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ZDZISèAW ZARZYCKI

Â W I INNYCH ZWIAÎZKO
ÂW
UDZIAè KOSÂCIOèO
Â
WYZNANIOWYCH W REALIZACJI ZADAN Z ZAKRESU
OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE

Z preambuøy do ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (zwanej dalej: ustawaÎ) dowiadujemy sieÎ, zÇe
¹zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym czøowieka, a ochrona praw osoÂb z zaburzeniami psychicznymi nalezÇy do
obowiaÎzkoÂw panÂstwaº1. Pomimo anormatywnego charakteru
preambuøy ma ona jednak znaczenie przy wykøadni wøasÂciwego tekstu ustawy, ktoÂra po ponad 10-letnim okresie obowiaÎzywania doczekaøa sieÎ juzÇ kilku nowelizacji i byøa przedmiotem zainteresowania
orzecznictwa i doktryny2.

1

Dz. U. nr 111, poz. 535 ze zm. Pomimo zÇe ustawa zaczeÎøa obowiaÎzywacÂ od
21 stycznia 1995 r., proces wydawania aktoÂw wykonawczych zakonÂczyø sieÎ dopiero
w 1997 r.; nie wszystkie z nich dostosowane saÎ np. do nowej ustawy o pomocy spoøecznej z 2004 r.
2
S. DaÎbrowski w pracy S. DaÎbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997, s. 16, podaje, zÇe prace nad ustawaÎ
o ochronie zdrowia psychicznego trwaøy prawie 65 lat, a nad ostatnim projektem
rozpoczeÎøy sieÎ w 1972 r. Ustawa ta ¹zapeønia dotkliwie odczuwanaÎ przez psychiatroÂw
i pacjentoÂw lukeÎ prawnaÎ i otwiera nieøatwy etap przyswajania i stosowania nowych
przepisoÂw. Przepisy tej ustawy dotyczaÎ nie tylko lecznictwa psychiatrycznego, pomocy
spoøecznej i saÎdoÂw opiekunÂczych, lecz takzÇe innych dziedzin søuzÇby zdrowia, w tym
gøoÂwnie podstawowej opieki zdrowotnejº (s. 15). ¹Potrzeba prawnej regulacji ochrony
zdrowia psychicznego wynika [...] roÂwniezÇ z obowiaÎzujaÎcej od 9 sierpnia 1991 r. ustawy
o zakøadach opieki zdrowotnej, ktoÂra stanowi, zÇe pacjent ma prawo do wyrazÇania
zgody lub odmowy korzystania z okresÂlonych sÂwiadczenÂ (art. 19 pkt 2)º (s. 16).
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WdrozÇenie omawianej ustawy spowodowaøo koniecznosÂcÂ uwzgleÎdnienia problematyki psychiatrycznej w ustawie o pomocy spoøecznej z 2004 r. i stworzyøo podstawy prawne specjalistycznych domoÂw pomocy spoøecznej i usøug opiekunÂczych przystosowanych do
szczegoÂlnych potrzeb osoÂb z zaburzeniami psychicznymi oraz wøaÎczenia sÂrodowiskowych domoÂw samopomocy do pojeÎcia placoÂwek
wsparcia3.
Sprawy zwiaÎzane ze zdrowiem czøowieka (psychicznym w szczegoÂlnosÂci) saÎ na tyle istotne dla jednostki, jej rodziny czy spoøeczenÂstwa, zÇe obowiaÎzek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego
w Polsce wzieÎøo na siebie panÂstwo; nie bez znaczenia pozostajaÎ takzÇe
spoøeczne odczucia towarzyszaÎce zjawisku choroby psychicznej.
RealizacjeÎ zadanÂ w tej dziedzinie powierzono organom administracji
rzaÎdowej i samorzaÎdowej oraz instytucjom do tego powoøanym, wymienionym w art. 1 ust. 1 ustawy. Na zasadzie dobrowolnosÂci do realizacji tych zadanÂ zostaøy wøaÎczone kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe
oraz stowarzyszenia, organizacje spoøeczne, fundacje, samorzaÎdy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentoÂw i ich rodzin, a takzÇe inne
osoby fizyczne (takzÇe duchowni) i prawne (art. 1 ust. 2 ustawy)4.
Z tresÂci powoøanego wyzÇej przepisu i preambuøy do ustawy wynika, zÇe obowiaÎzek realizacji ustawowych zadanÂ spoczywa w istocie
nie tylko na organach panÂstwa, ale i na wszystkich obywatelach,
a wieÎc, moim zdaniem, takzÇe na osobach duchownych5, np. w formie
pomocy duszpasterskiej, o ktoÂrej wieÎcej w konÂcowej czeÎsÂci artykuøu.
W mysÂl art. 2 ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega
w szczegoÂlnosÂci na:
± promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
3
S. DaÎbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, s. 36.
Peøna realizacja sieci domoÂw pomocy spoøecznej dla osoÂb psychicznie chorych oraz
sÂrodowiskowych domoÂw samopomocy miaøa nastaÎpicÂ w ciaÎgu dziesieÎciu lat od dnia
wejsÂcia w zÇycie ustawy (art. 55 ust. 3 ustawy).
4
K. Gromek, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa
2004, s. 41-50.
5
Por. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, wprowadzenie L. K. Paprzycki,
KrakoÂw 1996, s. 10.
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± zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi6 wielostronnej
i powszechnie dosteÎpnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbeÎdnych do zÇycia w sÂrodowisku rodzinnym i spoøecznym,
± ksztaøtowaniu wobec osoÂb z zaburzeniami psychicznymi wøasÂciwych postaw spoøecznych, a zwøaszcza zrozumienia, tolerancji, zÇyczliwosÂci i przeciwdziaøaniu ich dyskryminacji.

1. PODSTAWY PRAWNE DZIAèALNOSÂCI CHARYTATYWNOÂ W I ZWIAÎZKO
Â W WYZNANIOWYCH
Â CZEJ KOSÂCIOèO
OPIEKUN

Znakomita wieÎkszosÂcÂ dziaøajaÎcych w Polsce kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych za jeden z gøoÂwnych celoÂw pozareligijnych stawia sobie rozwijanie dziaøalnosÂci opiekunÂczo-charytatywnej7. DominujaÎcy
w naszej kulturze KosÂcioÂø katolicki oraz inne kosÂcioøy chrzesÂcijanÂskie
i niechrzesÂcijanÂskie podtrzymujaÎ bogate dosÂwiadczenia z przeszøosÂci
dalszej i blizÇszej w dziedzinie organizowania i sÂwiadczenia roÂzÇnorodnych form pomocy potrzebujaÎcym w zakresie ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego. DosÂwiadczenia saÎ na tyle znaczaÎce, zÇe znalazøy odpowiednie odzwierciedlenie w tresÂci konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ, podpisanego w Warszawie
dnia 28 lipca 1993 r.8 Z art. 21 ust. 1 tego zÂroÂdøa prawa dowiadujemy
6
M. Balicki, Przymus w psychiatrii ± regulacje i praktyka, ¹Prawo i Medycynaº
1999, nr 1, s. 40 nn., uwazÇa, zÇe ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wyodreÎbnia
trzy kategorie osoÂb z zaburzeniami psychicznymi: 1) osoba chora psychicznie, tzn.
wykazujaÎca zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia, psychoza afektywna, majaczenie alkoholowe); 2) osoba uposÂledzona umysøowo; 3) osoba wykazujaÎca inne zakøoÂcenia czynnosÂci psychicznych, ktoÂre zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane saÎ
do zaburzenÂ psychicznych, a osoba ta wymaga sÂwiadczenÂ zdrowotnych lub innych
form pomocy i opieki niezbeÎdnych do zÇycia w sÂrodowisku rodzinnym lub spoøecznym
(np. zaburzenia osobowosÂci, zaburzenia nerwicowe).
7
DziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza kazÇdego z kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ma wøasne podøozÇe religijne i doktrynalne. W przypadku KosÂcioøa katolickiego beÎdzie to nakaz majaÎcy zÂroÂdøo np. w Biblii, Katechizmie KosÂcioøa Katolickiego
(nr 2447), Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222 § 2, kan. 529 § 2).
8
Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
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sieÎ, zÇe ¹Odpowiednie instytucje kosÂcielne majaÎ prawo prowadzenia,
kazÇda zgodnie ze swaÎ naturaÎ, dziaøalnosÂci o charakterze misyjnym,
charytatywnym i opiekunÂczym. W tym celu mogaÎ one tworzycÂ struktury organizacyjne i urzaÎdzacÂ publiczne zbioÂrkiº9.
Zakres i sposoÂb realizacji spoøecznych i zdrowotnych obowiaÎzkoÂw organizacji pozarzaÎdowych (w tym o charakterze wyznaniowym)
zostaø skonkretyzowany takzÇe w innych, nawet wczesÂniejszych aktach
prawnych. Udziaø kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji zadanÂ ochrony zdrowia psychicznego (na etapie prewencyjnym
i opieki zdrowotnej) jest przede wszystkim czeÎsÂciaÎ realizacji zadanÂ
z zakresu pomocy spoøecznej i przez jej pryzmat nalezÇy charakteryzowacÂ udziaø podmiotoÂw organizujaÎcych jaÎ i sÂwiadczaÎcych.
Hierarchicznie nizÇszym zÂroÂdøem prawa, z ktoÂrego wynikajaÎ powyzÇsze uprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, saÎ
ustawy, a wsÂroÂd nich m.in. ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania10.
W mysÂl cytowanej wyzÇej ustawy (art. 24 ust. 1) ¹w celu realizacji
dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe majaÎ prawo zakøadacÂ i prowadzicÂ, na zasadach okresÂlonych
w ustawach, odpowiednie instytucje, w tym zakøady dla osoÂb potrzebujaÎcych opieki [takzÇe dla uposÂledzonych umysøowo]11, szpitale i inne
zakøady lecznicze, zÇøobki i schroniska dla dzieciº. SÂrodki na realizacjeÎ
tej dziaøalnosÂci mogaÎ pochodzicÂ z ofiar pienieÎzÇnych i w naturze, spadkoÂw, zapisoÂw i darowizn krajowych i zagranicznych, dochodoÂw z imprez i zbioÂrek publicznych, subwencji, dotacji i ofiar od krajowych
instytucji i przedsieÎbiorstw panÂstwowych, spoøecznych, wyznanio9

J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 324;
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 20063, s. 181, podnioÂsø, zÇe normy
konkordatowe w tym zakresie saÎ potwierdzeniem przepisoÂw art. 7 ust. 12 pkt 2-4 i ust. 3
pkt 7-9 oraz art. 38-40 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP.
10
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
(t.jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 319 ze zm.) przewiduje, zÇe kosÂcioøy i inne zwiaÎzki
wyznaniowe na zasadzie roÂwnouprawnienia mogaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ oraz tworzycÂ organizacje majaÎce na celu przeciwdziaøanie patologiom
spoøecznym i ich skutkom (art. 19 ust. 1 i 2 pkt 14-15).
11
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 180.
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wych i prywatnych, odpøatnosÂci za usøugi sÂwiadczone przez instytucje
charytatywno-opiekunÂcze kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz z dochodoÂw instytucji kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (art. 24 ust. 2).
Podobne w tresÂci przepisy o wyznaniowej dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej, w tym w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
znajdziemy w szeregu ustaw indywidualnych regulujaÎcych poøozÇenie
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce12. PodstaweÎ tego rodzaju dziaøalnosÂci spotykamy m.in. w ustawie z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. nr 29, poz. 154 ze zm.). W rozdziale 6 ustawy ¹DziaøalnosÂcÂ
charytatywno-opiekunÂcza KosÂcioøaº w trzech artykuøach (38-40) zakresÂlono ramy organizacyjno-funkcjonalne dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej13. Przede wszystkim to osoby prawne KosÂcioøa katolickiego majaÎ prawo prowadzenia wøasÂciwej dla kazÇdej z nich dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej14.
Przedmiotowy zakres ustawowej dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej KosÂcioøa katolickiego (i niektoÂrych innych kosÂcioøoÂw) jest
bardzo szeroki i wsÂroÂd ustawowego przykøadowego wyliczenia (art.
39) znajduje sieÎ: prowadzenie zakøadoÂw dla osoÂb uposÂledzonych
umysøowo oraz innych kategorii osoÂb potrzebujaÎcych opieki, prowadzenie szpitali i innych zakøadoÂw leczniczych, organizowanie pomocy
12

M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 20053, s. 277; takzÇe W. Bar, Charytatywna dziaøalnosÂcÂ kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 20032, s. 350-351, wymienia dziaøalnosÂcÂ
charytatywno-opiekunÂczaÎ w ustawach o stosunku panÂstwa do nasteÎpujaÎcych KosÂcioøoÂw w RP: ewangelicko-augsburskiego (art. 25), ewangelicko-reformowanego (art. 10,
20-21), polskokatolickiego (art. 11, 28-29), starokatolickiego mariawitoÂw (art. 11, 18,
27-28), zielonosÂwiaÎtkowego (art. 24), adwentystoÂw Dnia SioÂdmego (art. 20-22, 28 ust.
5, 29-30), chrzesÂcijan baptystoÂw (art. 22 ust. 2-3, 23-24, 33 ust. 5, 34-35), ewangelickometodystycznego (art. 22, 24, 29 ust. 5, 30-31), katolickiego mariawitoÂw (art. 17), gmin
wyznaniowych zÇydowskich (art. 18).
13
Podobnie w ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku panÂstwa do Polskiego
Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego w RP (Dz. U. nr 66, poz. 287 ze zm.).
14
Art. 38 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29, poz. 154 ze zm.). Z przepisem
o podobnej tresÂci (art. 32 ust. 1) spotykamy sieÎ tezÇ w ustawie wymienionej w przyp. 13.
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sierotom, osobom dotknieÎtym kleÎskami zÇywioøowymi i epidemiami,
ofiarom wojennym, krzewienie idei pomocy blizÂnim, a takzÇe ksztaøtowanie postaw spoøecznych temu sprzyjajaÎcych. MozÇliwe saÎ tezÇ inne
formy organizowania i sÂwiadczenia kosÂcielnej pomocy z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego.
OkresÂlony w ustawie o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP (art. 40) przykøadowy katalog zÂroÂdeø pochodzenia sÂrodkoÂw
(nie tylko pienieÎzÇnych) na realizacjeÎ dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej jest w zasadzie identyczny jak w cytowanej ustawie o gwarancjach15. O zÂroÂdøach finansowania tego rodzaju kosÂcielnej dziaøalnosÂci wzmiankujaÎ roÂwniezÇ akty podustawowe16. RoÂwnie wazÇnym
aktem prawnym, okresÂlajaÎcym sposoby z zakresu realizacji zadanÂ
ochrony zdrowia psychicznego przez kosÂcielne osoby prawne i jednostki organizacyjne, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie17, jak tezÇ wymieniona
juzÇ wyzÇej ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej18.
KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe mogaÎ zatem prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ w ramach wewneÎtrznych struktur organizacyjnych lub przez specjalnie do tego powoøane jednostki organizacyjne
15

Z tym zÇe w przypadku KosÂcioøa katolickiego sÂrodki na ten rodzaj dziaøalnosÂci
mogaÎ ponadto pochodzicÂ z dochodoÂw z dziaøalnosÂci gospodarczej prowadzonej przez
Caritas PolskaÎ i Caritas diecezji bezposÂrednio lub w formie wyodreÎbnionych zakøadoÂw
i dochodoÂw instytucji kosÂcielnych. NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ pochodzaÎce od osoÂb fizycznych saÎ wyøaÎczone w caøosÂci
z podstawy opodatkowania darczynÂcoÂw podatkiem dochodowym. Por. uchwaøeÎ Naczelnego SaÎdu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005 r. (FPS 5/04), opublikowanaÎ
w ONSAiWSA 2005, nr 3, poz. 49, wedøug ktoÂrej przepisy dotyczaÎce darowizn na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ zawarte w ustawach indywidualnych, dotyczaÎcych KosÂcioøa katolickiego i Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego,
saÎ lex specialis wobec przepisoÂw ustawy o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych.
Por. glosa aprobujaÎca P. Czerskiego, ¹Orzecznictwo SaÎdoÂw Polskichº 2005, nr 7-8, s. 387.
16
Np. rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celoÂw Funduszu KosÂcielnego (Dz. U. nr 61, poz. 354).
17
Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm. JednakzÇe pod warunkiem, zÇe ich cele statutowe
obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego (art. 3 ust. 3 pkt 1).
18
ZresztaÎ w ustawie o pomocy spoøecznej grupa podmiotoÂw wyznaniowych zostaøa okresÂlona nieco inaczej nizÇ w omawianej ustawie, bo mowa jest tam o ¹KosÂciele
katolickim, innych kosÂcioøach i zwiaÎzkach wyznaniowychº.
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(organizacje i stowarzyszenia katolickie i kosÂcielne oraz zakony),
ktoÂre tworzaÎ ± zgodnie ze swoimi charyzmatami ± placoÂwki o charakterze opiekunÂczym (sÂwietlice sÂrodowiskowe dla dzieci, stacje opieki),
leczniczym lub rehabilitacyjnym19. Dla przykøadu (2001), okoøo 2300
zakonnic katolickich pracuje w charakterze pieleÎgniarek, w tym 555
sioÂstr w placoÂwkach, ktoÂre saÎ wøasnosÂciaÎ zakonoÂw, oraz w placoÂwkach Caritas Polska i Caritas diecezji20. W praktyce kosÂcielna dziaøalnosÂcÂ w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego ± sÂwiadczonej
w ramach pomocy spoøecznej i socjalnej ± jest mocno zroÂzÇnicowana.
DziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎca celom humanitarnym, charytatywno-opiekunÂczym, naukowym i osÂwiatowo-wychowawczym, podejmowana
przez kosÂcielne osoby prawne, jest zroÂwnana pod wzgleÎdem prawnym z dziaøalnosÂciaÎ søuzÇaÎcaÎ podobnym celom i prowadzonaÎ przez
instytucje panÂstwowe (art. 22 ust. 1 konkordatu)21, chociazÇ, zdaniem
J. Krukowskiego, powyzÇsze zroÂwnanie ma znaczenie gøoÂwnie na pøaszczyzÂnie dosteÎpu do dotacji z budzÇetu panÂstwa22.

2. SUBSYDIARNY (POMOCNICZY) CHARAKTER DZIAèALNOSÂCI
ORGANIZACJI POZARZAÎDOWYCH W OCHRONIE
ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE

W preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.23 znajdziemy odwoøanie do zasady pomocniczosÂci
(subsydiarnosÂci), ¹umacniajaÎcej uprawnienia obywateli i ich wspoÂl19

Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 276. Np. zakony katolickie lub prawosøawne prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ w zakresie okresÂlonym
w ich statutach lub odpowiednich aktach wewneÎtrznych. Podobnie organizacje katolickie lub prawosøawne bractwa cerkiewne mogaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charytatywnoopiekunÂczaÎ w zakresie okresÂlonym w ich statutach.
20
W. Bar, Charytatywna dziaøalnosÂcÂ, s. 353-354.
21
Natomiast dodany z mocaÎ od dnia 30 maja 1998 r. art. 21a ustawy o gwarancjach
przewiduje, zÇe ¹DziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎca celom humanitarnym, charytatywno-opiekunÂczym, naukowym i osÂwiatowo-wychowawczym, podejmowana przez osoby prawne
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, jest zroÂwnana pod wzgleÎdem prawnym
z dziaøalnosÂciaÎ søuzÇaÎcaÎ analogicznym celom i prowadzonaÎ przez instytucje panÂstwoweº.
22
J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 324.
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notº, oraz wezwanie ¹o zachowanie przyrodzonej godnosÂci czøowiekaº. Konstytucja RP zawiera szereg przepisoÂw gwarancyjnych, ktoÂre
odnoszaÎ sieÎ do kategorii praw podmiotowych czøowieka, jakim jest
zdrowie (art. 68 ust. 1-2 i art. 69). W mysÂl art. 68 ust. 1 ¹KazÇdy ma
prawo do ochrony zdrowiaº24. Kolejny przepis (art. 68 ust. 2) przewiduje, zÇe ¹obywatelom, niezalezÇnie od ich sytuacji materialnej, wøadze publiczne zapewniajaÎ roÂwny dosteÎp do sÂwiadczenÂ opieki zdrowotnej finansowanej ze sÂrodkoÂw publicznych, a w szczegoÂlnosÂci dotyczy to dzieci [...], osoÂb niepeønosprawnych i osoÂb w podeszøym wiekuº. Ponadto ¹Osobom niepeønosprawnym wøadze publiczne udzielajaÎ, zgodnie z ustawaÎ, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji spoøecznejº (art. 69).
W dziaøalnosÂcÂ ochrony zdrowia psychicznego w Polsce na zasadzie
dobrowolnosÂci zostaøy wøaÎczone organizacje pozarzaÎdowe, w tym kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe. Zatem w ochroneÎ zdrowia psychicznego zaangazÇowanych jest wiele podmiotoÂw, z ktoÂrych jedne organizujaÎ pomoc (panÂstwo), a drugie jaÎ sÂwiadczaÎ. Pozycja tych ostatnich ma
charakter subsydiarny (pomocniczy) lub wspierajaÎcy te pierwsze25.
W obowiaÎzujaÎcej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego nie
precyzuje sieÎ wzajemnej wspoÂøpracy tych dwoÂch kategorii podmiotoÂw (organoÂw administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej z organizacjami
pozarzaÎdowymi), ale trudno byøoby nie opieracÂ jej na zasadach part23

Dz. U. nr 78, poz. 483. Na temat charakteru wsteÎpu do konstytucji zob.
W. Skrzydøo, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, KrakoÂw 2000, s. 10-11.
24
S. DaÎbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, s. 41,
Ç
uwaza, zÇe art. 23 k.c., w ktoÂrym zawarto przykøadowy katalog doÂbr uznawanych za
dobra osobiste czøowieka, a wsÂroÂd nich ogoÂlnie ¹zdrowieº, przez co nalezÇy rozumiecÂ
takzÇe ¹zdrowie psychiczneº jako ¹fundamentalneº dobro osobiste.
25
W trosce o nalezÇyte realizowanie zadanÂ ustawowych panÂstwo posiøkuje sieÎ
organizacjami pozarzaÎdowymi na wielu frontach zadanÂ spoøecznych. Takie m.in. rozwiaÎzania spotykamy w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej
(Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.). Zob. Z. Zarzycki, Rola kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji wybranych zadanÂ z ustawy o pomocy spoøecznej z dnia 12 marca 2004 r., ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 8(2005), s. 73-102. WieÎcej na temat zasady
pomocniczosÂci zob. S. Kawula, PomocniczosÂcÂ i wsparcie. Kategorie pedagogiki spoøecznej, Olsztyn 2002, s. 77-80.
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nerskich. Do takiego poziomu wzajemnych relacji zobowiaÎzujaÎ konstytucyjne zasady demokratycznego panÂstwa prawa (art. 2) i wspoÂødziaøania (panÂstwa z kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi)
dla dobra czøowieka i dobra wspoÂlnego (art. 25 ust. 3) oraz to, zÇe
znaczaÎca liczba podmiotoÂw wyznaniowych realizuje swoje zadania
z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej (art. 2 ust. 2).
Dzielenie sieÎ panÂstwa zadaniami z organizacjami pozarzaÎdowymi
(z KosÂcioøem katolickim oraz z innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi)
jest zjawiskiem coraz bardziej zauwazÇalnym w naszym panÂstwie26.
SprzyjajaÎ temu zaroÂwno omawiane regulacje prawne, jak i sama aktywnosÂcÂ podmiotoÂw niepublicznych, w tym szczegoÂlnie wyznaniowych27. Dostrzega sieÎ jednak negatywne zjawisko braku koordynowania wspoÂøpracy podmiotoÂw pozarzaÎdowych (w tym wyznaniowych) na rzecz ochrony zdrowia psychicznego (takzÇe w domach pomocy spoøecznej) z administracjaÎ publicznaÎ i samorzaÎdowaÎ, zwøaszcza na etapie finansowania tych zadanÂ.
Ustawodawca polski, niestety, nie przewidziaø wprost w ustawie
o ochronie zdrowia psychicznego wspomaganie przez budzÇet panÂstwa lub samorzaÎdu terytorialnego podmiotoÂw niepublicznych realizujaÎcych zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. O takiej
mozÇliwosÂci, chociazÇ obarczonej wadami, moÂwi wspomniana juzÇ ustawa o pomocy spoøecznej28.
26
RoÂwniezÇ w krajach zachodnioeuropejskich na coraz wieÎkszaÎ skaleÎ widoczna
jest pluralizacja podmiotoÂw sÂwiadczaÎcych publiczne usøugi spoøeczne, w tym z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego.
27
A. Rutkowska, Pedagodzy spoøeczni ± woluntariusze organizacji pozarzaÎdowych dziaøajaÎcych w sÂrodowisku lokalnym, w: Pracownicy socjalni i woluntariusze
a mozÇliwosÂci reformy pomocy spoøecznej, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 1998,
s. 229. Autorka podkresÂla, zÇe najczeÎsÂciej spotykane formy dziaøalnosÂci organizacji pozarzaÎdowych o profilu socjalnym to obok sÂwiadczenÂ zÇywnosÂciowych i materialnych
leczenie (rehabilitacja i psychoterapia), a w ramach opieki pieleÎgnacja, wsparcie, pomoc duszpasterska i psychologiczna; w ramach usøug na rzecz osoÂb ± edukacja i szkolenia, organizowanie schronienia, rozwijanie zainteresowanÂ, poradnictwo indywidualne
i rzecznictwo interesoÂw, pokrywanie kosztoÂw leczenia itp.
28
MozÇliwosÂcÂ taka zostaøa przewidziana np. w ustawie o pomocy spoøecznej dopiero od 1 stycznia 1999 r. OtoÂzÇ art. 25 ust. 1 obowiaÎzujaÎcej ustawy o pomocy spo-
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JednaÎ z szeroko pojmowanych form realizacji misji spoøecznej
przez KosÂcioÂø katolicki, inne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe zagwarantowanych ustawowo jest prawo do emitowania w radiu i telewizji
programoÂw o tematyce religijno-moralnej i spoøecznej, a takzÇe prawo
do publikacji czasopism i innych drukoÂw29.
Zatem rola podmiotoÂw pozarzaÎdowych, w szczegoÂlnosÂci KosÂcioøa katolickiego (i innych kosÂcioøoÂw) i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w sferze wykonywania zadanÂ z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
jest funkcjaÎ realizacji zasady subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci) jako
jednej z naczelnych w nauce spoøecznej KosÂcioøa katolickiego30 i inøecznej przewiduje, zÇe ¹Organy administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej mogaÎ zlecacÂ
realizacjeÎ zadania z zakresu pomocy spoøecznej, udzielajaÎc dotacji na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zleconego zadania: 1) organizacjom pozarzaÎdowym prowadzaÎcym dziaøalnosÂcÂ w zakresie pomocy spoøecznej; 2) osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym dziaøajaÎcym na podstawie przepisoÂw o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku panÂstwa do innych kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz o gwarancji wolnosÂci sumienia i wyznania, jezÇeli ich
cele statutowe obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci w zakresie pomocy spoøecznejº.
Zatem istnieje waÎtpliwosÂcÂ, czy organy administracji rzaÎdowej mogøyby zlecacÂ, w drodze umowy, KosÂcioøowi katolickiemu i innym zwiaÎzkom wyznaniowym, fundacjom,
stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym i prawnym zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, ktoÂre im powierzono oraz wspieracÂ je w tym finansowo. Zob. Z. Zarzycki, Rola kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 73-102.
29
W sposoÂb okresÂlony w porozumieniach mieÎdzy wøadzami danego kosÂcioøa lub
innego zwiaÎzku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji (art. 25
ust. 4 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania).
30
Wedøug E. LesÂ, Zasada subsydiarnosÂci a pomoc spoøeczna w Polsce, http://
www.barka.org.pl/uw.htm, marzec 2006, zasada pomocniczosÂci w rozumieniu nauki
spoøecznej KosÂcioøa miesÂci sieÎ w zasadzie solidarnosÂci jako jej szczegoÂlna artykulacja.
Zgodnie z zasadaÎ pomocniczosÂci wyrazÇonaÎ w encyklice Centesimus annus z 1991 r.
¹SpoøecznosÂcÂ wyzÇszego rzeÎdu nie powinna ingerowacÂ w wewneÎtrzne sprawy spoøecznosÂci nizÇszego rzeÎdu, pozbawiajaÎc jaÎ kompetencji, lecz raczej winna wspieracÂ jaÎ w razie
koniecznosÂci i pomoÂc w koordynacji jej dziaøanÂ z dziaøaniami innych grup spoøecznych,
dla dobra wspoÂlnegoº. Zob. takzÇe G. O'Collins SJ, E. G. Farrugia SJ, Leksykon pojeÎcÂ
teologicznych i kosÂcielnych, przekø. ks. J. OzÇoÂg SJ, B. ZÇak, KrakoÂw 2002, s. 404.
Zasada pomocniczosÂci polega na tym, zÇe roÂzÇne instytucje spoøeczne nie powinny wyreÎczacÂ organoÂw panÂstwa lub innych instytucji w wypeønianiu ich zadanÂ i aktywnosÂci.
Instytucje spoøeczne mogaÎ interweniowacÂ jedynie wtedy, kiedy niezbeÎdna jest pomoc,
by zadania spoøeczne wypeønicÂ w mozÇliwie najlepszy sposoÂb (por. ks. A. Wuwer,
Zasada pomocniczosÂci, ¹GosÂcÂ Niedzielnyº 2001, nr 38).
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nych kosÂcioøoÂw, majaÎcej coraz wieÎksze znaczenie w sferze publicznoprawnej w Polsce31. Z drugiej strony zasada ta wyznacza granice
wzajemnej ingerencji organoÂw rzaÎdowych (organizujaÎcych i sÂwiadczaÎcych pomoc z zakresu ochrony zdrowia psychicznego) w stosunku
do podmiotoÂw niepublicznych.
ZasadeÎ subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci) w stosunku do pozarzaÎdowych organizacji pomocowych mozÇna rozumiecÂ na dwa sposoby:
negatywny i pozytywny. Pierwszy z nich oznacza, zÇe pozarzaÎdowe
organy ochrony zdrowia psychicznego nie powinny przeszkadzacÂ beneficjentom tej pomocy i ich rodzinom w podejmowaniu inicjatyw
w przezwycieÎzÇeniu trudnych sytuacji zÇyciowych i zdrowotnych. Z kolei wedøug drugiego organy pozarzaÎdowe powinny podtrzymywacÂ
(czasowo lub stale) inicjatyweÎ osoÂb potrzebujaÎcych pomocy w przezwycieÎzÇaniu trudnosÂci wøasnymi siøami, wykorzystujaÎc mozÇliwosÂci
oraz starania.

ÂW
3. POMOC KOSÂCIOèO
Â
I INNYCH ZWIAÎZKOW WYZNANIOWYCH

KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe oraz ich jednostki organizacyjne mogaÎ sÂwiadczycÂ pomoc w zakresie ochrony zÇycia psychicznego
na dwoÂch etapach, tj. w dziaøaniach zapobiegawczych i w ramach opieki zdrowotnej. Te pierwsze mogaÎ bycÂ podejmowane przede wszystkim
wobec dzieci, møodziezÇy, osoÂb starszych i osoÂb znajdujaÎcych sieÎ w sytuacjach stwarzajaÎcych zagrozÇenie dla ich zdrowia psychicznego.
Dziaøania te obejmujaÎ w szczegoÂlnosÂci (art. 4 ust. 2 ustawy)32:
31
W krajach saÎsiednich roÂwniezÇ organizacje kosÂcielne bioraÎ na siebie zadania
spoøeczne, w tym z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. W Niemczech duzÇym
uznaniem cieszy sieÎ Organizacja Charytatywna KosÂcioøa Ewangelickiego (Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland) i Niemieckie Towarzystwo
Caritas (Deutscher Caritasverband). Zob. P. BøeÎdowski, Pomoc spoøeczna i opieka
nad osobami starszymi w RFN, Warszawa 1996, s. 52-53; V. Ronge, Theorie und
Empirie des ¹Dritten Sektorsº, w: Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft,
t. 2: Nomos Verlag, Baden-Baden 1988, s. 115 nn.
32
S. DaÎbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, s. 22.
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± stosowanie zasad ochrony zdrowia psychicznego w pracy szkoÂø,
placoÂwek osÂwiatowych, opiekunÂczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz w jednostkach wojskowych,
± tworzenie placoÂwek rozwijajaÎcych dziaøalnosÂcÂ zapobiegawczaÎ,
przede wszystkim poradnictwa psychologicznego33, oraz placoÂwek
specjalistycznych, z uwzgleÎdnieniem wczesnego rozpoznawania
potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
± wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw spoøecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
± rozwijanie dziaøalnosÂci zapobiegawczej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego przez zakøady opieki zdrowotnej,
± wprowadzanie zagadnienÂ ochrony zdrowia psychicznego do programu przygotowania zawodowego osoÂb zajmujaÎcych sieÎ wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacjaÎ, leczeniem i opiekaÎ, zarzaÎdzaniem i organizacjaÎ pracy oraz organizacjaÎ wypoczynku,
± podejmowanie badanÂ naukowych søuzÇaÎcych umacnianiu zdrowia
psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
± uwzgleÎdnianie zagadnienÂ zdrowia psychicznego w dziaøalnosÂci publicznych sÂrodkoÂw masowego przekazu, a zwøaszcza w programach
radiowych i telewizyjnych.
Zasady organizowania i prowadzenia dziaøalnosÂci w dziedzinie
promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym regulujaÎ akty wykonawcze do ustawy34. Wprawdzie obowiaÎzek organizowania i prowadzenia powyzÇszych dziaøanÂ spoczywa
na organach administracji rzaÎdowej i samorzaÎdu terytorialnego, publicznych zakøadach opieki zdrowotnej, jednostkach pomocy spoøecznej, szkoøach i uczelniach, zakøadach penitencjarnych, placoÂwkach
resocjalizacyjnych, jednostkach wojskowych, ale w tym procesie mogaÎ uczestniczycÂ (na zasadzie dobrowolnosÂci) takzÇe kosÂcioøy i zwiaÎzki
wyznaniowe35.
33
Np. Fundacja im. Brata Alberta w ramach WarsztatoÂw Terapii ZajeÎciowej
udziela fachowej porady psychologicznej i psychiatrycznej w caøym kraju.
34
RozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu
organizowania i prowadzenia dziaøalnosÂci w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. nr 112, poz. 537).
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Dziaøania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym saÎ realizowane w szczegoÂlnosÂci przez:
± rozwijanie w spoøeczenÂstwie wiedzy i umiejeÎtnosÂci potrzebnych
czøowiekowi do samorozwoju i samorealizacji, radzenia sobie ze
stresami i wymaganiami sÂrodowiska oraz zwieÎkszania kontroli nad
swoim zdrowiem psychicznym,
± ksztaøtowanie zachowanÂ i styloÂw zÇycia korzystnych dla zdrowia
psychicznego, w tym zapobiegajaÎcych naduzÇywaniu alkoholu, uzÇywaniu innych substancji psychoaktywnych i paleniu tytoniu,
± uwzgleÎdnianie zagadnienÂ promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w programach nauczania,
a takzÇe w programach ksztaøcenia podyplomowego i zawodowego
osoÂb zajmujaÎcych sieÎ nauczaniem i wychowaniem, leczeniem,
opiekaÎ, rehabilitacjaÎ i resocjalizacjaÎ oraz w programach ochrony
zdrowia i w sÂrodkach masowego przekazu, w tym w jednostkach
publicznej radiofonii i telewizji,
± tworzenie placoÂwek zajmujaÎcych sieÎ poradnictwem psychologicznym i pomocaÎ psychospoøecznaÎ oraz wczesnym rozpoznawaniem
potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
± organizowanie i wspieranie zroÂzÇnicowanych form oparcia spoøecznego, zwøaszcza grup samopomocy osoÂb z zaburzeniami psychicznymi,
± prowadzenie dziaøalnosÂci naukowej, wydawniczej i popularyzacyjnej,
± inicjowanie dziaøanÂ psychoedukacyjnych, rozwijanie umiejeÎtnosÂci
potrzebnych czøowiekowi w celu ksztaøtowania prawidøowych stosunkoÂw mieÎdzyludzkich w miejscu pracy.
Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
jest wykonywana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej, zwøaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w formie
pomocy dorazÂnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i sÂrodowiskowej oraz w domach pomocy spoøecznej36. Rola kosÂcioøoÂw i innych
35
Obok stowarzyszenÂ i innych organizacji spoøecznych, fundacji, samorzaÎdoÂw
zawodowych, grup samopomocy pacjentoÂw i ich rodzin oraz innych osoÂb prawnych
i fizycznych (§ 1 ust. 2 cyt. rozporzaÎdzenia).
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zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji zadanÂ z ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego przejawiacÂ sieÎ mozÇe w prowadzeniu tzw. ¹innego zakøadu opieki zdrowotnej, sprawujaÎcego caøodobowaÎ opiekeÎ
psychiatrycznaÎ lub odwykowaÎº, o ktoÂrym mowa w art. 3 pkt. 1 lit. c)
i pkt. 3 ustawy. W mysÂl tych przepisoÂw instytucje kosÂcielne mogaÎ
prowadzicÂ domy pomocy spoøecznej lub sÂrodowiskowe domy samopomocy oraz sÂwiadczycÂ wszelkie formy pomocy instytucjonalnej dla
osoÂb z zaburzeniami psychicznymi.

4. SPECJALISTYCZNE DOMY POMOCY SPOèECZNEJ

OrganizacjeÎ i zapewnienie usøugi o odpowiednim standardzie
w domach pomocy spoøecznej dostosowanych do szczegoÂlnych potrzeb osoÂb z zaburzeniami psychicznymi ustawa powierzyøa wøadzom
powiatowym. Domy te saÎ tworzone i dziaøajaÎ na zasadach okresÂlonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej37 (art. 6a
ustawy). Zasady przyjeÎcia do domu pomocy spoøecznej zostaøy okresÂlone w rozdziale czwartym ustawy, w art. 38-41, i w aktach nizÇszego
rzeÎdu38. Zatem do takiego domu pomocy spoøecznej mozÇe bycÂ przyjeÎta osoba, ktoÂra wskutek choroby psychicznej lub uposÂledzenia
umysøowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb
zÇyciowych i nie ma mozÇliwosÂci korzystania z opieki innych osoÂb oraz
potrzebuje staøej opieki i pieleÎgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego. Przy czym zgodeÎ na przyjeÎcie mozÇe wyrazicÂ sam podopieczny39 lub jego przedstawiciel ustawowy40.
36

K. Gromek, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, s. 81.
Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm. WczesÂniej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spoøecznej (Dz. U. nr 87, poz. 506, wielokrotnie nowelizowanej).
38
RozporzaÎdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r.
w sprawie szczegoÂøowego sposobu dziaøania w sprawach przyjeÎcia do domu pomocy
spoøecznej oraz wypisania z domu pomocy spoøecznej osoby chorej psychicznie i uposÂledzonej umysøowo (Dz. U. nr 92, poz. 460).
39
Zob. T. Cysek, è. KoroÂzs, Funkcjonowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ¹Monitor Prawniczyº 1997, nr 3, s. 96.
40
M. Sychowicz, PosteÎpowanie saÎdowe w sprawach z ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, ¹PrzeglaÎd SaÎdowyº 1995, nr 1, s. 3, uwazÇa, zÇe w przepisie (art. 22 ust. 5
37
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JezÇeli natomiast podopieczny lub jego przedstawiciel ustawowy
nie wyrazÇajaÎ zgody na przyjeÎcie do domu pomocy spoøecznej, a brak
opieki zagrazÇa zÇyciu tej osoby, organ do spraw pomocy spoøecznej
mozÇe wystaÎpicÂ do saÎdu opiekunÂczego miejsca zamieszkania tej osoby
z wnioskiem o przyjeÎcie do domu pomocy spoøecznej bez jej zgody.
Z przedmiotowym wnioskiem mozÇe wystaÎpicÂ roÂwniezÇ kierownik szpitala psychiatrycznego, jezÇeli przebywajaÎca w nim osoba jest niezdolna
do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb zÇyciowych,
a potrzebuje staøej opieki i pieleÎgnacji, nie wymaga natomiast dalszego leczenia w tym szpitalu41. Potrzeby spoøeczne wymuszajaÎ rozwoÂj
sieci specjalistycznych domoÂw pomocy spoøecznej prowadzonych
m.in. przez podmioty kosÂcielne42. WsÂroÂd tych domoÂw spotyka sieÎ
ukierunkowanie na pensjonariusza o okresÂlonym wieku lub pøci.
Do kazÇdego domu pomocy spoøecznej (i szpitala psychiatrycznego)
przeznaczonego dla osoÂb chorych psychicznie lub uposÂledzonych
umysøowo, bez wzgleÎdu na status podmiotu go prowadzaÎcego, ma
ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) chodzi o takich przedstawicieli
ustawowych jak opiekun osoby caøkowicie ubezwøasnowolnionej, opiekun maøoletniego, kurator ustanowiony dla maøoletniego na podstawie art. 147 kodeksu rodzinnego
i opiekunÂczego (Dz. U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 ze zm.) i kurator osoby czeÎsÂciowo
ubezwøasnowolnionej, jezÇeli jest powoøany do jej reprezentowania (art. 181 § 1 k.r.o.).
41
K. Korzan, PosteÎpowanie w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, ¹Rejentº 1996, nr 6, s. 23 nn.
42
Http://bazy.ngo.pl; marzec 2006 r.: Dom Pomocy Spoøecznej dla Dzieci i MøodziezÇy Niepeønosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie SioÂstr
Miøosierdzia sÂw. Karola Boromeusza w Rudzie SÂlaÎskiej (chøopcy do 18 lat), Dom
Pomocy Spoøecznej Zakonu OO. BonifratroÂw w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dom Pomocy Spoøecznej im. SÂw. Brata Alberta Zgromadzenia Braci AlbertynoÂw w Ojcowie,
Dom Pomocy Spoøecznej dla Dzieci Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek NMP NP
w Starej Wsi (podkarpackie) i w Tarnobrzegu (dzieci do 18 lat), Dom Pomocy Spoøecznej ± OsÂrodek ¹NajsÂwieÎtsze Serce Jezusaº w Rudzie SÂlaÎskiej (dzieci do 18 lat),
Dom Pomocy Spoøecznej ± OsÂrodek dla Niepeønosprawnych ¹Miøosierdzie BozÇeº
w Mikoøowie-Borowa WiesÂ (dzieci do 18 lat), Dom Pomocy Spoøecznej Zakonu BonifratroÂw w Cieszynie (dla meÎzÇczyzn), Dom Pomocy Spoøecznej Zgromadzenia CoÂrek
BozÇej MiøosÂci w Bielsko-Biaøej (dziewczeÎta do 18 lat), Dom Pomocy Spoøecznej Zgromadzenia SioÂstr Urszulanek SJK w Sieradzu (møodziezÇ do 18 lat), Dom Pomocy
Spoøecznej Zgromadzenia SioÂstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie (dziewczeÎta do 18 lat), Dom Pomocy Spoøecznej pw. SÂw. Franciszka z AsyzÇu w Tykocinie
(kobiety), Dom Pomocy Spoøecznej Caritas Diecezji Kieleckiej w Szydøowie itd.
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prawo wsteÎpu o kazÇdej porze seÎdzia saÎdu powszechnego w celu kontroli legalnosÂci przyjeÎcia i przebywania w takim domu pomocy spoøecznej (lub szpitalu) osoÂb z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz kontroli warunkoÂw, w jakich one tam przebywajaÎ
(art. 43 ust. 1 ustawy)43.
5. NAUKA, ZAJEÎCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
I REHABILITACJA

SzczegoÂlnaÎ formaÎ realizacji zadanÂ z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego jest zapewnienie dzieciom i møodziezÇy uposÂledzonej
umysøowo bez wzgleÎdu na stopienÂ uposÂledzenia organizacji nauki
i zajeÎcÂ rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkoøach,
placoÂwkach opiekunÂczo-wychowawczych, osÂrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, w domach pomocy spoøecznej i zakøadach opieki zdrowotnej, a takzÇe w domu rodzinnym (art. 7 ust. 1 ustawy). Dla
tych osoÂb mozÇe bycÂ organizowana roÂwniezÇ rehabilitacja lecznicza,
zawodowa i spoøeczna, przy czym rehabilitacja i zajeÎcia rewalidacyjno-wychowawcze saÎ bezpøatne.
Ustawa wprost przewiduje, zÇe naukeÎ, zajeÎcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacjeÎ mogaÎ takzÇe organizowacÂ podmioty wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy, czyli kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe
(art. 7 ust. 5 ustawy). SzczegoÂlnaÎ formaÎ realizacji powyzÇszych zadanÂ
saÎ warsztaty terapii zajeÎciowej prowadzone m.in. przez podmioty
kosÂcielne44, w ramach ktoÂrych mozÇna np. przyuczycÂ pensjonariusza
43

M. BoratynÂska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 365-370,
omawiajaÎ zasady dosteÎpu pacjenta do dokumentacji medycznej, (s. 379) ochroneÎ dokumentacji i wykorzystanie dokumentacji jako dowodu. SzczegoÂøy reguluje rozporzaÎdzenie Ministra SprawiedliwosÂci z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osoÂb z zaburzeniami psychicznymi przebywajaÎcych w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy spoøecznej (Dz. U. nr 23, poz. 128).
44
Http://bazy.ngo.pl; marzec 2006 r.: Duszpasterskie Stowarzyszenie OsoÂb
z UposÂledzeniem Umysøowym ± Warsztat Terapii ZajeÎciowej w Krakowie, Warsztat
Terapii ZajeÎciowej ¹WspoÂlnotaº przy Fundacji im. Brata Alberta we Wrocøawiu,
Caritas Archidiecezji GdanÂskiej ± Warsztaty Terapii ZajeÎciowej w èapino, Kolbudach, w Suchym DeÎbie, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ± Warsztaty Terapii
ZajeÎciowej w MinÂsku Mazowieckim, Fundacja im. Brata Alberta ± Warsztaty Te-
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do zawodu. Zasady organizacji zajeÎcÂ rewalidacyjno-wychowawczych
i rehabilitacji regulujaÎ akty podstawowe45.

ÂB
6. ORGANIZACJA TZW. OPARCIA SPOèECZNEGO DLA OSO
CHORYCH PSYCHICZNIE LUB UPOSÂLEDZENIA UMYSèOWEGO

Jednostki organizacyjne i inne podmioty (w tym kosÂcielne), dziaøajaÎce na podstawie ustawy o pomocy spoøecznej, w porozumieniu
z zakøadami psychiatrycznej opieki zdrowotnej organizujaÎ na obszarze swojego dziaøania oparcie spoøeczne dla osoÂb, ktoÂre z powodu
choroby psychicznej lub uposÂledzenia umysøowego majaÎ powazÇne
trudnosÂci w zÇyciu codziennym ± zwøaszcza w ksztaøtowaniu swoich
stosunkoÂw z otoczeniem ± w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz
w sprawach bytowych (art. 8 ust. 1 ustawy). Oparcie spoøeczne polega w szczegoÂlnosÂci na:
± podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejeÎtnosÂci niezbeÎdnych do samodzielnego, aktywnego zÇycia,
± organizowaniu w sÂrodowisku spoøecznym pomocy ze strony rodziny, innych osoÂb, grup, organizacji spoøecznych i instytucji,
± udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych sÂwiadczenÂ
na zasadach okresÂlonych w ustawie o pomocy spoøecznej46.

rapii ZajeÎciowej w Trzebini, Caritas Diecezji Pøockiej ± Warsztaty Terapii ZajeÎciowej w Pøocku, Warsztaty Terapii ZajeÎciowej przy Parafii SÂw. Jakuba Apostoøa
w Pøocku itd.
45
RozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r.
w sprawie zasad organizowania zajeÎcÂ rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i møodziezÇy uposÂledzonych umysøowo w stopniu gøeÎbokim (Dz. U. nr 14, poz. 76); rozporzaÎdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoøecznej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie
zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy spoøecznej
(Dz. U. nr 132, poz. 653); rozporzaÎdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoøecznej z dnia
20 pazÂdziernika 1995 r. w sprawie organizowania zajeÎcÂ rehabilitacyjnych w szpitalach
psychiatrycznych i nagradzania uczestnikoÂw tych zajeÎcÂ (Dz. U. nr 127, poz. 614).
46
Zob. m.in. nieobowiaÎzujaÎce juzÇ rozporzaÎdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajoÂw specjalistycznych usøug opiekunÂczych oraz kwalifikacji osoÂb sÂwiadczaÎcych takie usøugi dla osoÂb z zaburzeniami psy-
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7. SÂRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Usøugi opiekunÂcze powinny bycÂ dostosowane do szczegoÂlnych
potrzeb osoÂb z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc mieszkaniowa,
jako forma usøugi opiekunÂczej, mozÇe polegacÂ m.in. na udosteÎpnianiu
miejsca w sÂrodowiskowym domu samopomocy (art. 9 ust. 1 ustawy).
SÂrodowiskowe domy samopomocy stosownie do potrzeb saÎ organizowane, prowadzone i finansowane przez organy do spraw pomocy
spoøecznej na zasadach okresÂlonych w przepisach ustawy o pomocy
spoøecznej jako zadania zlecone gminom przez administracjeÎ rzaÎdowaÎ w ramach pomocy spoøecznej. SÂrodowiskowe domy samopomocy
mogaÎ bycÂ takzÇe tworzone przez podmioty wymienione w art. 1 ust. 2
(art. 9 ust. 2) ustawy, czyli kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe. W ciaÎgu szesÂciu miesieÎcy od dnia wejsÂcia w zÇycie ustawy (czyli do 21 lipca
1995 r.) Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Spoøecznej zostaø zobowiaÎzany do opracowania docelowej sieci domoÂw pomocy spoøecznej dla osoÂb psychicznie chorych oraz sÂrodowiskowych domoÂw samopomocy, przy czym
peøna realizacja przedmiotowej sieci ma nastaÎpicÂ w terminie do dnia
31 grudnia 2008 r. (art. 55 ust. 3 ustawy). Potrzeby spoøeczne decydujaÎ o wzrastajaÎcej sieci placoÂwek tego typu, ktoÂre saÎ prowadzone
m.in. przez podmioty pozarzaÎdowe, w tym wyznaniowe47.
chicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opøat za te usøugi, jak roÂwniezÇ warunkoÂw czeÎsÂciowego lub caøkowitego zwolnienia od opøat (Dz. U. nr 2, poz. 12 ze zm.).
47
Http://bazy.ngo.pl; marzec 2006 r.: SÂrodowiskowy Dom Samopomocy ¹Klub
AktywnosÂciº prowadzony przez ChrzesÂcijanÂskie Stowarzyszenie OsoÂb Niepeønosprawnych, Ich Rodzin i PrzyjacioÂø ¹Ogniskoº w Krakowie, SÂrodowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji TorunÂskiej w Toruniu, SÂrodowiskowy Dom Samopomocy im.
Benito Menni Zgromadzenia SioÂstr Szpitalnych w Warszawie, SÂrodowiskowy Dom
Samopomocy Zgromadzenia SioÂstr Benedyktynek Misjonarek w Eøku, Caritas Archidiecezji GdanÂskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy ± Kolbudy, èapino, Caritas
Archidiecezji GdanÂskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca Pio w Gdyni, Caritas Archidiecezji GdanÂskiej ± SÂrodowiskowy
Dom Samopomocy (Suchy DaÎb), Caritas Archidiecezji Katowickiej ± OsÂrodek MB
Uzdrowienie Chorych ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie, Caritas Diecezji Kieleckiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w SeÎdziszowie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie (2 osÂrodki)
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W tych domach pomocy spoøecznej w okresÂlonych okolicznosÂciach mozÇe bycÂ stosowany, zgodnie z art. 18 ustawy, przymus bezposÂredni wobec kazÇdej osoby z zaburzeniami psychicznymi, a wieÎc nie
tylko wobec osoÂb chorych psychicznie, jak to ma miejsce w przypadku
przymusowej hospitalizacji, ale roÂwniezÇ wobec osoby z zaburzeniami
osobowosÂci lub nerwicowymi48.

8. DUSZPASTERSTWO CHORYCH

KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe udzielajaÎ takzÇe posøugi i pomocy osobom chorym psychicznie w ramach duszpasterstwa chorych49. Konstytucja RP w art. 53 ust. 1 zapewnia kazÇdemu, a wieÎc
roÂwniezÇ choremu psychicznie, wolnosÂcÂ sumienia i religii. WolnosÂcÂ
religii obejmuje m.in. prawo osoÂb do korzystania z pomocy religijnej
tam, gdzie sieÎ znajdujaÎ50.
Kolejnym hierarchicznie aktem prawnym regulujaÎcym problematykeÎ duszpasterstwa chorych jest konkordat. Mianowicie Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posøug religijnych osobom przebywajaÎcym w zakøadach opieki zdrowotnej i spoøecznej, a takzÇe w innych zakøadach
i placoÂwkach tego rodzaju (art. 17 ust. 1). Osobom tym zapewnia sieÎ
i w Krzeszowicach, Caritas Archidiecezji Katowickiej ± OsÂrodek ¹NajsÂwieÎtsze Serce
Jezusaº ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie SÂlaÎskiej, Caritas Archidiecezji
Katowickiej ± OsÂrodek SÂw. Faustyny ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Tychach,
Caritas Diecezji Kieleckiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Solcu-ZdroÂj, Caritas Diecezji PelplinÂskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Pelplinie, Caritas
Diecezji Sandomierskiej ± SÂrodowiskowy Dom Samopomocy w Nisku itd.
48
Zob. T. Dukiet-NagoÂrska, Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatroÂw i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalnosÂci,
¹Prawo i Medycynaº 2004, nr 4(17), s. 5 nn.
49
B. Ratajczak, Duszpasterstwo chorych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 20032, s. 339-340.
50
WolnosÂcÂ religii obejmuje roÂwniezÇ wolnosÂcÂ wyznawania lub przyjmowania religii wedøug wøasnego wyboru oraz uzewneÎtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitweÎ, uczestniczenie
w obrzeÎdach, praktykowanie i nauczanie (art. 53 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP).
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w szczegoÂlnosÂci mozÇliwosÂcÂ uczestniczenia we mszy sÂw. w niedziele
i sÂwieÎta oraz w katechizacji i rekolekcjach, a takzÇe korzystania z indywidualnych posøug religijnych w zgodzie z celami pobytu tych osoÂb
w zakøadach wyzÇej wskazanych. Ponadto dla realizacji uprawnienÂ
osoÂb, o ktoÂrych mowa w ust. 1, biskup diecezjalny kieruje kapelanoÂw,
z ktoÂrymi odpowiednia instytucja zawiera stosownaÎ umoweÎ cywilnoprawnaÎ (art. 17 ust. 3).
Z kolei ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania przewiduje, zÇe ¹KorzystajaÎc z wolnosÂci sumienia i wyznania, obywatele
mogaÎ w szczegoÂlnosÂci zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczycÂ w czynnosÂciach i obrzeÎdach religijnych oraz wypeøniacÂ obowiaÎzki religijne i obchodzicÂ sÂwieÎta religijneº (art. 2 pkt 2). W zwiaÎzku
z tym przepisem pozostaje kolejny (art. 4 ust. 1 pkt 2), w mysÂl ktoÂrego
¹prawo do posiadania i korzystania z przedmiotoÂw potrzebnych do
uprawiania kultu i praktyk religijnych przysøuguje roÂwniezÇ osobom
przebywajaÎcym w zakøadach søuzÇby zdrowia i opieki spoøecznej oraz
dzieciom i møodziezÇy na krajowych koloniach i obozach organizowanych przez instytucje panÂstwoweº. Ponadto kosÂcioøy i inne zwiaÎzki
wyznaniowe na zasadach roÂwnouprawnienia, wypeøniajaÎc funkcje
religijne, mogaÎ w szczegoÂlnosÂci udzielacÂ posøug religijnych, w tym
osobom, o ktoÂrych mowa w art. 4 (art. 19 ust. 2 pkt 3).
Inny akt prawny, tj. ustawa o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP w rozdziale 4 (Duszpasterstwo specjalne), przewiduje, zÇe ¹Dzieciom i møodziezÇy przebywajaÎcym w zakøadach wychowawczych i opiekunÂczych, jak roÂwniezÇ w sanatoriach, prewentoriach
i szpitalach, zapewnia sieÎ prawo wykonywania praktyk religijnych,
korzystania z posøug religijnych i katechizacji, z zachowaniem wzajemnej tolerancji. W szczegoÂlnosÂci zapewnia sieÎ im mozÇliwosÂcÂ udziaøu we
mszy sÂw. w niedziele i sÂwieÎta oraz w rekolekcjachº (art. 30 ust. 1).
SzczegoÂlne znaczenie ma posøuga kapøanÂska w zakøadach leczniczych oraz zamknieÎtych zakøadach pomocy spoøecznej. PrzebywajaÎcym tam osobom zapewnia sieÎ prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posøug religijnych (art. 31 ust. 1), a w celu realizacji
powyzÇszych uprawnienÂ kierownicy wøasÂciwych zakøadoÂw panÂstwowych zatrudniajaÎ kapelanoÂw skierowanych przez biskupa diecezjalnego. Ponadto w celu umozÇliwienia zainteresowanym chorym i pod-
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opiecznym udziaøu we mszy sÂw. i w innych zbiorowych praktykach
religijnych kierownicy wøasÂciwych zakøadoÂw panÂstwowych przeznaczaÎ
odpowiednie pomieszczenia na kaplice, a w wyjaÎtkowych wypadkach
udosteÎpniaÎ do tego celu inne pomieszczenia (art. 31 ust. 3).
W Polsce wszystkie kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, majaÎce zapewnionaÎ regulacjeÎ prawnaÎ w formie ustawy indywidualnej, majaÎ
zagwarantowane prawo udzielania posøug religijnych wobec chorych
(takzÇe psychicznie)51.

9. OCHRONA TAJEMNICY CHOROBY PSYCHIATRYCZNEJ

Ochrona tajemnicy choroby (w tym psychicznej) mozÇe wynikacÂ
albo z przepisoÂw prawa polskiego, albo prawa wewneÎtrznego kosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego.
Wszystkie osoby wykonujaÎce czynnosÂci wynikajaÎce z ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
nr 111, poz. 535 ze zm.) saÎ obowiaÎzane do zachowania w tajemnicy
wszystkiego, o czym dowiedzaÎ sieÎ w zwiaÎzku z wykonywaniem tych
czynnosÂci, stosownie do odreÎbnych przepisoÂw, a nadto z zachowaniem przepisoÂw rozdziaøu szoÂstego ustawy52. Zatem nie wolno przesøuchiwacÂ osoÂb obowiaÎzanych do zachowania tajemnicy jako sÂwiadkoÂw na okolicznosÂcÂ wypowiedzi osoby, wobec ktoÂrej podjeÎto czynnosÂci wynikajaÎce z niniejszej ustawy, co do popeønienia przez niaÎ
czynu zabronionego (w tym wykroczenia) pod grozÂbaÎ kary (art. 52
ust. 1 ustawy)53.
51
B. Ratajczak, Duszpasterstwo chorych, s. 340; takzÇe J. Krukowski, Polskie
prawo wyznaniowe, s. 178-179.
52
Od obowiaÎzku zachowania tajemnicy osoba wykonujaÎca czynnosÂci wynikajaÎce
z ustawy jest zwolniona w stosunku do: 1) lekarza sprawujaÎcego opiekeÎ nad osobaÎ
z zaburzeniami psychicznymi; 2) wøasÂciwych organoÂw administracji rzaÎdowej lub samorzaÎdowej co do okolicznosÂci, ktoÂrych ujawnienie jest niezbeÎdne do wykonywania
zadanÂ z zakresu pomocy spoøecznej; 3) osoÂb wspoÂøuczestniczaÎcych w wykonywaniu
czynnosÂci w ramach pomocy spoøecznej, w zakresie, w jakim to jest niezbeÎdne; 4) søuzÇb
ochrony panÂstwa i ich upowazÇnionych pisemnie funkcjonariuszy lub zÇoønierzy w zakresie niezbeÎdnym do przeprowadzenia posteÎpowania sprawdzajaÎcego na podstawie
przepisoÂw o ochronie informacji niejawnych.
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Prawo kosÂcielne (katolickie) natomiast nie wypowiada sieÎ wprost
w kwestii prawa wiernych do ochrony danych medycznych54. Jedynie
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kan. 227 przewiduje, zÇe
¹Wierni sÂwieccy majaÎ prawo, aby w zakresie spraw doczesnej spoøecznosÂci przyznano im wolnosÂcÂ przysøugujaÎcaÎ wszystkim obywatelomº, a w kan. 220, zÇe ¹Nikomu nie wolno bezprawnie naruszacÂ
dobrego imienia, ktoÂre ktosÂ posiada, ani tezÇ naruszacÂ prawa kazÇdej
osoby do ochrony wøasnej intymnosÂciº. Tak wieÎc Kodeks Prawa Kanonicznego formuje prawo do intymnosÂci, ktoÂre na gruncie prawa
sÂwieckiego implikowacÂ mozÇe prawo do ochrony danych osobowych
na podstawie polskiego kodeksu cywilnego (art. 23)55.
Etyka lekarska zobowiaÎzuje lekarza do zachowania tajemnicy
lekarskiej, a lekarza katolika dodatkowo etyka katolicka. Niemniej
obowiaÎzek zachowania tajemnicy nie jest absolutny i doznaje okresÂlonych prawem wyøomoÂw, czeÎsto w interesie spoøecznym pacjenta
lub jego najblizÇszych56. W literaturze przedmiotu panuje poglaÎd, zÇe
etyka wyznania protestanckiego, judaistyczna albo muzuømanÂska
w duzÇo wieÎkszym stopniu nizÇ katolicka køadzie nacisk na ochroneÎ
zÇycia i zdrowia (psychicznego) przez lekarza i poszanowanie tajemnicy lekarskiej57.
53

S. Rutkowski, Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialnosÂci karnej lekarza, ¹Prokuratura i Prawoº 1999, nr 9, s. 71.
54
M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, Wrocøaw 2002, s. 225.
55
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze
zm.); zob. M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, s. 225.
56
Dokumentacja lekarska wykorzystywana jest np. w saÎdach kosÂcielnych w toczonych procesach o stwierdzenie niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa.
57
M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, s. 226-227.
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Â W POMIEÎDZY
PROCES NORMOWANIA STOSUNKO
Â
PANSTWEM A NIEKATOLICKIMI ZWIAÎZKAMI
WYZNANIOWYMI W TRYBIE ART. 8 UST. 3 KONSTYTUCJI
REPUBLIKI WèOSKIEJ Z 1947 R.

(ujeÎcie historyczne)
JednaÎ z naturalnych konsekwencji przyjeÎcia rozwiaÎzania zapisanego w art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.1 jest zwroÂcenie uwagi na analogiczne unormowanie, ktoÂre
od dziesieÎcioleci obowiaÎzuje we Wøoszech. Przywoøany przepis posiada bowiem swoÂj pierwowzoÂr w art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki
Wøoskiej z 22 grudnia 1947 r.2 RozwiaÎzania wøoskie nie cieszaÎ sieÎ
jednak ± jak dotaÎd ± szczegoÂlnie intensywnym zainteresowaniem
autoroÂw polskich3, co niewaÎtpliwie opoÂzÂnia rozpoczeÎcie procesu realizacji art. 25 ust. 5 polskiej ustawy zasadniczej.
Historia realizacji art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej
stanowi jedynie niewielki fragment szerokiej problematyki przewidzianego w tym przepisie obowiaÎzku normowania stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem wøoskim a niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi
1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78,
poz. 483, sprost. Dz. U. z 2001 r., nr 28, poz. 319.
2
¹Gazzetta Ufficialeº (dalej: G. U.) nr 298 z 27 grudnia 1947 r. O uwzgleÎdnianiu
rozwiaÎzanÂ wøoskich podczas prac nad wyznaniowymi unormowaniami naszej ustawy
zasadniczej moÂwiono wyrazÂnie podczas posiedzenÂ Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (zob. np. wypowiedzÂ Z. èyko, przedstawiciela KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, podczas posiedzenia Podkomisji Podstaw Ustroju Politycznego i Spoøeczno-Gospodarczego w dniu 22 maja 1995 r., ¹Biuletynº [Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego] 1995, t. 14, s. 79.
3
Zwraca na to uwageÎ M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej
o stosunku panÂstwa do kosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich, Warszawa 2004, s. 573 (w przypisie).
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w oparciu o dwustronne porozumienia. SzczegoÂøowe przeanalizowanie tego procesu, ze zwroÂceniem uwagi na przyczyny niemal 40-letniego opoÂzÂnienia w jego zainicjowaniu oraz pojawiajaÎce sieÎ trudnosÂci
na kolejnych etapach, mozÇe sieÎ jednak przyczynicÂ do uniknieÎcia podobnych sytuacji w polskiej praktyce ustawodawczej.

1. KONSTYTUCYJNY OBOWIAÎZEK UKèADOWEGO
Â W POMIEÎDZY PAN
Â STWEM
REGULOWANIA STOSUNKO
A NIEKATOLICKIMI ZWIAÎZKAMI WYZNANIOWYMI

Jednym z fundamentoÂw wøoskiego prawa wyznaniowego jest zasada bilateralnosÂci (principio di bilateralitaÁ), wynikajaÎca z art. 7 ust. 2
oraz art. 8 ust. 3 obowiaÎzujaÎcej w tym kraju ustawy zasadniczej4.
Zgodnie z tymi przepisami wzajemne stosunki pomieÎdzy panÂstwem
a KosÂcioøem katolickim (art. 7) oraz innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi
(art. 8) powinny bycÂ normowane na podstawie aktoÂw o charakterze
dwustronnym. PrzyjeÎcie tego rozwiaÎzania stanowi logicznaÎ konsekwencjeÎ podjeÎtej przez wøoskiego ustrojodawceÎ decyzji o odrzuceniu
zaroÂwno zaøozÇenÂ skrajnie separatystycznych (ktoÂre wykluczajaÎ umowy z grupami religijnymi), jak i idei panÂstwa wyznaniowego (ktoÂra
zakøada wspoÂødziaøanie z jednaÎ tylko grupaÎ religijnaÎ)5. Utrzymaniu
4

O zasadzie bilateralnosÂci piszaÎ m.in.: G. Dalla Torre, Il fattore religioso nella
Costituzione, Torino 1988, s. 117-130; C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna 1996, s. 215-247; A. Vitale, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico
e interessi religiosi, Milano 1996, s. 147-189; R. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico.
Valori religiosi e societaÁ civile, Torino 1998, s. 66-69.
5
C. Cardia, Concordato e intese nel nuovo sistema delle fonti del diritto ecclesiastico, ¹Politica del dirittoº 1987, nr 4, s. 541-545. Rezygnacja z modelu panÂstwa wyznaniowego mogøa poczaÎtkowo budzicÂ waÎtpliwosÂci ze wzgleÎdu na zawarte w konstytucji potwierdzenie obowiaÎzywalnosÂci paktoÂw lateranÂskich wpisane do art. 7 ust. 1.
Traktat lateranÂski stanowiø w art. 1, izÇ ¹religia katolicka, apostolska i rzymska jest
jedynaÎ religiaÎ panÂstwaº (polski tekst traktatu w: Podstawowe akty ustrojowe PanÂstwa
Miasta WatykanÂskiego, wsteÎp i oprac. W. Jakubowski, Puøtusk±Warszawa 2004, s. 105119). Reguøa ta kontrastowaøa z normami wpisanymi do wøoskiej ustawy zasadniczej,
w ktoÂrej przyjeÎto m.in., zÇe ¹wszystkie zwiaÎzki wyznaniowe saÎ roÂwnie wolne wobec
prawaº (art. 8 ust. 1). Niekatolickim zwiaÎzkom wyznaniowym zapewniono w niej
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praktyki konkordatowego okresÂlania relacji pomieÎdzy Wøochami
i StolicaÎ ApostolskaÎ musiaøo w tym konteksÂcie towarzyszycÂ rozciaÎgnieÎcie zasady bilateralnosÂci na niekatolickie zwiaÎzki wyznaniowe6.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej stosunki
pomieÎdzy panÂstwem i niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi ¹saÎ
normowane przez ustaweÎ na podstawie porozumienÂ z ich wøasÂciwymi
przedstawicielamiº7. Z przytoczonego unormowania wynika wyrazÂponadto prawo do swobodnego organizowania sieÎ wedøug wøasnych statutoÂw, o ile nie
saÎ one sprzeczne z wøoskim porzaÎdkiem prawnym (art. 8 ust. 2). Wszystkim ludziom
zagwarantowano wolnosÂcÂ wyznawania wøasnej wiary, jej propagowania oraz wykonywania kultu, zastrzegajaÎc jedynie, zÇe nie mozÇe chodzicÂ o ryty sprzeczne z dobrymi
obyczajami (art. 19). WsÂroÂd zasad naczelnych wøoskiego porzaÎdku prawnego umieszczono takzÇe reguøeÎ roÂwnouprawnienia obywateli bez wzgleÎdu na wyznanie (art. 3),
przyjmujaÎc ponadto, zÇe kosÂcielny charakter i religijny cel stowarzyszenia lub instytucji
nie mogaÎ bycÂ przyczynaÎ szczegoÂlnych ograniczenÂ ani tezÇ specjalnych obciaÎzÇenÂ finansowych (art. 20). CaøosÂciowa analiza tych unormowanÂ prowadzi do wniosku, zÇe zakøadajaÎ one wprowadzenie modelu panÂstwa sÂwieckiego (do takiego wniosku doszedø
wøoski Trybunaø Konstytucyjny w orzeczeniu z 11-12 kwietnia 1989 r., nr 203; tekst w:
Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), oprac. S. Damianello, Milano 1999, s. 597613). NieobowiaÎzywalnosÂcÂ zasady panÂstwowego charakteru religii katolickiej zostaøa
potwierdzona przez StoliceÎ ApostolskaÎ w protokole dodatkowym do ukøadu zawartego z RepublikaÎ WøoskaÎ w dniu 18 lutego 1984 r. (pkt 1). Zob. M. Pietrzak, Konkordat
wøoski z 18 lutego 1984 r., w: M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo prawne,
Warszawa 1999, s. 329-330.
6
Analiza prac Konstytuanty wyrazÂnie wskazuje na ¹kompensacyjnyº charakter
art. 8 ust. 3 wøoskiej ustawy zasadniczej. Propozycja unormowania przewidujaÎcego
zawieranie porozumienÂ z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi pojawiøa sieÎ w toku
dyskusji dotyczaÎcej relacji panÂstwa z KosÂcioøem katolickim jako swego rodzaju przeciwstawienie paktoÂw lateranÂskich. MysÂl o rozszerzeniu zasady bilateralnosÂci na niekatolickie zwiaÎzki wyznaniowe øatwo zyskaøa szerokaÎ aprobateÎ. ChociazÇ zostaøa wysunieÎta przez ugrupowania lewicowe (Terraccini), zostaøa poparta zaroÂwno przez
chrzesÂcijanÂskich demokratoÂw (ktoÂrzy promowali ideeÎ dowartosÂciowania wszelkich
grup spoøecznych, przeciwstawiajaÎc sieÎ tendencjom indywidualistycznym), jak i ugrupowania laickie (ktoÂre juzÇ wczesÂniej zaakceptowaøy umowny tryb regulacji sytuacji
prawnej KosÂcioøa katolickiego). Zob. G. Long, I capisaldi del dibattito alla Costituente,
¹Politica del dirittoº 1996, nr 1, s. 20-21.
7
¹I loro rapporti [tj. i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica ±
przyp. autora] con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanzeº.
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nie, zÇe uregulowanie kwestii wchodzaÎcych w zakres dwustronnych
stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem a jakimsÂ niekatolickim zwiaÎzkiem
wyznaniowym bez uprzedniego osiaÎgnieÎcia porozumienia musiaøoby
zostacÂ uznane za niezgodne z konstytucjaÎ8. W praktyce natomiast
przyjeÎto, zÇe o osiaÎgnieÎciu wymaganego porozumienia mozÇna moÂwicÂ
tylko w razie formalnego zawarcia ukøadu, ktoÂrego postanowienia
stanowiaÎ element determinujaÎcy tresÂcÂ ustawy. Jej projekt jest poddawany pod osaÎd parlamentu, ktoÂry jednak ± w przeciwienÂstwie do
zwykøej procedury ustawodawczej ± nie mozÇe dokonywacÂ w nim zÇadnych substancjalnych modyfikacji9.
WymoÂg oparcia norm regulujaÎcych relacje panÂstwa ze zwiaÎzkami
wyznaniowymi na zawartych wczesÂniej porozumieniach dosÂcÂ powszechnie oceniany jest we wøoskiej literaturze przedmiotu jako wazÇna gwarancja wolnosÂci religijnej i nie spotyka sieÎ z powazÇniejszaÎ
krytykaÎ10. Z tego powodu pojawiajaÎce sieÎ niekiedy propozycje rewizji art. 7 i 8 tej konstytucji nie odnoszaÎ sieÎ zazwyczaj do istoty tej
zasady, lecz jedynie do sposobu jej wyrazÇenia11.
8

F. Finocchiaro, Il fenomeno religioso. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.
I culti non cattolici, w: Manuale di diritto pubblico, red. G. Amato, A. Barbera, Bologna 1984, s. 1082.
9
Zob. A. Vitale, Corso, s. 186-189.
10
ZastrzezÇenia wyrazÇane niekiedy wobec systemu umoÂw saÎ konsekwencjaÎ kontestowania praktyki zawierania konkordatoÂw. Uzasadniane saÎ roÂwniezÇ tym, zÇe umowy
nadmiernie promujaÎ wolnosÂcÂ kolektywnaÎ kosztem wolnosÂci jednostek oraz przyczyniajaÎ sieÎ do tworzenia nieroÂwnosÂci pomieÎdzy poszczegoÂlnymi grupami religijnymi.
Tak np. M. Tedeschi, Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico, Milano 1990, s. 90.
11
AkcentujaÎc znaczenie zasady roÂwnej wolnosÂci, wyrazÇonej w art. 8 ust. 1 wøoskiej ustawy zasadniczej, wskazuje sieÎ niekiedy na mozÇliwosÂcÂ okresÂlenia wymogu
ukøadowego charakteru unormowanÂ regulujaÎcych relacje panÂstwa ze wszystkimi
zwiaÎzkami wyznaniowymi w jednym przepisie, ktoÂry zastaÎpiøby dotychczasowy art. 7
ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 (zob. F. Finocchiaro, Ipotesi di una revisione dell'articolo 7 della
Costituzione, ¹Politica del dirittoº 1996, nr 1, s. 79). Jednak tylko wyjaÎtkowo postuluje
sieÎ caøkowite ujednolicenie form regulacji sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego z tymi, ktoÂre saÎ przewidziane w odniesieniu do pozostaøych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Tego typu propozycjeÎ zøozÇyø w 1969 r. senator Albani. W tym samym kierunku szøa
roÂwniezÇ propozycja przedstawiona w 1972 r. przez deputowanego Basso (zob. F. Finocchiaro, Il fenomeno, s. 1086). Tego rodzaju postulaty spotykajaÎ sieÎ jednak w doktrynie ze søusznaÎ krytykaÎ, bazujaÎcaÎ na sÂwiadomosÂci, zÇe Stolica Apostolska jest po-
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Â ZÂNIENIA REALIZACJI ART. 8 UST. 3
2. PRZYCZYNY OPO
KONSTYTUCJI WèOCH

Pomimo swojej rangi wynikajaÎcej z umieszczenia w czeÎsÂci okresÂlajaÎcej naczelne zasady porzaÎdku prawnego Republiki Wøoskiej12, art.
8 ust. 3 konstytucji tego panÂstwa czekaø na swojaÎ pierwszaÎ realizacjeÎ
niemal 40 lat. Pierwsza ustawa regulujaÎca stosunki pomieÎdzy panÂstwem wøoskim a niekatolickaÎ formacjaÎ religijnaÎ w oparciu o uprzednie
porozumienie zostaøa uchwalona dopiero w 1984 r. Na tak znaczne
opoÂzÂnienie zøozÇyøy sieÎ roÂzÇnorodne czynniki. Istotne znaczenie posiadaø
najpierw fakt, zÇe ± ze wzgleÎdu na okolicznosÂci zgøoszenia propozycji
rozciaÎgnieÎcia zasady ukøadowej na niekatolickie zwiaÎzki wyznaniowe ±
w Konstytuancie nie do konÂca zdawano sobie spraweÎ ze znaczenia
przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ i dopiero poÂzÂniejsza refleksja pozwoliøa na ich
nalezÇyte dowartosÂciowanie. Dodatkowe trudnosÂci wynikaøy z tego, zÇe
analizowany przepis nie posiadaø zÇadnych analogii w prawie obowiaÎzujaÎcym wczesÂniej we Wøoszech. NalezÇaøo wieÎc najpierw od podstaw
opracowacÂ koncepcjeÎ jego wykonania. Zadanie to nie byøo øatwe, poniewazÇ ± jak do dzisÂ twierdzi sieÎ w doktrynie ± brakowaøo jakichkolwiek uzÇytecznych wzorcoÂw, w tym roÂwniezÇ takich, ktoÂre mozÇna byøoby
zaczerpnaÎcÂ z unormowanÂ obowiaÎzujaÎcych w innych panÂstwach13.
W realiach wøoskich oczywiste pierwszenÂstwo przed umowami
z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi miaøa sprawa rewizji
wszechnie uznawanym podmiotem prawa mieÎdzynarodowego. Zob. G. Long, I capisaldi, s. 27; C. Cardia, Il sistema pattizio alla prova: riforma dei Patti Lateranensi
e stipulazione delle prime ¹inteseº, ¹Politica del dirittoº 1996, nr 1, s. 69-71.
12
Artykuøy 1-12 wøoskiej ustawy zasadniczej zostaøy zebrane w czeÎsÂci zatytuøowanej ¹Zasady naczelneº (Principi fondamentali).
13
W doktrynie wøoskiego prawa wyznaniowego zupeønie nie dostrzega sieÎ faktu,
zÇe obowiaÎzek normowania sytuacji prawnej niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
po porozumieniu sieÎ z ich wøasÂciwymi przedstawicielami przewidziany byø wczesÂniej
przez art. 115 polskiej konstytucji z 17 marca 1921 r. (Dz. U. nr 44, poz. 267 ze zm.). Za
nieuzÇyteczne dla wypracowania rozwiaÎzanÂ mozÇliwych do zastosowania we Wøoszech
do dzisÂ uwazÇa sieÎ natomiast dosÂwiadczenia niemieckie, poniewazÇ nie majaÎ one wyrazÂnego umocowania w ustawie zasadniczej. Zob. G. Casuscelli, S. Damianello, Intese
con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, w: S. BerlingoÁ, G. Casuscelli, S. Damianello, Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico, Torino 2000, s. 35.
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stosunkoÂw ze StolicaÎ ApostolskaÎ. W Konstytuancie koniecznosÂcÂ dokonania tej rewizji nie budziøa waÎtpliwosÂci. Jednak przez pierwsze
dziesieÎciolecia obowiaÎzywania konstytucji ugrupowania rzaÎdzaÎce nie
podjeÎøy zÇadnych inicjatyw, ktoÂre zmierzaøyby w tym kierunku. ZÇywszego zainteresowania kwestiaÎ modyfikacji konkordatu lateranÂskiego nie przejawiaøy roÂwniezÇ ugrupowania opozycyjne, w ramach ktoÂrych kultywowano przekonanie o niesøusznosÂci normowania sytuacji
KosÂcioøa katolickiego w tym trybie14.
W pewnej mierze opoÂzÂnienie w realizacji art. 8 ust. 3 Konstytucji
Republiki Wøoskiej byøo roÂwniezÇ konsekwencjaÎ stanowiska przyjeÎtego przez niekatolickie zwiaÎzki wyznaniowe. DopoÂki nie otwarto
negocjacji zmierzajaÎcych do rewizji konkordatu lateranÂskiego, dopoÂty nie naciskaøy one na zawieranie z nimi porozumienÂ przewidzianych w konstytucji, aby w ten sposoÂb nie potwierdzacÂ potrzeby zawarcia nowego ukøadu pomieÎdzy Wøochami i StolicaÎ ApostolskaÎ15.
Za pierwszaÎ zapowiedzÂ realizacji konstytucyjnego przepisu, przewidujaÎcego regulowanie wzajemnych stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem i niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi w oparciu o dwustronne porozumienia, mozÇna uznacÂ unormowania zawarte w ustawie
z dnia 5 lipca 1961 r. (nr 580), na podstawie ktoÂrej utworzono fundusz
ubezpieczenia duchownych nalezÇaÎcych do niekatolickich zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych na wypadek inwalidztwa oraz starosÂci16. Przewidzia14

Zob. F. Margiotta Broglio, La quesione del Concordato dal dopoguerra al
referendum, w: Stato democratico e regime pattizio. Atti dell'incontro di studio (Messina, 6-7 giugno 1975), red. S. BerlingoÁ, G. Casuscelli, Milano 1977, s. 62-63.
15
M. Tedeschi, Verso un'intesa tra la Repubblica italiana e la ComunitaÁ islamica
in Italia, w: Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht, red. C. Mirabelli, G. Feliciani, C. G. FuÈrst, cz. 2, Frankfurt am Main±Berlin±
Bern±New York±Paris±Wien 1999, s. 758; G. Peyrot, Conseguenze dell'Intesa sull'ordinamento della Repubblica italiana, ¹Quaderni della scuola di specializzazione in
diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 18-19.
16
G. U. nr 179 z 21 lipca 1961 r. (zob. N. Colaianni, Confessioni religiose e intese.
Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione, Bari 1990, s. 152; G. Casuscelli, S. Damianello, Intese, s. 40). RoÂwnoczesÂnie na podstawie ustawy z 5 lipca
1961 r. (nr 579) utworzono fundusz ubezpieczenia duchownych nalezÇaÎcych do KosÂcioøa katolickiego (G. U. nr 178 z 20 lipca 1961 r.). Zob. N. Fiorita, Remunerazione e
previdenza dei ministri di culto, Milano 2003, s. 194-195.
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no w niej bowiem, zÇe normy wykonawcze, odnoszaÎce sieÎ do poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zostanaÎ ± na zÇaÎdanie wysunieÎte
przez zwiaÎzek wyznaniowy ± wydane na podstawie porozumienia
zawartego z jego przedstawicielami (art. 20). Metoda ta byøa kontynuowana roÂwniezÇ w poÂzÂniejszych unormowaniach dotyczaÎcych ubezpieczenia spoøecznego duchownych17.

Â STWEM
3. USTAWA NORMUJAÎCA STOSUNKI POMIEÎDZY PAN
I KOSÂCIOèAMI REPREZENTOWANYMI
Â è WALDENSO
ÂW
PRZEZ STO

DecyzjeÎ o rozpoczeÎciu rokowanÂ z KosÂcioøami waldensoÂw i metodystoÂw podjeÎøa Izba Deputowanych na posiedzeniu w dniu 25 listopada 1976 r. na ich wniosek zøozÇony kilka lat wczesÂniej. Ze wzgleÎdu
na zawarcie przez te KosÂcioøy paktu integracyjnego negocjacje prowadzone byøy z ich wspoÂlnaÎ reprezentacjaÎ, tj. ze Stoøem WaldensoÂw
(Tavola Valdese)18.
Do prowadzenia negocjacji ± podobnie jak w przypadku rewizji
konkordatu ± obie strony wyznaczyøy 3-osobowe komisje19. Strona
17

Zob. w szczegoÂlnosÂci art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia
1973 r. (nr 903), na podstawie ktoÂrej scalono dwa dotychczas istniejaÎce fundusze,
tworzaÎc jeden fundusz ubezpieczenia katolickiego kleru diecezjalnego oraz duchownych nalezÇaÎcych do niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (G. U. nr 9 z 10 stycznia
1974 r.).
18
Pakt integracyjny zostaø zawarty w 1975 r., a w peøni wszedø w zÇycie w 1978 r.
Na jego mocy utworzono wspoÂlny dla tych KosÂcioøoÂw synod oraz ustalono, zÇe na
zewnaÎtrz beÎdaÎ one jednolicie reprezentowane. Zawarcie paktu nie oznacza jednak
peønego zjednoczenia KosÂcioøoÂw waldensoÂw i metodystoÂw. ZachowujaÎ one swojaÎ
tozÇsamosÂcÂ m.in. w kwestiach o charakterze ekumenicznym, co przejawia sieÎ w przynalezÇnosÂci do innych organizacji o zasieÎgu sÂwiatowym. Zob. G. Long, La legge di
approvazione dell'intesa con la Tavola Valdese, ¹Quaderni costituzionaliº 1985, nr 1,
s. 185; G. Long, Le intese con Chiese evangeliche, w: Dall'Accordo del 1984 al disegno
di legge sulla libertaÁ religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica,
red. A. Nardini, G. di Nucci, Roma 2001, s. 321-322.
19
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe stroneÎ panÂstwowaÎ reprezentowaøa ta sama komisja,
ktoÂra prowadziøa rokowania w sprawie rewizji konkordatu (Gonella, Jemolo, Ago).
G. Long, La legge, s. 181-182.
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kosÂcielna przystaÎpiøa do rokowanÂ z kilkoma generalnie okresÂlonymi
postulatami, wsÂroÂd ktoÂrych najwazÇniejszym byøo wyzwolenie sieÎ
spod wciaÎzÇ obowiaÎzujaÎcego prawodawstwa o kultach dopuszczonych, z lat 1929-193020.
Rokowania trwaøy od czerwca 1977 r. do lutego 1978 r. JuzÇ
w sierpniu 1978 r. Synod KosÂcioøoÂw waldensoÂw i metodystoÂw zatwierdziø tekst przygotowanego porozumienia. RzaÎd jednak jeszcze
przez kilka lat prowadziø konsultacje mieÎdzyresortowe oraz inicjowaø
nieformalne kontakty z przedstawicielami Stoøu WaldensoÂw, wyrazÂnie kierujaÎc sieÎ daÎzÇeniem do wczesÂniejszego podpisania umowy ze
StolicaÎ ApostolskaÎ21.
Nowy konkordat zostaø podpisany w dniu 18 lutego 1984 r.
UmozÇliwiøo to decyzjeÎ o zawarciu porozumienia ze Stoøem WaldensoÂw, do ktoÂrego doszøo w dniu 21 lutego tego roku. Na podstawie
zawartego porozumienia przygotowano nasteÎpnie rzaÎdowy projekt
ustawy, decydujaÎc sieÎ na przeniesienie do niego wszystkich postanowienÂ umownych i ograniczenie sieÎ jedynie do zmian o charakterze
jeÎzykowym. Nie opowiedziano sieÎ wieÎc za zÇadnaÎ ze skrajnych propozycji wypowiadanych woÂwczas w doktrynie, w ktoÂrej sugerowano
albo przyjeÎcie (zawierajaÎcej tylko jeden artykuø) ustawy zapewniajaÎcej skutecznosÂcÂ porozumienia we wøoskim porzaÎdku prawnym, albo
przeniesienie do ustawy tylko tych przepisoÂw umownych, ktoÂre zawieraøy tresÂcÂ normatywnaÎ, a nie byøy wyøaÎcznie jednostronnymi deklaracjami. PrzygotowanaÎ w ten sposoÂb ustaweÎ uchwalono w dniu
11 sierpnia 1984 r. (nr 449)22.
WkroÂtce dokonÂczono roÂwniezÇ prace zmierzajaÎce do nowego
unormowania sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego. Ustawa ratyfikujaÎca konkordat i zapewniajaÎca jego wykonanie we wøoskim porzaÎdku prawnym zostaøa uchwalona w dniu 25 marca 1985 r.
(nr 121). Dwa miesiaÎce poÂzÂniej przyjeÎto roÂwniezÇ ustawy recypujaÎce
postanowienia panÂstwowo-kosÂcielnej komisji parytetowej, ktoÂra wy20

G. Peyrot, Conseguenze, s. 20-22.
G. Long, La legge, s. 182.
22
G. U. nr 222 z 13 sierpnia 1984 r. Zob. G. Long, La legge, s. 182-183; S. Lariccia,
L'attuazione dell'art. 8,3 comma, della Costituzione: le intese tra lo Stato italiano e le
Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, ¹Diritto ecclesiasticoº 1984, cz. 1, s. 477-478.
21
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pracowaøa nowe normy dotyczaÎce kosÂcielnych jednostek organizacyjnych, doÂbr kosÂcielnych oraz utrzymania duchowienÂstwa katolickiego peøniaÎcego posøugeÎ w diecezji (ustawy z dnia 20 maja 1985 r.,
nr 206 i nr 222)23.
RozpoczeÎty woÂwczas okres bywa okresÂlany we wøoskiej doktrynie prawa wyznaniowego jako okres porozumienÂ (stagione delle intese). JednaÎ z jego charakterystycznych cech jest daÎzÇenie do stopniowej likwidacji rozdzÂwieÎku istniejaÎcego pomieÎdzy art. 7 i 8 konstytucji
Wøoch. Do tej pory przepisy te byøy rozwazÇane oddzielnie i traktowane jako ¹dwa przeciwlegøe brzegi tej samej rzekiº (sponde oposte di
uno stesso fiume). Czasowa zbiezÇnosÂcÂ rewizji konkordatu z zawarciem pierwszego porozumienia, przewidzianego w art. 8 ust. 3 konstytucji, staøa sieÎ pierwszym widocznym znakiem daÎzÇenia do realizacji
tego celu. Od strony tresÂciowej porozumienie zawarte ze Stoøem
WaldensoÂw roÂzÇni sieÎ jednak od nowego konkordatu wøoskiego.
GøoÂwnym celem tego porozumienia byøo bowiem wyzwolenie zawierajaÎcych je KosÂcioøoÂw spod prawodawstwa o kultach dopuszczonych,
a nie unormowanie caøoksztaøtu zagadnienÂ wynikajaÎcych ze wspoÂøistnienia spoøecznosÂci religijnej i politycznej. Przedstawiciele Stoøu WaldensoÂw od poczaÎtku prac wyrazÂnie zmierzali do uksztaøtowania tego
porozumienia jako ¹alternatywy dla konkordatuº, tj. do nadania mu
charakteru ¹umowy o rozdzialeº (accordo di separazione), a nie
¹ukøadu o wspoÂøpracyº (accordo di cooperazione). StaÎd tezÇ w omawianym porozumieniu liczne saÎ jednostronne deklaracje, søuzÇaÎce zamanifestowaniu tozÇsamosÂci spoøecznosÂci religijnej, brak jest zasÂ norm
szczegoÂøowo okresÂlajaÎcych poszczegoÂlne kwestie24.

23
Wprowadzenie do wøoskiego porzaÎdku prawnego norm wypracowanych
w 1985 r. przez komisjeÎ panÂstwowo-kosÂcielnaÎ dokonaøo sieÎ roÂwnolegle na podstawie
dwoÂch mechanizmoÂw, czego wyrazem staøo sieÎ uchwalenie w tym samym dniu
(20 maja 1985 r.) dwoÂch ustaw zawierajaÎcych te same unormowania. Pierwsza z nich
jest swego rodzaju ustawaÎ ratyfikacyjnaÎ, natomiast druga (nr 222) to typowa ustawa,
ktoÂrej tekst odpowiada tresÂci przygotowanego przez komisjeÎ protokoøu. Zob. C. Cardia, Manuale, s. 229-230.
24
G. Long, Le intese con Chiese, s. 323-324.
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4. USTAWY DOTYCZAÎCE WèOSKIEJ UNII
Â W ADWENTYSTO
ÂW
CHRZESÂCIJANÂSKICH KOSÂCIOèO
Â
Ç
Â
DNIA SIODMEGO I ZGROMADZEN BOZYCH WE WèOSZECH

Po zawarciu porozumienia ze Stoøem WaldensoÂw przewidywano,
zÇe przystaÎpiaÎ do niego roÂwniezÇ inne KosÂcioøy protestanckie25. W celu
umozÇliwienia takiego rozwiaÎzania w porozumieniu wykorzystano
otwartaÎ formuøeÎ: ¹KosÂcioøy reprezentowane przez StoÂø WaldensoÂwº,
w miejsce poczaÎtkowo proponowanej: ¹KosÂcioøy waldensoÂw i metodystoÂwº. Przewidywanie to jednak sieÎ nie zisÂciøo. Kolejne KosÂcioøy
decydowaøy sieÎ na zawarcie wøasnych umoÂw, daÎzÇaÎc do tego, aby zawarte w nich postanowienia byøy w peøniejszy sposoÂb dostosowane
do specyfiki gøoszonej przez nie doktryny.
WkroÂtce po uchwaleniu ustawy regulujaÎcej stosunki pomieÎdzy
panÂstwem i KosÂcioøami reprezentowanymi przez StoÂø WaldensoÂw
zainicjowano procedury zmierzajaÎce do zawarcia porozumienÂ z WøoskaÎ UniaÎ ChrzesÂcijanÂskich KosÂcioøoÂw AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego
(Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno)26 oraz ze Zgromadzeniami BozÇymi we Wøoszech (Assemblee di
Dio in Italia)27. W przeciwienÂstwie do trybu przygotowania pierwszego porozumienia przewidzianego w art. 8 ust. 3 wøoskiej konsty25
Tego rodzaju posteÎpowanie byøoby zgodne z wczesÂniejszym stanowiskiem Rady ZwiaÎzkowej Wøoskich KosÂcioøoÂw Ewangelickich (Consiglio Federale delle Chiese
Evangeliche d'Italia). Zgodnie z deklaracjaÎ, ktoÂra zostaøa wydana przez RadeÎ w dniu
5 lutego 1948 r., porozumienia postrzegane byøy jako instrument søuzÇaÎcy wypracowaniu
nowej ustawy, ktoÂra zastaÎpi prawodawstwo o kultach dopuszczonych. TamzÇe, s. 322.
26
Unia jest elementem ruchu o zasieÎgu sÂwiatowym, zawdzieÎczajaÎcego swoje powstanie poglaÎdom Williama Millera, dziaøajaÎcego w Stanach Zjednoczonych w pierwszej poøowie XIX w. Grupuje ona adwentystyczne wspoÂlnoty dziaøajaÎce we Wøoszech.
Do najwazÇniejszych rysoÂw ruchu adwentystycznego nalezÇy intensywne oczekiwanie na
powtoÂrne przyjsÂcie Chrystusa (Miller wyznaczyø jego dateÎ na 1844 r.) oraz akcentowanie wyjaÎtkowego charakteru soboty jako dnia przeznaczonego na sprawowanie
kultu i wypoczynek. We Wøoszech ruch adwentystyczny pojawiø sieÎ w drugiej poøowie
XIX w. W czasie wysuwania postulatoÂw o unormowanie stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem i UniaÎ wspoÂlnoty adwentystyczne we Wøoszech zrzeszaøy ok. 5 tys. dorosøych
czøonkoÂw ochrzczonych przez zanurzenie. G. Long, Le intese con l'Unione avventista e
con le Assemblee di Dio In Italia, ¹Quaderni del diritto e politica ecclesiasticaº 1987,
s. 121-122.
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tucji, tym razem ustanowiono tylko jednaÎ komisjeÎ funkcjonujaÎcaÎ przy
Prezydium Rady MinistroÂw. Komisja ta byøa uzupeøniana ekspertami
wyznaczonymi przez stroneÎ kosÂcielnaÎ28.
Prace nad porozumieniami z WøoskaÎ UniaÎ ChrzesÂcijanÂskich KosÂcioøoÂw AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego oraz ze Zgromadzeniami BozÇymi
prowadzone byøy roÂwnolegle. Oba porozumienia zostaøy podpisane tego samego dnia (29 grudnia 1986 r.) i jednego dnia (22 listopada 1988 r.)
na ich podstawie uchwalono odpowiednie ustawy (nr 516 i 517)29. Ze
wzgleÎdu na odmiennosÂci przyjmowanych przez te grupy zaøozÇenÂ zawarte przez nie porozumienia roÂzÇniøy sieÎ jednak mieÎdzy sobaÎ30.
Przedstawiciele KosÂcioøoÂw adwentystycznych zamierzali wykorzystacÂ porozumienie nie tylko do zamanifestowania wøasnej tozÇsamosÂci i wyzwolenia sieÎ spod prawodawstwa o kultach dopuszczonych. DaÎzÇyli roÂwniezÇ do tego, aby dzieÎki niemu usunaÎcÂ wszelkie
przeszkody, na jakie napotykaøo w rzeczywistosÂci wøoskiej zÇycie wedøug doktryny adwentystycznej i uregulowacÂ wszystkie kwestie wchodzaÎce w zakres ich wzajemnych stosunkoÂw z panÂstwem. W konsekwencji porozumienie podpisane przez rzaÎd z UniaÎ KosÂcioøoÂw adwentystycznych byøo obszerniejsze od umowy zawartej ze Stoøem WaldensoÂw i zawieraøo szereg unormowanÂ nowatorskich: przystaÎpienie
27

Zgromadzenia BozÇe obejmujaÎ szereg lokalnych wspoÂlnot mieszczaÎcych sieÎ
w ramach ruchu zielonosÂwiaÎtkowego, zainicjowanego na poczaÎtku XX w. w Stanach
Zjednoczonych. Powstanie pierwszych tego typu grup we Wøoszech (do czego doszøo
wkroÂtce po powstaniu ruchu) jest owocem dziaøalnosÂci misyjnej wøoskiej grupy z Chicago. W 1935 r. (na mocy tzw. okoÂlnika Buffarini-Guidi) kult pentekostalny zostaø we
Wøoszech wyøaÎczony z grona kultoÂw dopuszczonych ze wzgleÎdu na ¹praktyki religijne
sprzeczne z porzaÎdkiem spoøecznym i szkodliwe dla fizycznej i psychicznej integralnosÂci rasyº. Ten okres zakonÂczyø sieÎ definitywnie dopiero w 1959 r., kiedy to Zgromadzeniom BozÇym zostaøa przyznana osobowosÂcÂ prawna jako jednostce organizacyjnej
majaÎcej cele kultowe. Cztery lata wczesÂniej uchylono natomiast okoÂlnik z 1935 r.
Zgromadzenia BozÇe we Wøoszech grupujaÎ ok. 150 tys. osoÂb. Szereg dziaøajaÎcych we
Wøoszech wspoÂlnot religijnych o inspiracji pentekostalnej funkcjonuje roÂwniezÇ poza
Zgromadzeniami BozÇymi. G. Long, Le intese con l'Unione, s. 123-124; G. Di Masa, Le
intese tra le Assemblee di Dio e il governo italiano, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 99-107.
28
Zob. G. Long, Le intese con l'Unione, s. 119-120.
29
G. U. nr 283 z 2 grudnia 1988 r.
30
G. Long, Le intese con Chiese, s. 324.
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do systemu finansowania na podstawie mechanizmu asygnaty podatkowej (chociazÇ bez korzystania z kwot, co do ktoÂrych brak wyrazÂnej deklaracji podatnika i bez mozÇliwosÂci finansowania z tych
sÂrodkoÂw celoÂw kultowych), szczegoÂøowe okresÂlenie prawa do odbycia søuzÇby zasteÎpczej w miejsce obowiaÎzkowej søuzÇby wojskowej oraz
gwarancje dotyczaÎce sÂwieÎtowania soboty31.
Z kolei porozumienie zawarte ze Zgromadzeniami BozÇymi wyrazÂnie bazuje na umowie ze Stoøem WaldensoÂw i podobnie jak ona
bywa zaliczane do tzw. umoÂw o rozdziale. Zasadniczy cel, jaki zamierzaøa osiaÎgnaÎcÂ strona kosÂcielna, byø bowiem zdeterminowany
przez trudnosÂci, jakich ruch zielonosÂwiaÎtkowy dosÂwiadczyø we Wøoszech w ubiegøych dziesieÎcioleciach. Tworzyøy one klimat nieufnosÂci
wobec instytucji panÂstwowych. Porozumienie postrzegano wieÎc
przede wszystkim jako sposoÂb na wyzwolenie sieÎ spod dotychczas
obowiaÎzujaÎcych unormowanÂ kreÎpujaÎcych ich swobodnaÎ dziaøalnosÂcÂ.
Zgromadzenia BozÇe jednak, w przeciwienÂstwie do Stoøu WaldensoÂw,
zdecydowaøy sieÎ na uczestnictwo w systemie finansowania opartym
na mechanizmie asygnaty podatkowej32.

Â W PAN
Â STWA
5. USTAWOWA REGULACJA STOSUNKO
ZE ZWIAÎZKIEM WèOSKICH GMIN ZÇYDOWSKICH

Negocjacje ze ZwiaÎzkiem Wøoskich Gmin ZÇydowskich (Unione
delle ComunitaÁ Ebraiche Italiane) zostaøy zainicjowane w 1977 r. Na
wniosek przedstawicieli tego ZwiaÎzku byøy one prowadzone przez
dwie odreÎbne komisje, zgodnie z modelem przyjeÎtym podczas przygotowywania porozumienia ze Stoøem WaldensoÂw33.
Potrzeba zawarcia umowy ze ZwiaÎzkiem Wøoskich Gmin ZÇydowskich wynikaøa z racji odmiennych od tych, ktoÂre zdecydowaøy o pod31
I. Barbuscia, L'intesa dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del
7o Giorno, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 51-60.
32
G. Long, Le intese con Chiese, s. 324.
33
G. Fubini, Concordato e intese: un approccio ebraico, ¹Quaderni della Scuola
di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 36.
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pisaniu wczesÂniejszych porozumienÂ z KosÂcioøami ewangelickimi. Sytuacja prawna gmin zÇydowskich byøa bowiem do tego czasu uregulowana w odreÎbnych aktach normatywnych (z lat 1930-1931), ktoÂre
zostaøy opracowane po konsultacji z ich przedstawicielami. Akty te
nie budziøy w spoøecznosÂci wøoskich ZÇydoÂw powazÇniejszych zastrzezÇenÂ, a w ramach niektoÂrych gmin uwazÇano je za wzorcowe34.
PrzysteÎpujaÎc do rokowanÂ, ZwiaÎzek Wøoskich Gmin ZÇydowskich
oczekiwaø nowego, caøosÂciowego unormowania sytuacji prawnej
gmin, z uwzgleÎdnieniem postulatu skrupulatnego upodobnienia jej
do statusu KosÂcioøa katolickiego. DosÂcÂ powszechnie postulowano
roÂwniezÇ potrzebeÎ zachowania szeregu specyficznych rozwiaÎzanÂ, zawartych w unormowaniach obowiaÎzujaÎcych do tej pory (jak np. przynalezÇnosÂcÂ do gminy wyznaniowej z mocy samego prawa, wewneÎtrzne
i obowiaÎzkowe opodatkowanie, wewneÎtrzne posteÎpowanie w sprawach podatkowych)35.
Z jasno sprecyzowanymi celami przystaÎpili do negocjacji roÂwniezÇ
przedstawiciele strony rzaÎdowej. Z tej perspektywy wydawaøo sieÎ
oczywiste, zÇe zawarcie porozumienia nalezÇy wykorzystacÂ do zmiany
rozwiaÎzanÂ, ktoÂrych zgodnosÂcÂ z konstytucjaÎ od lat budziøa waÎtpliwosÂci
(jak np. przynalezÇnosÂcÂ do gminy z mocy samego prawa). Zawarcie
porozumienia byøo wieÎc postrzegane jako okazja do wzmocnienia
ochrony wolnosÂci poszczegoÂlnych wiernych36.
Porozumienie ze ZwiaÎzkiem Wøoskich Gmin ZÇydowskich podpisano w dniu 27 lutego 1987 r. Na jego podstawie uchwalono nasteÎpnie ustaweÎ z 8 marca 1989 r. (nr 101)37. Obok unormowanÂ
zapewniajaÎcych wolnosÂcÂ praktykowania religii mojzÇeszowej w spo34
Zob. S. Dazzetti, Un percorso di libertaÁ. Il dibattito e le scelte dell'ebraismo
italiano preliminari all'intesa con lo Stato (1977-1987), ¹Quaderni della Scuola di
specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 169-205.
35
Zob. G. Fubini, Verso l'intesa fra lo Stato e l'ebraismo italiano, ¹Diritto ecclesiasticoº 1980, cz. 1, s. 356-363; R. Bertolino, Ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato,
¹Diritto ecclesiasticoº 1984, cz. 1, s. 321-328.
36
G. Sacerdoti, L'Intesa tra lo Stato e Unione delle ComunitaÁ ebraiche del 1987
e la sua attuazione, w: Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertaÁ religiosa.
Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, red. A. Nardini, G. di Nucci,
Roma 2001, s. 329.
37
G. U. 69 z 23 marca 1989 r.
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soÂb podobny do tego, jaki zastosowano wczesÂniej wobec KosÂcioøoÂw
ewangelickich, uwzgleÎdniono w niej szereg rozwiaÎzanÂ stanowiaÎcych
nowosÂcÂ na gruncie unormowanÂ pochodzenia dwustronnego. Byøy
one zwiaÎzane ze specyficznym charakterem tej grupy religijnej i dotyczyøy np. uboju rytualnego oraz poszanowania zÇydowskich tradycji
pogrzebowych. Charakterystyczna dla porozumienia zawartego ze
ZwiaÎzkiem Wøoskich Gmin ZÇydowskich byøa takzÇe norma, przewidujaÎca mozÇliwosÂcÂ nieograniczonego odliczenia od podstawy opodatkowania sum wpøacanych przez poszczegoÂlnych wiernych tytuøem
skøadek nalezÇnych gminom (reguøaÎ przyjeÎtaÎ wobec innych formacji
religijnych byøo bowiem ograniczenie wysokosÂci mozÇliwych odliczenÂ
do kwoty 2 mln liroÂw). W zamian ZwiaÎzek Wøoskich Gmin ZÇydowskich zrezygnowaø z uczestnictwa w systemie finansowania dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na podstawie kwot uzyskanych dzieÎki decyzjom podatnikoÂw, dotyczaÎcym kwoty roÂwnej 0,8% podatku
dochodowego38.

Â STWA
6. USTAWY O STOSUNKACH PAN
Z WèOSKAÎ CHRZESÂCIJANÂSKAÎ UNIAÎ EWANGELICKO-BAPTYSTYCZNAÎ
ORAZ KOSÂCIOèEM EWANGELICKO-LUTERANÂSKIM WE WèOSZECH

Uchwalenie ustawy regulujaÎcej relacje panÂstwa i ZwiaÎzku Wøoskich Gmin ZÇydowskich staøo sieÎ impulsem do przyspieszenia trwajaÎcych juzÇ prac nad porozumieniem z WøoskaÎ ChrzesÂcijanÂskaÎ UniaÎ
Ewangelicko-BaptystycznaÎ (Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia)39. W dniu 10 lutego 1986 r. Unia zostaøa poproszona o wy38

G. Sacerdoti, L'Intesa, s. 330-331.
Unia jest organizacjaÎ zrzeszajaÎcaÎ wieÎkszosÂcÂ wøoskich KosÂcioøoÂw baptystycznych, zachowujaÎcych jednak znaczaÎcy zakres autonomii, zgodnie z przyjmowanymi
zasadami kongregacjonalistycznymi. Ruch baptystyczny pojawiø sieÎ we Wøoszech
w drugiej poøowie XIX w. w konsekwencji dziaøalnosÂci misjonarzy amerykanÂskich
i angielskich, ktoÂrzy przeszczepili na ten teren idee powstaøe w szesnastowiecznej
Anglii. Zgodnie z pierwowzorem wsÂroÂd kwestii najistotniejszych dla wøoskich baptystoÂw znajduje sieÎ pojmowanie KosÂcioøa jako autonomicznej wspoÂlnoty lokalnej, udzielanie chrztu sÂwiadomym osobom wierzaÎcym oraz sprzeciw wobec idei kosÂcioøa panÂ39

ÂW
PROCES NORMOWANIA STOSUNKO

41

znaczenie czterech ekspertoÂw, ktoÂrzy mieli uzupeønicÂ komisjeÎ rzaÎdowaÎ obciaÎzÇonaÎ zadaniem przygotowania tekstu porozumienia. Wobec
zaproponowanego trybu prac ± wzorowanego na tym, ktoÂry wykorzystano podczas przygotowywania umoÂw z UniaÎ KosÂcioøoÂw adwentystycznych oraz Zgromadzeniami BozÇymi ± przedstawiciele strony
kosÂcielnej podniesÂli zastrzezÇenie, zÇe nie mogaÎ one ograniczacÂ wolnosÂci negocjacyjnej. Po milczaÎcym zaakceptowaniu tego warunku
przez stroneÎ rzaÎdowaÎ w dniu 2 grudnia 1987 r. Unia wyznaczyøa ekspertoÂw40.
RzaÎdowa komisja zostaøa jednak ukonstytuowana z duzÇym opoÂzÂnieniem. W pewnej mierze byøa to konsekwencja daÎzÇenia do sfinalizowania prac nad ustawaÎ o wolnosÂci religijnej i uchyleniu prawodawstwa o kultach dopuszczonych. Jej projekt zostaø zaaprobowany
przez RadeÎ MinistroÂw w dniu 13 wrzesÂnia 1990 r., jednak nie nadano
mu dalszego biegu i nie zostaø on wniesiony do parlamentu41. Dopiero w obliczu niepowodzenia tej inicjatywy w dniu 19 marca 1992 r.
ustanowiono rzaÎdowaÎ komisjeÎ do prowadzenia prac nad umowami
z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi. WkroÂtce potem, w dniu
29 marca 1993 r., podpisano porozumienie z WøoskaÎ ChrzesÂcijanÂskaÎ
UniaÎ Ewangelicko-BaptystycznaÎ. Na jej podstawie uchwalono nasteÎpnie ustaweÎ z dnia 12 kwietnia 1995 r. (nr 116)42.
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe po stronie kosÂcielnej przez døugi czas
istniaøy waÎtpliwosÂci co do stosownosÂci zawarcia tej umowy. Chodziøo
mianowicie o odpowiedzÂ na pytanie, czy nie sprzeciwia sieÎ to fundamentalnej dla baptystoÂw zasadzie separacji porzaÎdku religijnego
i panÂstwowego. Ostatecznie zwycieÎzÇyøa koncepcja, zÇe zawarcie porozumienia nie tylko nie jest sprzeczne z tymi zasadami, ale wreÎcz
stwowego. OsobowosÂcÂ prawna pierwszej instytucji baptystycznej (l'Ente Patrimoniale
dell'UCEBI) zostaøa we Wøoszech nadana w 1961 r. Zob. F. Scaramuccia, L'Intesa
battista: un'identitaÁ rispettata, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto
ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 66-67; G. Long, Le intese con Chiese, s. 321.
40
F. Scaramuccia, L'Intesa, s. 65-66.
41
N. Colaianni, Intese e legge unilateralne: per una `pratica concordanza',
w: Principio pattizio e realtaÁ religiose minoritarie, red. V. Parlato, G. B. Varnier,
Torino 1995, s. 151.
42
G. U. nr 94 z 22 kwietnia 1995 r.
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mozÇe posøuzÇycÂ do praktycznego zagwarantowania swobodnej realizacji wszystkich specyficznych potrzeb wynikajaÎcych z przyjmowanej
doktryny. Podpisanie porozumienia potraktowano jednak przede
wszystkim jako okazjeÎ do zamanifestowania wøasnej tozÇsamosÂci,
przez co upodobniono je do zawartej w 1984 r. umowy ze Stoøem
WaldensoÂw43.
Na poczaÎtku lat 90. XX w. podjeÎto roÂwniezÇ prace nad zawarciem
porozumienia z KosÂcioøem Ewangelicko-LuteranÂskim we Wøoszech
(Chiesa Evangelica Luterana in Italia)44. Stanowisko uczestniczaÎcych w negocjacjach przedstawicieli tego KosÂcioøa od poczaÎtku charakteryzowaøo sieÎ pragmatyzmem i pojmowaniem przygotowywanej
umowy w sposoÂb stricte kontraktualistyczny. Przejawiaøo sieÎ to w akcentowaniu potrzeby precyzyjnego uregulowania poszczegoÂlnych
kwestii oraz rezygnacji z eksponowania zaøozÇenÂ o charakterze teologicznym. Tekst porozumienia byø przygotowywany na podstawie synoptycznej analizy umoÂw opracowanych do tej pory, z ktoÂrych zaczerpnieÎto rozwiaÎzania najbardziej odpowiadajaÎce specyfice KosÂcioøa luteranÂskiego, a nasteÎpnie dodano do nich nieliczne postanowienia
szczegoÂlne. Bez zÇadnych oporoÂw przyjeÎto roÂwniezÇ peøne uczestnictwo w korzystaniu ze sÂrodkoÂw uzyskanych dzieÎki mechanizmowi
asygnaty podatkowej (0,8%)45.
Porozumienie z KosÂcioøem Ewangelicko-LuteranÂskim zostaøo
podpisane w dniu 29 kwietnia 1993 r. Na jego podstawie uchwalono
ustaweÎ z dnia 29 listopada 1995 r. (nr 520)46.

43

G. Long, Le intese con Chiese, s. 324; F. Scaramuccia, L'Intesa, s. 68-70.
W skøad tego KosÂcioøa wchodzaÎ przede wszystkim dziaøajaÎce we Wøoszech od
poczaÎtku XIX w. wspoÂlnoty luteranÂskie grupujaÎce wiernych pochodzenia niemieckiego. Trzeba zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe we Wøoszech istniejaÎ roÂwniezÇ takie lokalne wspoÂlnoty
luteranÂskie (zwøaszcza pochodzenia skandynawskiego), ktoÂre nie nalezÇaÎ do tego KosÂcioøa. G. Long, Le intese con Chiese, s. 321; R. Bachrach, L'Intesa tra la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e lo Stato Italiano, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione
in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 91-92.
45
Zob. R. Bachrach, L'Intesa, s. 93-97.
46
G. U. nr 286 z 7 grudnia 1995 r.
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7. USTAWY OPARTE NA POROZUMIENIACH UZUPEèNIAJAÎCYCH
LUB MODYFIKUJAÎCYCH

W kolejnych latach z niektoÂrymi zwiaÎzkami wyznaniowymi, majaÎcymi juzÇ ustawowo uregulowane stosunki z panÂstwem, zawarto
kolejne porozumienia, doprowadzajaÎc do zmiany pierwotnie uzgodnionego stanu prawnego. KosÂcioøy reprezentowane przez StoÂø WaldensoÂw w umowie uzupeøniajaÎcej z 25 stycznia 1993 r. zdecydowaøy
sieÎ przede wszystkim na wprowadzenie rozwiaÎzania przewidujaÎcego
ulgi podatkowe dla ich czøonkoÂw, skøadajaÎcych darowizny na dziaøalnosÂcÂ kosÂcielnaÎ. PrzystaÎpiøy roÂwniezÇ do systemu finansowania dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na podstawie decyzji podatnikoÂw dotyczaÎcych 0,8% podatku dochodowego, odsteÎpujaÎc od zaøozÇenÂ przyjeÎtych w 1984 r. Na podstawie zawartego porozumienia uchwalono
nasteÎpnie ustaweÎ z dnia 5 pazÂdziernika 1993 r. (nr 409)47.
Kolejna zmiana rezÇimu prawnego dotyczaÎcego KosÂcioøoÂw reprezentowanych przez StoÂø WaldensoÂw zostaøa przewidziana w porozumieniu zawartym w dniu 27 maja 2005 r.48 Podobnie jak poprzednie
odnosi sieÎ ono do kwestii finansowych. Uzgodniono w nim, zÇe StoÂø
WaldensoÂw, uczestniczaÎc w systemie finansowania opartym na mechanizmie asygnaty podatkowej, beÎdzie korzystaø nie tylko z kwot, co
do ktoÂrych podatnicy okresÂlili swaÎ woleÎ w sposoÂb wyrazÂny (jak przyjeÎto w poprzednim porozumieniu), ale roÂwniezÇ beÎdzie miaø udziaø
w proporcjonalnym podziale pozostaøych sÂrodkoÂw. Na podstawie
porozumienia z 27 maja 2005 r. nie uchwalono jednak ± jak dotaÎd
± stosownej ustawy49.
Do zmiany pierwotnie uzgodnionego stanu prawnego doprowadziøa takzÇe Unia KosÂcioøoÂw adwentystycznych. Doszøo do tego w konsekwencji zawarcia porozumienia z dnia 6 listopada 1996 r. Jego
celem byøa modyfikacja przepisoÂw dotyczaÎcych finansowania dziaøalnosÂci Unii, ktoÂre zawarto w ustawie z 1988 r. (nr 516). Zgodnie
z ustawaÎ z dnia 20 grudnia 1996 r. (nr 637) do ustawy normujaÎcej
47
48
49

G. U. nr 239 z 11 pazÂdziernika 1993 r.
Tekst w: ¹Quaderni del diritto e politica ecclesiasticaº 2005, nr 2, s. 588-589.
Opracowanie uwzgleÎdnia stan na 31 lipca 2006 r.

44

PIOTR STANISZ

stosunki pomieÎdzy panÂstwem i UniaÎ wprowadzono unormowanie,
przewidujaÎce mozÇliwosÂcÂ korzystania z kwot wynikajaÎcych z proporcjonalnego podziaøu sÂrodkoÂw, ktoÂrych przeznaczenia wyrazÂnie nie
okresÂlili podatnicy50. NalezÇy tezÇ nadmienicÂ, zÇe w dniu 23 kwietnia
2004 r. Unia KosÂcioøoÂw adwentystycznych zawarøa kolejne porozumienie modyfikujaÎce. Zawarte w nim postanowienia dotyczaÎ dziaøalnosÂci Adwentystycznego Instytutu Kultury Biblijnej (Istituto Avventista di Cultura Biblica). Na jego podstawie nie uchwalono jednak
jeszcze ustawy51.
Podobnie jak wczesÂniej KosÂcioøy reprezentowane przez StoÂø WaldensoÂw, tak i ZwiaÎzek Wøoskich Gmin ZÇydowskich na mocy kolejnego porozumienia ± zawartego w dniu 6 listopada 1996 r. i zaaprobowanego ustawaÎ z dnia 20 grudnia 1996 r. (nr 638)52 ± przystaÎpiø do
systemu finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, opartego na kwotach uzyskanych z 0,8% podatku dochodowego od osoÂb fizycznych.
W zwiaÎzku z tym zrezygnowano z dotychczas obowiaÎzujaÎcej mozÇliwosÂci nieograniczonego odliczania od podstawy opodatkowania
skøadek wnoszonych przez poszczegoÂlnych wyznawcoÂw do gmin53.
Â RYCH
8. POROZUMIENIA CAèOSÂCIOWE, NA PODSTAWIE KTO
NIE UCHWALONO USTAW

W odpowiedzi na postulaty wysuwane ze strony zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w 1997 r. rozpoczeÎto prace nad dwoma kolejnymi porozumieniami ± z ChrzesÂcijanÂskaÎ KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy
(Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova)54 oraz z WøoskaÎ
50

Zob. G. Long, Le intese con Chiese, s. 324-325.
Tekst porozumienia: ¹Quaderni del diritto e politica ecclesiasticaº 2004, nr 2,
s. 555-556.
52
G. U. nr 290 z 21 grudnia 1996 r.
53
Zob. G. Sacerdoti, L'intesa, s. 333.
54
We Wøoszech ChrzesÂcijanÂska Kongregacja SÂwiadkoÂw Jehowy zostaøa formalnie uznana dopiero w dniu 31 pazÂdziernika 1986 r. Jej liczebnosÂcÂ pod koniec XX w.
wynosiøa w tym kraju ponad 200 tys. osoÂb. A. Delrio, Testimoni di Geova. Ostacoli
sulla strada per l'intesa, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 133.
51
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UniaÎ BuddyjskaÎ (Unione Buddhista Italiana)55. Komisja mieÎdzyresortowa, na ktoÂraÎ naøozÇono zadanie prowadzenia rokowanÂ z przedstawicielami tych grup religijnych, zostaøa ustanowiona w dniu
14 marca 1997 r., a zainteresowane zwiaÎzki wyznaniowe do negocjacji wyznaczyøy 4-osobowe delegacje56.
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe w tym samym dniu, w ktoÂrym utworzono rzaÎdowaÎ komisjeÎ do spraw porozumienÂ, ukonstytuowano roÂwniezÇ
komisjeÎ konsultacyjnaÎ ds. wolnosÂci religijnej. Ta zbiezÇnosÂcÂ nie byøa
przypadkowa, lecz byøa wyrazem jednolitego projektu politycznego,
realizowanego przez rzaÎd Romano Prodiego, a polegajaÎcego na nalezÇytym dowartosÂciowaniu wolnosÂci religijnej, z czego wynikajaÎ zaroÂwno postulaty wypracowania ustawy o wolnosÂci religijnej, jak i kontynuowania prac nad nowymi ustawami, regulujaÎcymi stosunki panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi57. Do tej pory bowiem przygotowywana ustawa o wolnosÂci religijnej byøa niejednokrotnie postrzegana jako alternatywa dla systemu opartego na porozumieniach58.
PodjeÎcie rokowanÂ z KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy i WøoskaÎ
UniaÎ BuddyjskaÎ wiaÎzaøo sieÎ z koniecznosÂciaÎ rozwiaÎzania nowych
problemoÂw, odmiennych od dotychczasowych. PrzygotowujaÎc porozumienie z KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy nalezÇaøo odpowiedziecÂ
na fundamentalne pytanie o mozÇliwosÂcÂ jego zawarcia. PrzyczyneÎ
powstawania tego typu waÎtpliwosÂci stanowi krytyczny stosunek tej
grupy religijnej do niektoÂrych rozwiaÎzanÂ, typowych dla wspoÂøczes55
Wøoska Unia Buddyjska zostaøa formalnie uznana zgodnie z ustawaÎ o kultach
dopuszczonych dopiero w dniu 3 stycznia 1991 r. Unia reprezentuje wieÎkszosÂcÂ dziaøajaÎcych we Wøoszech organizacji buddyjskich. Poza jej ramami pozostaje jednak np.
wywodzaÎca sieÎ z tradycji japonÂskiej organizacja Soka Gakkai, majaÎca we Wøoszech
kilka tysieÎcy czøonkoÂw. G. Long, Le nuove intese: una naturale tendenza espansiva?,
¹Quaderni costituzionaliº 2000, nr 2, s. 401.
56
Zob. N. Colaianni, Le intese con i Buddhisti e i Testimoni di Geova, ¹Quaderni
del diritto e politica ecclesiasticaº 2000, nr 2, s. 475.
57
F. Pizetti, Le intese con le confessioni religiose, con particolare riferimento
all'esperienza, come Presidente della Commissione per le intese, delle trattative con
i Buddhisti ed i Testimoni di Geova, w: Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla
libertaÁ religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, red. A. Nardini,
G. di Nucci, Roma 2001, s. 309.
58
G. Long, Le nuove intese, s. 403.
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nych panÂstw demokratycznych (kwestia søuzÇby wojskowej, uczestnictwa w wyborach oraz transfuzji krwi)59.
PowazÇne waÎtpliwosÂci dotyczyøy roÂwniezÇ mozÇliwosÂci zawarcia
umowy z WøoskaÎ UniaÎ BuddyjskaÎ. Problem nie ograniczaø sieÎ jedynie
do faktu, zÇe chodziøo o pierwszaÎ umoweÎ ze zwiaÎzkiem wyznaniowym
nienalezÇaÎcym do tradycji judeochrzesÂcijanÂskiej. Brak byøo peønej
zgodnosÂci poglaÎdoÂw nawet w tak zasadniczej kwestii, jak odpowiedzÂ
na pytanie, czy Unia speønia warunki wymagane przez art. 8 ust. 3
konstytucji, to znaczy, czy mozÇe bycÂ w ogoÂle uwazÇana za zwiaÎzek
wyznaniowy (a nie grupeÎ o charakterze filozoficznym). Brak byøo
tezÇ pewnosÂci, czy instrumentarium normatywne i pojeÎciowe, ktoÂre
zostaøo wypracowane w sÂwiecie zachodnim, jest mozÇliwe do zastosowania w odniesieniu do fenomenu wywodzaÎcego sieÎ z zupeønie roÂzÇnej
tradycji60.
Prace nad porozumieniami z WøoskaÎ UniaÎ BuddyjskaÎ i KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy zostaøy rozpoczeÎte w czerwcu 1997 r. Wobec
ich posteÎpoÂw grupa senatoroÂw wystaÎpiøa z zÇaÎdaniem zbadania, czy
dziaøalnosÂcÂ SÂwiadkoÂw Jehowy nie jest sprzeczna z wøoskim porzaÎdkiem prawnym i czy dziaøalnosÂcÂ tej grupy religijnej nie powinna bycÂ
ograniczana61. Pomimo tych sprzeciwoÂw przygotowywane porozumienia zostaøy podpisane w dniu 20 marca 2000 r.62
Struktura i tresÂcÂ tych aktoÂw nie wykazuje znaczaÎcych roÂzÇnic w poroÂwnaniu z tymi, ktoÂre zawarto z innymi formacjami religijnymi. Jest
jednak prawdaÎ, zÇe staøo sieÎ to w konsekwencji istotnego przepracowania projektoÂw przedstawionych poczaÎtkowo przez przysteÎpujaÎcych do rokowanÂ przedstawicieli grup religijnych. W konsekwencji
w umowie z KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy nie zawarto np. postanowienÂ, ktoÂre w peøni uwzgleÎdniaøyby specyfikeÎ tej grupy religijnej,
59
Á dello specifico,
Zob. S. Ceccanti, Le nuove intese: quando il simbolo conta piu
¹Quaderni costituzionaliº 2000, nr 2, s. 400-401; G. Long, Le nuove intese, s. 402;
N. Colaianni, Le intese, s. 476-477.
60
Zob. F. Pizetti, Le intese, s. 311; N. Colaianni, Le intese, s. 478-479.
61
S. Ceccanti, Le nuove intese, s. 400-401; G. Long, Le nuove intese, s. 402;
A. Delrio, Testimoni di Geova, s. 143-144.
62
Teksty umoÂw w: Il codice di diritto ecclesiastico, a cura di P. Moneta, Piacenza
2002, s. 262-272.

ÂW
PROCES NORMOWANIA STOSUNKO

47

dotyczaÎcych søuzÇby wojskowej, transfuzji krwi i przyjmowania preparatoÂw krwiopochodnych czy tezÇ przyjeÎtego sposobu ewangelizowania. Zmiany wprowadzone w porozumieniu z UniaÎ BuddyjskaÎ
polegaøy natomiast w szczegoÂlnosÂci na dodaniu nieobecnych poczaÎtkowo postanowienÂ, ktoÂrych celem byøo uregulowanie kwestii powszechnie normowanych w innych umowach (jak np. zagadnienie
nauczania religii w szkoøach czy osobowosÂcÂ prawna buddyjskich jednostek organizacyjnych)63.
Na podstawie podpisanych porozumienÂ, wywiaÎzujaÎc sieÎ z ciaÎzÇaÎcego na nim obowiaÎzku, rzaÎd wnioÂsø do parlamentu projekty stosownych ustaw. Charakterystyczne byøo jednak, zÇe zatwierdzenie tych
projektoÂw przez czøonkoÂw Rady MinistroÂw nie dokonaøo sieÎ jednomysÂlnie64. Krytyczne opinie wobec stosownosÂci dwustronnego normowania sytuacji prawnej tych wøasÂnie formacji nadal wypowiadano
roÂwniezÇ w doktrynie65. Podnoszone zastrzezÇenia skutecznie zablokowaøy proces legislacyjny, powodujaÎc, zÇe ustawy normujaÎce relacje
pomieÎdzy panÂstwem a KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy i WøoskaÎ
UniaÎ BuddyjskaÎ nie zostaøy uchwalone do konÂca kadencji parlamentu, podczas ktoÂrej zostaøy wniesione.

9. PERSPEKTYWY DALSZEJ REALIZACJI
ART. 8 UST. 3 KONSTYTUCJI WèOCH

W drugiej poøowie lat 90. XX w. podjeÎto roÂwniezÇ wsteÎpne prace
nad unormowaniem wzajemnych relacji pomieÎdzy panÂstwem i kilkoma innymi podmiotami wyznaniowymi. NalezÇaøy do nich: KosÂcioÂø
Jezusa Chrystusa SÂwieÎtych Dni Ostatnich (la Chiesa di GesuÁ Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni), SÂwieÎta Archidiecezja Prawosøawna we
Wøoszech i Egzarchat dla Europy Poøudniowej (la Sacra Arcidiocesi
Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale), KosÂcioÂø
63

Zob. N. Colaianni, Le intese, s. 480-489; A. Delrio, Testimoni di Geova, s. 141-

-142.
64

Zob. S. Ceccanti, Le nuove intese, s. 400; G. Long, Le intese, s. 475.
Zob. np. F. Giulimondi, Intesa Stato italiano ± Unione Buddhista Italiana: ma
questa intesa Áe costituzionale?, ¹Diritto ecclesiasticoº 2000, cz. 1, s. 936-941.
65
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Apostolski we Wøoszech (la Chiesa Apostolica in Italia), Wøoski
Instytut Buddyjski Soka Gakkai (l'Istituto Buddista Italiano Soka
Gakkai) oraz Wøoska Unia Hinduistyczna (l'Unione Induista Italiana). Te negocjacje nie zostaøy jednak ± jak dotaÎd ± zwienÂczone zawarciem porozumienÂ66.
Coraz czeÎsÂciej podejmuje sieÎ roÂwniezÇ dyskusje dotyczaÎce zawarcia porozumienia ze wspoÂlnotami muzuømanÂskimi. Przygotowanie
pierwszego projektu ± przedstawionego w 1996 r. ± byøo owocem
wspoÂøpracy sÂrodowisk naukowych (Uniwersytetu Fryderyka II
w Neapolu i Uniwersytetu ¹La Sapienzaº w Rzymie) oraz Wøoskiej
Islamskiej WspoÂlnoty Religijnej (ComunitaÁ Religiosa Islamica Italiana)67. Celem tej inicjatywy byøo wykazanie, zÇe doktryna islamska nie
køoÂci sieÎ z wøoskim porzaÎdkiem prawnym. Chodziøo nadto o zamanifestowanie, zÇe zawarcie takiego porozumienia jest faktycznie potrzebne ze wzgleÎdu na rosnaÎcaÎ obecnosÂcÂ muzuømanoÂw na PoÂøwyspie
ApeninÂskim, gdyzÇ pod wzgleÎdem liczebnosÂci spoøecznosÂcÂ muzuømanÂska usteÎpuje dzisÂ we Wøoszech jedynie katolikom68.
PodjeÎcie tej inicjatywy po raz kolejny wywoøaøo jednak dyskusje.
Nie ma bowiem waÎtpliwosÂci, zÇe problemy, ktoÂre jawiaÎ sieÎ w zwiaÎzku
z planami zawarcia takiego porozumienia, saÎ znacznie powazÇniejsze
od tych, z ktoÂrymi nalezÇaøo sieÎ zmierzycÂ w zwiaÎzku z dotychczas
podpisanymi umowami. Do najistotniejszych obaw wskazywanych
w doktrynie wøoskiego prawa wyznaniowego nalezÇaÎ te, ktoÂre odnoszaÎ sieÎ do islamskiej doktryny o pozycji prawnej kobiety oraz koncepcji maøzÇenÂstwa (jako poligamicznego)69.
NalezÇy ponadto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe po stronie muzuømanÂskiej
brak jednolitosÂci nawet w tak podstawowych kwestiach, jak potrzeba
zawierania jakiejkolwiek umowy z panÂstwem. Brak roÂwniezÇ jednolitej reprezentacji tej spoøecznosÂci wobec wøadz panÂstwowych. Muzuømanie wøoscy nalezÇaÎ bowiem do wielu roÂzÇnych organizacji, ktoÂre
66

Zob. F. Pizetti, Le intese, s. 309-310.
V. Ahmad'Abd al Valiyy, L'islam e lo Stato in Italia, ¹Quaderni della Scuola di
specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 126-127. OmoÂwienie
projektu: M. Tedeschi, Verso un'intesa, s. 754-757.
68
TamzÇe, s. 751-752.
69
TamzÇe, s. 753, 757.
67
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niezalezÇnie od siebie wysteÎpujaÎ roÂwniezÇ z zÇaÎdaniami zawarcia porozumienia. OproÂcz projektu wypracowanego z udziaøem ekspertoÂw
Wøoskiej Islamskiej WspoÂlnoty Religijnej wøasne projekty przedstawiøy roÂwniezÇ dwie inne organizacje islamskie: Unia WspoÂlnot i Organizacji Islamskich we Wøoszech (Unione delle ComunitaÁ ed Organizzazioni Islamiche in Italia) oraz Stowarzyszenie MuzuømanoÂw
Wøoskich (Associazione Musulmani Italiani)70. JesÂli wieÎc rzaÎd zdecyduje sieÎ na zawarcie umowy regulujaÎcej status prawny spoøecznosÂci
muzuømanÂskiej we Wøoszech, beÎdzie miaø dwie mozÇliwosÂci: albo
przystaÎpi do rokowanÂ z grupaÎ reprezentujaÎcaÎ tylko czeÎsÂcÂ tej spoøecznosÂci (podobnie jak to uczyniono w przypadku buddystoÂw), albo tezÇ
opowie sieÎ za koncepcjaÎ przyjeÎtaÎ w Hiszpanii, gdzie muzuømanie ±
dla celoÂw zwiaÎzanych z zawarciem umowy ± zdecydowali sieÎ na
utworzenie federacji71.

PODSUMOWANIE

AnalizujaÎc dotychczasowaÎ praktykeÎ zwiaÎzanaÎ z aktualizacjaÎ art. 8
ust. 3 Konstytucji Wøoch, mozÇna øatwo dostrzec, zÇe okresy realizacji
tego unormowania byøy przeplatane okresami kilkuletnich przestojoÂw. W latach 1984-1987 zawarto cztery porozumienia, po czym nastaÎpiøa szesÂcioletnia przerwa. Kolejne dwa porozumienia zawarto
w 1993 r. Po nich znowu miaøa miejsce przerwa, trwajaÎca tym razem
siedem lat. Dwa porozumienia zawarto roÂwniezÇ w 2000 r.
Podpisanie tych ostatnich aktoÂw, przy jednoczesnym kontynuowaniu prac nad ustawaÎ o wolnosÂci religijnej, zdaje sieÎ uzasadniacÂ
twierdzenie, zÇe zostaøo przezwycieÎzÇone stanowisko przeciwstawiajaÎce nowaÎ ustaweÎ o wolnosÂci religijnej systemowi umoÂw. PozostajaÎ
jednak niepewnosÂci wynikajaÎce z faktu, zÇe parlament ± jak dotaÎd ±

70
71

R. Botta, Manuale, s. 96.
G. Long, Le nuove intese, s. 404.
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nie tylko nie uchwaliø tejzÇe ustawy, ale nadto nie sfinalizowaø prac
nad zaaprobowaniem porozumienÂ zawartych w 2000 r.
PrzedøuzÇajaÎcy sieÎ obecnie okres zastoju, stanowiaÎcy czytelny wyraz braku potrzebnej woli politycznej, mozÇe bycÂ oceniany z kilku
perspektyw. NiewaÎtpliwie jest to wynik niepokojoÂw i waÎtpliwosÂci
wyrazÇanych w trakcie debaty nad umowami zawartymi w 2000 r.
ZawierajaÎ one szereg unormowanÂ o charakterze precedensowym,
wprowadzenie ich do systemu prawa wøoskiego musi bycÂ wieÎc dokonane z nalezÇytaÎ ostrozÇnosÂciaÎ. TrudnosÂci w osiaÎgnieÎciu posteÎpoÂw
w pracach nad porozumieniem z grupami muzuømanÂskimi saÎ ± przynajmniej w czeÎsÂci ± konsekwencjaÎ tragicznych wydarzenÂ z 11 wrzesÂnia 2001 r. Nie brak roÂwniezÇ obaw, zÇe zawieranie kolejnych umoÂw
stanie sieÎ dodatkowym impulsem do rozwoju nowych, søabo znanych
fenomenoÂw religijnych. Obawy te saÎ niekiedy odczytywane jako
prosty wyraz niecheÎci wobec osøabiania pozycji religii tradycyjnie
obecnych i zakorzenionych w realiach wøoskich72. NarastajaÎce wspoÂøczesÂnie zagrozÇenia ze strony tzw. nowych ruchoÂw religijnych nie pozwalajaÎ jednak na tak jednostronne interpretacje, zwøaszcza zÇe problemy zwiaÎzane z rozprzestrzenianiem sieÎ tego rodzaju grup zostaøy
dostrzezÇone roÂwniezÇ przez instytucje wspoÂlnotowe73. Wobec trudnosÂci blokujaÎcych rozwoÂj systemu porozumienÂ szczegoÂlnego znaczenia nabiera natomiast postulat uchwalenia oczekiwanej od dziesieÎcioleci ustawy o wolnosÂci religijnej. Zawieranie kolejnych umoÂw nie
mozÇe bycÂ bowiem jedynym sposobem uzyskania uprawnienÂ, ktoÂre
powinny przysøugiwacÂ wszystkim zwiaÎzkom wyznaniowym74.
72

Zob. N. Colaianni, Intese e legge, s. 154-155.
Zob. np. rezolucjeÎ Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 1984 r. o wspoÂlnym dziaøaniu PanÂstw Czøonkowskich wobec roÂzÇnych naruszenÂ prawa wynikajaÎcych
z dziaøalnosÂci powstaøych w ostatnim czasie organizacji, ktoÂre dziaøajaÎ pod osøonaÎ
gwarancji wolnosÂci religijnej (tekst w: Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla
libertaÁ religiosa. Un qiundicennio di politica e legislazione ecclesiastica, red. A. Nardini,
G. di Nucci, Roma 2001, s. 548-549).
74
Zob. N. Colaianni, Intese e legge, s. 165-168.
73
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INSTYTUCJONALIZACJA DIALOGU POMIEÎDZY
UNIAÎ EUROPEJSKAÎ A PODMIOTAMI WYZNANIOWYMI
Â NARODOWYCH
W KONTEKSÂCIE DOSÂWIADCZEN
Â
PANSTW CZèONKOWSKICH

Unia Europejska zamierza promowacÂ szersze zaangazÇowanie
obywateli w proces rzaÎdzenia. W tym celu utrzymuje i rozwija dialog
z zorganizowanym spoøeczenÂstwem obywatelskim, ktoÂrego istotnaÎ
czeÎsÂcÂ stanowiaÎ kosÂcioøy, zwiaÎzki wyznaniowe i organizacje niewyznaniowe. Obecnie dialog nie ma podstawy prawnej i zalezÇy jedynie od
dobrej woli zainteresowanych stron, zaroÂwno jesÂli chodzi o inicjatyweÎ
jego podjeÎcia, jak i prawne formy, w jakich jest prowadzony. Nie jest
on jednak tylko wyrazem dobrej woli, ale takzÇe wyrazem potrzeby
wspoÂlnego ksztaøtowania polityki oraz prawodawstwa. Umiejscowienie przepisu, beÎdaÎcego podstawaÎ dialogu, w teksÂcie Traktatu ustanawiajaÎcego KonstytucjeÎ dla Europy (art. I-47 i I-52) otwiera nowe
pole rozwoju wspoÂøpracy, stwarza tezÇ mozÇliwosÂcÂ przeniesienia dosÂwiadczenÂ narodowych, juzÇ wypracowanych w drodze historycznych
uwarunkowanÂ i konfrontacji ich z rzeczywistosÂciaÎ, ktoÂraÎ bycÂ mozÇe
przyniesie ratyfikacja Traktatu.
Celem ponizÇszego opracowania jest przyblizÇenie pewnych aspektoÂw zwiaÎzanych ze zøozÇonosÂciaÎ i skomplikowaniem procesoÂw skøadajaÎcych sieÎ na proces dialogu. PoniewazÇ jednak materia beÎdaÎca jego
przedmiotem jest zÇywa i nieustannie ewoluuje, nie ma ono aspiracji
do zamknieÎtego i wyczerpujaÎcego ujeÎcia, a jest jedynie gøosem w dyskusji1.
1

Autorka skøada serdeczne podzieÎkowania Sekretarzowi Generalnemu
COMECE Mgr. NoeÈlowi Treanorowi za pomoc w napisaniu tego artykuøu. Autorka
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1. PODSTAWA PRAWNA DIALOGU

KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe od zawsze byøy obecne w procesie
jednoczenia sieÎ Europy. PoczaÎtkowo jednak w dorobku prawnym
WspoÂlnot brakowaøo odniesienia sieÎ do religii zaroÂwno w wymiarze
fundamentalnym, jak i w relacji do poszczegoÂlnych dziedzin dotyczaÎcych szeroko pojmowanego zÇycia podmiotoÂw wyznaniowych2. Przez
wiele lat podmioty te, w szczegoÂlnosÂci KosÂcioÂø katolicki, pracowaøy
nad tym, aby wprowadzicÂ do szeregu roÂzÇnych aktoÂw prawa wtoÂrnego
przepisy odnoszaÎce sieÎ do religii, w takich dziedzinach jak: niedyskryminacja, prawo pracy, ochrona danych osobowych, kultura,
wspoÂøpraca, finanse, regulacje celne, prawo gospodarcze itd.3 Istotny
etap tego procesu wyznacza przyjeÎcie doøaÎczonej do Traktatu Amsterdamskiego Deklaracji nr 11 w sprawie statusu kosÂcioøoÂw i organizacji niewyznaniowych4 w nasteÎpujaÎcym brzmieniu: ¹Unia Europejska respektuje i nie narusza przewidzianego prawem krajowym
statusu kosÂcioøoÂw i stowarzyszenÂ lub wspoÂlnot religijnych w PanÂstwach Czøonkowskich. Unia Europejska w roÂwnym stopniu respektuje status organizacji filozoficznych i niewyznaniowychº.
jest prawnikiem w COMECE, jednak opinie wyrazÇane w niniejszej publikacji saÎ jej
prywatnymi opiniami i nie zawsze odzwierciedlajaÎ oficjalne stanowisko COMECE.
2
Na temat pojeÎcia podmiotu wyznaniowego zob. szerzej: M. Rynkowski, Status
prawny kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2004,
s. 30. Autor wskazuje, zÇe pod pojeÎciem podmiotu wyznaniowego mozÇna rozumiecÂ
kosÂcioøy, zwiaÎzki wyznaniowe i nowe ruchy religijne, a takzÇe wszelkie podmioty przez
nie zaøozÇone lub od nich zalezÇne: szkoøy, szkoøy wyzÇsze, osÂrodki i organizacje charytatywne, szpitale, hospicja, wydawnictwa i drukarnie, banki, fundacje itp. Termin ten
powinien bycÂ traktowany szeroko i obejmowacÂ roÂwniezÇ federacje, biura i przedstawicielstwa, reprezentujaÎce kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Brukseli i prowadzaÎce lobbing na ich rzecz w organizacjach wspoÂlnotowych.
3
ZbioÂr norm odnoszaÎcych sieÎ do religii w UE jest dosteÎpny w Religion-Related
Norms in European Union Law (red. G. Robbers, Trier 2001) oraz na stronie internetowej Instytutu Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Trewirze
(http://www.uni-trier.de/~ievr/EUreligionlaw/index.html).
4
Sukces przyjeÎcia Deklaracji nalezÇy przypisacÂ przede wszystkim Helmutowi
Kohlowi, woÂwczas kanclerzowi Niemiec i wielkiemu sprzymierzenÂcowi niemieckich biskupoÂw, ktoÂremu udaøo sieÎ pokonacÂ opoÂr delegatoÂw francuskich (OJ C 340,
10/11/1997 P. 133).
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W literaturze nie ma zgodnosÂci co do prawnego charakteru Deklaracji, jednak wedle przewazÇajaÎcej opinii jest ona jedynie aktem
politycznym i w przeciwienÂstwie do protokoøoÂw nie ma mocy wiaÎzÇaÎcej5. Deklaracja nr 11 jest wyrazem szacunku dla zroÂzÇnicowania i narodowej odreÎbnosÂci poszczegoÂlnych systemoÂw prawnych, w ktoÂrych
rozwijaøa sieÎ legislacja wyznaniowa.
PowyzÇsze dziaøania stanowiøy podstaweÎ do wøaÎczenia tzw. przepisu kosÂcielnego do tresÂci Traktatu ustanawiajaÎcego KonstytucjeÎ dla
Europy, ktoÂrego tekst zostaø przyjeÎty w Rzymie 24 pazÂdziernika
2004 r. Odniesienie do religii uzyskaøo w traktacie charakter instytucjonalny, a jego postanowienia saÎ wyrazem istotnej roli religii, kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dla rozwoju Unii Europejskiej.
Przepis kosÂcielny (art. I-52) w pewnym zakresie wyøaÎcza podmioty
wyznaniowe spod zakresu obowiaÎzywania niektoÂrych regulacji prawa wspoÂlnotowego, nie tworzy jednak nowych kompetencji, ale odnosi sieÎ wyøaÎcznie do sposobu, w jaki istniejaÎcy i przyszøy zakres
dziaøania Unii mozÇe na nie wpøywacÂ. Wspomniany artykuø zostaø
zatytuøowany ¹Status kosÂcioøoÂw i organizacji niewyznaniowychº, a jego tresÂcÂ jest nasteÎpujaÎca: ¹1. Unia szanuje status przyznany na mocy
prawa krajowego kosÂcioøom i stowarzyszeniom lub wspoÂlnotom religijnym w PanÂstwach Czøonkowskich i nie narusza tego statusu.
2. Unia szanuje na roÂwni status organizacji sÂwiatopoglaÎdowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego. 3. UznajaÎc
tozÇsamosÂcÂ i szczegoÂlny wkøad tych kosÂcioøoÂw i organizacji, Unia
utrzymuje z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialogº.
MajaÎc na wzgleÎdzie roÂzÇnorodnosÂcÂ instytucjonalnych stosunkoÂw
mieÎdzy panÂstwami czøonkowskimi a funkcjonujaÎcymi w nich podmiotami wyznaniowymi, art. I-52 odzwierciedla teÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ sformuøowaniem ¹status przyznany na mocy prawa krajowegoº6. Stosunki
5

Zob. argumentacjeÎ przedstawionaÎ przez S. C. van Bijsterveld, Die KirchenerklaÈrung von Amsterdam ± Genese und Bedeutung, mit spezieller Beachtung der Rolle
È sterreichisches Archiv fuÈr Recht und Religionº 1999, z. 1, s. 46;
der COMECE, ¹O
G. Robbers, W sprawie ¹artykuøu kosÂcielnegoº w Traktacie Amsterdamskim, w: Europa. Fundamenty jednosÂci, red. A. Dylus, Warszawa 19992, s. 158.
6
DzieÎki pracom Europejskiego Konsorcjum dla Badania StosunkoÂw PanÂstwo±
KosÂcioÂø (European Consortium for Church±State Research) istnieje wiele cennych
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te zrodziøy sieÎ z roÂzÇnych rezÇimoÂw prawnych i tradycji, poczaÎwszy od
modelu separacji kosÂcioøa od panÂstwa (Francja, Holandia, Portugalia, Wøochy)7, systemoÂw uprzywilejowania kultoÂw uznanych (Austria, Belgia, Finlandia, Hiszpania, Niemcy)8, do systemoÂw kosÂcioøoÂw
panÂstwowych (Wielka Brytania-Anglia, Dania, Grecja, Szwecja)9.
KosÂcioÂø katolicki mocno wspieraø wøaÎczenie postanowienÂ art. I-52
do tresÂci traktatu, czego przejawem byø intensywny lobbing hierarchii katolickiej podczas prac Konwentu, wøaÎcznie z audiencjami
urzeÎdnikoÂw europejskich w Watykanie10. Lobbing miaø roÂwniezÇ
miejsce na poziomie narodowym poszczegoÂlnych panÂstw czøonkowskich i polegaø mieÎdzy innymi na wykorzystywaniu nieformalnych
i formalnych struktur poszczegoÂlnych konferencji biskupoÂw i wywieraniu nacisku na rzaÎdy oraz krajowych delegatoÂw, by popierali daÎzÇenia KosÂcioøa. Poza tym podmioty wyznaniowe aktywnie dziaøajaÎce
w Brukseli miaøy znaczny wkøad i odegraøy aktywnaÎ roleÎ we wspoÂøtworzeniu tresÂci przepisoÂw traktatu. Konferencja KosÂcioøoÂw Europejskich (The Church and Society Commission of the Conference of
European Churches, znana jako CEC-KEK) i Komisja EpiskopatoÂw
publikacji opisujaÎcych te stosunki w poszczegoÂlnych panÂstwach czøonkowskich. Pierwszym opracowaniem caøosÂciowo zajmujaÎcym sieÎ prawnymi aspektami stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø we wszystkich 25 panÂstwach czøonkowskich jest drugie wydanie ksiaÎzÇki
State and Church in the European Union (red. G. Robbers, Baden-Baden 2005).
7
B. Basdevant-Gaudemet, State and Church in France, w: State and Church in
the EU, pod red. G. Robbersa, Baden-Baden 2005, s. 157-163; S. Ferrari, State and
Church in Italy, w: State and Church in the EU, pod red. G. Robbersa, Baden-Baden
2005, s. 209-216; V. Canas, State and Church in Portugal, s. 439-459, w: State and
Church in the EU, pod red. G. Robbersa, Baden-Baden 2005.
8
R. Torfs, State and Church in Belgium, w: State and Church in the EU, pod red.
G. Robbersa, Baden-Baden 2005, s. 9-14.
9
N. Doe, The Legal Framework of The Church of England, Oxford 1996, s. 61;
Ch. Papastathis, State and Church in Greece, w: State and Church in the EU, pod red.
G. Robbersa, Baden-Baden 2005, s. 115-124.
10
Jan Paweø II przyjmowaø mieÎdzy innymi: ValeÂry'ego Giscarda d'Estaing, przewodniczaÎcego Konwentu, Pata Coxa, przewodniczaÎcego Parlamentu Europejskiego,
Tony'ego Blaira, premiera Wielkiej Brytanii, JoschkeÎ Fischera, wicekanclerza Niemiec. Spotkaø sieÎ roÂwniezÇ z ambasadorami panÂstw czøonkowskich akredytowanymi
w Watykanie, informujaÎc ich o okresÂlonych elementach, ktoÂre chciaøby, aby zostaøy
umieszczone w konstytucji.
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WspoÂlnoty Europejskiej (COMECE) wspoÂlnie wypowiadaøy sieÎ
w imieniu chrzesÂcijanÂskich kosÂcioøoÂw Europy i z uwagaÎ sÂledziøy prace
Konwentu, a 27 wrzesÂnia 2002 r. opublikowaøy pierwszaÎ, uzgodnionaÎ
na ekumenicznym szczeblu, propozycjeÎ dotyczaÎcaÎ ¹KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiejº11.
InteresujaÎce dla niniejszego opracowania postanowienia znajdujaÎ sieÎ w art. I-52 § 3 traktatu, ktoÂry wprowadza szczegoÂlny, konsultatywny status podmiotoÂw wyznaniowych i niewyznaniowych, poniewazÇ Unia Europejska obiecuje utrzymywacÂ z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog. W ten sposoÂb uznaje ich pozycjeÎ jako swojego
partnera. Dialog powinien miecÂ charakter formalny i strukturalny
i rozwijacÂ sieÎ we wzajemnym porozumieniu, zachowujaÎc przy tym
odreÎbnosÂcÂ i tozÇsamosÂcÂ poszczegoÂlnych podmiotoÂw. Ma bycÂ przejawem pozytywnego nastawienia Unii w szerokiej gamie zagadnienÂ.
W dialog zaangazÇowane zostanaÎ jednostki, instytucje i wøadze UE,
a podmiotom wyznaniowym umozÇliwi on dalszaÎ aktywnosÂcÂ i pozytywny wkøad w przyszøy rozwoÂj Unii12. Szeroko pojeÎta instytucja konsultacji mozÇe roÂwniezÇ przyczynicÂ sieÎ do zabezpieczenia szczegoÂlnej
tozÇsamosÂci kosÂcioøoÂw, obejmujaÎcej ich roÂzÇne formy prawne i organizacyjne istniejaÎce w ramach spoøeczenÂstwa obywatelskiego. DzieÎki
zaangazÇowaniu na szczeblu lokalnym, narodowym i mieÎdzynarodowym w tak zroÂzÇnicowanych dziedzinach jak polityka spoøeczna, migracja, rozwoÂj, utrzymywanie pokoju, edukacja i opieka duszpasterska, kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe mogaÎ przyczynicÂ sieÎ do dialogu,
uwzgleÎdniajaÎc wartosÂci etyczne w polityce.
NalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na waÎtpliwosÂci, jakie mozÇe wzbudzacÂ niejednolita terminologia zastosowana w tresÂci caøego art. I-52. Przepis

11

¹Churches and Religious Communities in a Constitutional Treaty of the European Unionº, wspoÂlne stanowisko CEC-KEK i COMECE, Bruksela 27 wrzesÂnia
2002 r., dosteÎpne na stronie: http://www.comece.org/comece.taf?_function=future&_sub=_integ&id=18&language=en.
12
Raport COMECE z 11 marca 2005 r. ¹The Treaty establishing a Constitution
for Europe. Elements for an evaluationº, dosteÎpny na stronie: http://www.comece.org/
upload/pdf/pub_const_treaty_050311_EN.pdf.
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ten w ust. 1 posøuguje sieÎ pojeÎciem ¹kosÂcioøy, stowarzyszenia i wspoÂlnoty religijneº, natomiast w ust. 3, odnoszaÎcym sieÎ do dialogu, mowa
jest juzÇ tylko o ¹kosÂcioøach oraz organizacjachº, do ktoÂrych wszakzÇe
odnosi sieÎ ust. 2 art. I-52. Ta niekonsekwencja pojeÎciowa nie powinna jednakzÇe wykluczycÂ z dialogu wspoÂlnot religijnych i stowarzyszenÂ,
a art. I-52 ust. 3 nalezÇy interpretowacÂ w ten sposoÂb, zÇe w dialogu
powinny uczestniczycÂ szeroko rozumiane podmioty wyznaniowe.
WaÎtpliwosÂci powyzÇsze saÎ o tyle uzasadnione, zÇe ani w aktach prawa
wspoÂlnotowego, ani w orzecznictwie Europejskiego Trybunaøu SprawiedliwosÂci nie ma legalnej definicji kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Z tego powodu ustalenie, czym jest kosÂcioÂø lub zwiaÎzek wyznaniowy powoduje koniecznosÂcÂ odniesienia sieÎ do poszczegoÂlnych
porzaÎdkoÂw prawnych panÂstw czøonkowskich, zaroÂwno jesÂli chodzi
o akty prawa stanowionego, jak i orzecznictwo13.
Bardziej ogoÂlne zaproszenie do zaangazÇowania w proces legislacyjny znalazøo wyraz w art. I-47 traktatu, ktoÂry stanowi o zasadach
demokracji uczestniczaÎcej. MozÇna uznacÂ, zÇe przepis ten daje wystarczajaÎcy wyraz aktywnemu obywatelstwu wszystkich jednostek, w tym
roÂwniezÇ kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w ramach Unii Europejskiej. Przepis ten ma na tyle rozlegøy zakres znaczeniowy, zÇe nalezÇy go traktowacÂ jako lex generali dla wszelkiego dialogu prowadzonego z szeroko rozumianym spoøeczenÂstwem obywatelskim, natomiast art. I-52, ktoÂry okresÂla konkretne podmioty dialogu, jako lex
specialis. Artykuø I-47 przewiduje: ¹1. Za pomocaÎ odpowiednich
sÂrodkoÂw instytucje umozÇliwiajaÎ obywatelom i stowarzyszeniom
przedstawicielskim wypowiadanie sieÎ i publicznaÎ wymianeÎ poglaÎdoÂw
we wszystkich dziedzinach dziaøania Unii. 2. Instytucje utrzymujaÎ
otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i spoøeczenÂstwem obywatelskim. 3. Komisja prowadzi
szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia spoÂjnosÂci i przejrzystosÂci dziaøanÂ Unii. 4. Obywatele Unii, w liczbie nie mniejszej nizÇ milion, majaÎcy przynalezÇnosÂcÂ panÂstwowaÎ znacz13
M. Rynkowski, Remarks on Art. I-52 of the Constitutional Treaty: New Aspects
of the European Ecclesiastical Law, ¹German Law Journalº 6(2005), nr 11, s. 17191729; takzÇe na stronie http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=668.
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nej liczby PanÂstw Czøonkowskich, mogaÎ podjaÎcÂ inicjatyweÎ zwroÂcenia
sieÎ do Komisji o przedøozÇenie, w ramach jej uprawnienÂ, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do ktoÂrych, zdaniem obywateli, wykonanie Konstytucji wymaga aktu prawnego Unii. Ustawa
europejska okresÂla przepisy dotyczaÎce procedur i warunkoÂw wymaganych dla takiej inicjatywy obywatelskiej, w tym minimalnaÎ liczbeÎ
PanÂstw Czøonkowskich, z ktoÂrych muszaÎ pochodzicÂ obywatele, ktoÂrzy wysteÎpujaÎ z takaÎ inicjatywaÎº.
Zwraca sieÎ jednak uwageÎ, zÇe Unia Europejska, wskazujaÎc na
potrzebeÎ regularnego i strukturalnego dialogu ze spoøeczenÂstwem
obywatelskim oraz kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, postawiøa
tym samym przed kosÂcioøem wyzwanie. Pojawia sieÎ bowiem obawa,
zÇe aktywizacja spoøeczenÂstwa i daÎzÇenie do organizowania sieÎ w niewielkie grupy interesu mozÇe spowodowacÂ zepchnieÎcie kosÂcioøa na
dalszy plan. Najlepszym przykøadem, zÇe tak nie musi sieÎ stacÂ jest
praca ¹Caritasuº, ktoÂry søuzÇy spoøeczenÂstwu jako integralna czeÎsÂcÂ
kosÂcioøa. Mimo to sama Unia powinna zdefiniowacÂ, co w jej pojeÎciu
oznacza ¹spoøeczenÂstwo obywatelskieº i jaki jest jego zwiaÎzek z kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi14.
NiezalezÇnie od art. I-52 § 3 istnieje roÂwniezÇ instrument dialogu,
ktoÂry Komisja Europejska ustanowiøa w celu lepszej wspoÂøpracy przy
roÂzÇnych inicjatywach legislacyjnych i ktoÂry ma uøatwicÂ funkcjonowanie Unii Europejskiej i jej struktur. Chodzi tu o BiaøaÎ KsieÎgeÎ o RzaÎdzeniu15 (White Paper on Governance), w ktoÂrej KE akcentowaøa,
zÇe ¹spoøeczenÂstwo obywatelskie odgrywa istotnaÎ roleÎ w wyrazÇaniu
trosk obywateli oraz sÂwiadczeniu usøug, ktoÂre odpowiadajaÎ ich potrzebomº. W ramach pojeÎcia spoøeczenÂstwa obywatelskiego mieszczaÎ sieÎ mieÎdzy innymi tzw. partnerzy spoøeczni, tj. zwiaÎzki zawodowe i organizacje przedsieÎbiorcoÂw, organizacje pozarzaÎdowe, organizacje, w ktoÂrych udziaø majaÎ obywatele na lokalnym poziomie ze
szczegoÂlnym wkøadem kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Komi14

M. Kuhn, Civil society and the Church in the European constitutional treaty,
¹Europe Infosº 11(2004), nr 65.
15
European Governance. A White Paper, Bruksela 25.7.2001 r., COM(2001) 428
final.
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sja podkresÂliøa, zÇe kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe majaÎ szczegoÂlnaÎ
roleÎ do odegrania.
Otwarte pole do dialogu pojawia sieÎ roÂwniezÇ w konteksÂcie art. 14
ust. 1 projektu rozporzaÎdzenia Rady ustanawiajaÎcego AgencjeÎ Unii
Europejskiej ds. Praw Podstawowych16. Zgodnie z tym dokumentem
Forum Agencji (beÎdaÎce jednym z jej organoÂw) skøada sieÎ z przedstawicieli organizacji pozarzaÎdowych, dziaøajaÎcych na polu praw podstawowych i podejmujaÎcych wysiøki na rzecz zwalczania rasizmu,
ksenofobii i antysemityzmu, jak roÂwniezÇ z przedstawicieli zwiaÎzkoÂw
zawodowych i stowarzyszenÂ pracodawcoÂw, odpowiednich organizacji
spoøecznych i zawodowych, kosÂcioøoÂw, organizacji religijnych, filozoficznych i niewyznaniowych, uniwersytetoÂw i specjalistoÂw oraz organoÂw i organizacji europejskich i mieÎdzynarodowych. Projekt budzi
zÇywe dyskusje i prawdopodobnie jego ostateczny ksztaøt beÎdzie sieÎ
znacznie roÂzÇniø od proponowanej wersji, niemniej jednak warto podkresÂlicÂ szerokaÎ cheÎcÂ i inicjatyweÎ wøaÎczania podmiotoÂw wyznaniowych do dyskusji17.
Pomimo wskazanych powyzÇej zroÂzÇnicowanych zabiegoÂw legislacyjnych obecnie ± w dalszym ciaÎgu ± nie ma podstawy prawnej dialogu i toczy sieÎ on jako wyraz dobrej woli zainteresowanych stron,
poniewazÇ Traktat ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy nie zostaø
jeszcze ratyfikowany przez wszystkie panÂstwa czøonkowskie18. MajaÎc
jednak na uwadze toczaÎcy sieÎ proces ratyfikacji, a takzÇe brak jakichkolwiek innych dziaøanÂ legislacyjnych odnoszaÎcych sieÎ do dialogu,
mozÇna zaøozÇycÂ, zÇe beÎdzie to pierwszy prawnie wiaÎzÇaÎcy dokument,
expressis verbis traktujaÎcy o dialogu.

16

COM(2005)0280[01].
Proces legislacyjny mozÇna obserwowacÂ na stronach Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.eu.int/. W toku prac parlamentarnych ¹Forumº zastaÎpiono
¹PlatformaÎº, ktoÂra nie jest wymieniona jako jeden z organoÂw Agencji.
18
W chwili oddawania niniejszego artykuøu do druku (wrzesienÂ 2006) 15 panÂstw
czøonkowskich ratyfikowaøo traktat. Pierwsza uczyniøa to Litwa 11 listopada 2004 r.
w drodze gøosowania w Parlamencie. Jednym z ostatnich panÂstw byøa Estonia (9 maja
2006). Francja i Holandia odrzuciøy traktat w referendum.
17
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2. DIALOG POMIEÎDZY PANÂSTWEM A KOSÂCIOèEM NA PRZYKèADZIE
Â STW CZèONKOWSKICH
WYBRANYCH PAN

W zwiaÎzku z brzmieniem art. I-52 i w celu sprostania postawionym w nim wyzwaniom Komisja EpiskopatoÂw WspoÂlnoty Europejskiej COMECE (szerzej w czeÎsÂci 2.2 niniejszego opracowania) podjeÎøa proÂbeÎ znalezienia ram dla instytucjonalizacji dialogu, korzystajaÎc
przy tym z dosÂwiadczenÂ poszczegoÂlnych krajoÂw czøonkowskich19.
Proces zbierania dosÂwiadczenÂ, formuøowania wnioskoÂw i przekøadania ich na nowe kierunki dziaøanÂ beÎdzie z pewnosÂciaÎ procesem zøozÇonym i rozciaÎgnieÎtym w czasie, niemniej jednak zebrane dane mogaÎ
bycÂ dobrym punktem wyjsÂcia pewnych wsteÎpnych wnioskoÂw, zanim
jeszcze Traktat Konstytucyjny wejdzie w zÇycie. COMECE jest jedynie wspoÂlnym gøosem roÂzÇnych tradycji i kultur poszczegoÂlnych
panÂstw czøonkowskich i jego gøos powinien w peøni korespondowacÂ
z tresÂciaÎ, jaka lezÇy u podstaw kazÇdego z panÂstw czøonkowskich20.
Taka tezÇ musi bycÂ natura dialogu, zøozÇona, respektujaÎca odmienne
tozÇsamosÂci, ale jednoczesÂnie wspoÂlna w swej tresÂci i przekazie. Z tego
tezÇ powodu warto jest sieÎgnaÎcÂ do poszczegoÂlnych tradycji.
Na wsteÎpie nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe ogoÂlne pojeÎcie dialogu istnieje
we wszystkich krajach czøonkowskich21, przy czym w kazÇdym z nich
dialog toczy sieÎ mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim, a takzÇe
mieÎdzy panÂstwem a innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi,
z tym zastrzezÇeniem, zÇe np. na Malcie dialog istnieje tylko pomieÎdzy
KosÂcioøem katolickim a panÂstwem, a w Anglii pierwszorzeÎdne znaczenie ma KosÂcioÂø Anglii (Church of England)22. W skomplikowany
19
W toku prac nad artykuøem autorka korzystaøa z materiaøoÂw udosteÎpnionych
jej dzieÎki uprzejmosÂci Mgr. NoeÈla Treanora i pana Henrika Lesaara z COMECE,
niemniej jednak wyrazÇa on prywatne opinie autorki.
20
Szerzej na temat relacji panÂstwo±kosÂcioÂø w poszczegoÂlnych panÂstwach czøonkowskich w: Church and State in the European Union, pod red. G. Robbersa, BadenBaden 2005.
21
Ankiety przesøane zostaøy do wszystkich Konferencji BiskupoÂw. Niniejsze
opracowanie odnosi sieÎ natomiast do nasteÎpujaÎcych panÂstw: Malta, Francja, Anglia
i Walia, Holandia, Polska, Wøochy, Hiszpania, Belgia, Finlandia, Niemcy.
22
Celowo uzÇyte zostaøo okresÂlenie KosÂcioÂø Anglii, a nie KosÂcioÂø anglikanÂski,
ktoÂre jest pojeÎciem szerokim i obejmuje blisko 40 KosÂcioøoÂw anglikanÂskich na caøym
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sposoÂb przedstawia sieÎ kwestia formalnych ram dialogu. W Belgii,
Holandii, we Wøoszech i na Malcie takich ram nie ma, a w dwoÂch
ostatnich krajach dialog odbywa sieÎ na zasadzie konsultacji/wspoÂøpracy w zalezÇnosÂci od potrzeb. We Francji dla KosÂcioøa katolickiego
istnieje Instance Matignon, w Polsce KosÂcielna Komisja Konkordatowa i WspoÂlna Komisja Przedstawicieli RzaÎdu i KEP, w Anglii dialog przyjmuje formalne ramy tylko w odniesieniu do KosÂcioøa Anglii,
w Hiszpanii ramy te wyznaczajaÎ porozumienia zawarte pomieÎdzy
panÂstwem a StolicaÎ ApostolskaÎ oraz porozumienia o wspoÂøpracy zawarte pomieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi.
Podstawa prawna dialogu jest w kazÇdym z krajoÂw roÂzÇna i zalezÇna
od uwarunkowanÂ historycznych oraz systemu prawnego, aczkolwiek
istnieje pewien schemat, w Polsce bowiem, we Wøoszech, Hiszpanii,
Belgii i w Niemczech23 podstawaÎ taÎ jest przede wszystkim konkordat.
Dodatkowo w Niemczech, Belgii i we Wøoszech podstawa znajduje
sieÎ roÂwniezÇ w konstytucji. W pozostaøych krajach dialog w ogoÂle nie
ma wyrazÂnej podstawy prawnej, ale oparty jest jedynie na inicjatywie
politycznej (Francja, Finlandia) lub decyzji wøadz panÂstwowych (Anglia i Walia, Finlandia). Holandia deklaruje natomiast, zÇe w jej przypadku zÇadna z powyzÇej wymienionych podstaw nie ma miejsca. Inicjatywa polityczna jako czynnik polityczny, a nie prawny, jest obecna
w wieÎkszosÂci krajoÂw. NalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe konstytucja Malty
ustanawia wyznanie rzymskokatolickie wyznaniem panÂstwowym
(art. 2) i chocÂ w przepisach nie przewiduje bezposÂredniego odniesienia do dialogu, w posÂredni sposoÂb nadaje KosÂcioøowi rzymskokatolickiemu oficjalny status i dlatego tezÇ nakøada na panÂstwo obowiaÎzek
uwzgleÎdniania punktu widzenia kosÂcioøa.
W wieÎkszosÂci przypadkoÂw dialog jest regularny, chocÂ pod tym
pojeÎciem rozumiane saÎ roÂwniezÇ konsultacje, ktoÂre odbywajaÎ sieÎ raz
do roku. Niemniej jednak w czeÎsÂci krajoÂw istnieje wyrazÂna tendensÂwiecie. Zob. szerzej: N. Doe, Canon Law in the Anglican Communion. A Worldwide
Perspective, Oxford 2003.
23
NiezalezÇnie od zawarcia federalnego konkordatu (Reichskonkordat) w 1933 r.
poszczegoÂlne landy zawarøy odreÎbne porozumienia ze StolicaÎ ApostolskaÎ. M. Rynkowski, Remarks on Art. I-52 of the Constitutional Treaty, s. 1727.
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cja, aby konsultacje przeprowadzane byøy czeÎsÂciej, w zalezÇnosÂci od
potrzeb.
Historycznie rzecz ujmujaÎc, tradycja dialogu narodziøa sieÎ w wielu
krajach stosunkowo niedawno: Malta ± okoøo 1964 r., gdy uzyskaøa
niepodlegøosÂcÂ; Francja ± luty 2002 r.; Wøochy ± lata 40. XX w.; Polska
± maj 1998 r., aczkolwiek nalezÇy wskazacÂ na prace Mieszanej Komisji
(1949-1953), od 1956 r. zwanej KomisjaÎ WspoÂlnaÎ; Finlandia ± lata 70.
XX w.; Holandia ± poøowa XIX w.; Niemcy ± konkordat pruski.
Jedynie w Anglii i Walii tradycja ta datuje sieÎ na czasy reformacji
i Henryka VIII. Inicjatorami dialogu byøy najczeÎsÂciej obie strony,
w zalezÇnosÂci od poszczegoÂlnych okolicznosÂci (Malta, Wøochy, Polska), w niektoÂrych przypadkach inicjatywa nalezÇaøa gøoÂwnie do panÂstwa (Francja, Finlandia, Anglia), czasem do kosÂcioøa (Holandia).
Przyczyny zainicjowania dialogu saÎ roÂzÇnorodne i zalezÇne wyøaÎcznie
od uwarunkowanÂ historycznych. Przykøadowo: mimo zÇe w Finlandii
dialog istniaø juzÇ od lat 70. XX w., dopiero po atakach terrorystycznych 11 wrzesÂnia 2001 r. Prezydent Republiki zainicjowaø dialog
z przedstawicielami gøoÂwnych religii obecnych w Finlandii z udziaøem
Generalnego Sekretarza Rady Ekumenicznej Finlandii, ktoÂrej KosÂcioÂø katolicki jest peønoprawnym czøonkiem. Na Malcie istniaøy kwestie, ktoÂre byøy przedmiotem konsultacji, np. szkoøy kosÂcielne, nauka
religii katolickiej w szkoøach panÂstwowych, wydziaø teologiczny na
panÂstwowym uniwersytecie, uznanie maøzÇenÂstw kanonicznych, przeniesienie wøasnosÂci nieruchomosÂci kosÂcioøa na rzecz panÂstwa. W rezultacie dialog poruszajaÎcy tematy doprowadziø do zawarcia porozumienÂ ze StolicaÎ ApostolskaÎ.
Uczestnicy dialogu ze strony kosÂcielnej przedstawiajaÎ sieÎ rozmaicie i zasadniczo w kazÇdym kraju dajaÎ sieÎ zauwazÇycÂ pewne odmiennosÂci. Na Malcie zalezÇy to od poziomu, na ktoÂrym saÎ prowadzone rozmowy. JesÂli dotyczy to szczebla najwyzÇszego, w dialogu
bierze udziaø arcybiskup Malty lub biskupi oraz wyzÇsi rangaÎ czøonkowie gabinetu premiera. Spotkania mogaÎ jednak odbywacÂ sieÎ roÂwniezÇ na nizÇszych szczeblach. JesÂli w dialogu bioraÎ udziaø delegaci
arcybiskupa lub szefowie biur kurii, zwykle przybiera to wymiar
oficjalny. MozÇe sieÎ jednak zdarzycÂ, zÇe w roÂzÇnych instytucjach zasiadajaÎ ksieÎzÇa i woÂwczas opinie przez nich wyrazÇane majaÎ charakter
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osobisty. We Francji stronami dialogu saÎ nuncjusz apostolski, przewodniczaÎcy i wiceprzewodniczaÎcy Konferencji BiskupoÂw Francuskich oraz arcybiskup ParyzÇa. W Polsce, Hiszpanii i we Wøoszech
jest to zasadniczo Konferencja BiskupoÂw, a w Polsce dodatkowo
zaproszeni eksperci. W Belgii oproÂcz przewodniczaÎcego Episkopatu
roÂwniezÇ tzw. biskup referendarz odpowiedzialny za kontakty z Ministerstwem SprawiedliwosÂci/Kultu, z samaÎ zasÂ administracjaÎ ministerstwa ± osoba z Komitetu Episkopalnego odpowiedzialna za
kwestie prawne. W Holandii zasadniczo dialogiem zajmuje sieÎ biskup odpowiedzialny za relacje panÂstwo±kosÂcioÂø, ale w zalezÇnosÂci od
kwestii beÎdaÎcych przedmiotem dialogu mozÇe to bycÂ biskup odpowiedzialny za sprawy duszpasterstwa, edukacjeÎ, siøy zbrojne itp.
W Niemczech dialog dotyczy wszystkich szczebli wyznaniowych,
a w kazÇdym landzie saÎ utworzone w tym celu przez biskupoÂw katolickie biura. W Finlandii pytania prawne dotyczaÎce zmian legislacyjnych, podpisywane saÎ zawsze przez biskupa diecezjalnego, ktoÂry
uczestniczy w dialogu.
Ze strony panÂstwa natomiast w dialogu udziaø bioraÎ: w Polsce
i Holandii ± roÂzÇne ministerstwa, w zalezÇnosÂci od spraw beÎdaÎcych
przedmiotem dialogu, zasadniczo jednak Ministerstwo Spraw WewneÎtrznych i Administracji, Edukacji, SprawiedliwosÂci, FinansoÂw,
przy tym w Holandii w poszczegoÂlnych ministerstwach za dialog odpowiedzialna jest wyodreÎbniona grupa urzeÎdnikoÂw. W Finlandii jest
to zazwyczaj Ministerstwo Edukacji, w ktoÂrym istnieje dyrektor odpowiedzialny za kwestie dotyczaÎce uznanych przez panÂstwo zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. W Niemczech prawie wszystkie panÂstwowe i komunalne instytucje utrzymujaÎ kontakty z kosÂcioøem, chocÂ formalnie
odpowiedzialne jest Federalne Ministerstwo Spraw WewneÎtrznych,
natomiast w poszczegoÂlnych landach ministerstwa kultu i edukacji.
We Francji i na Malcie dialog toczy sieÎ na najwyzÇszym szczeblu
z udziaøem premiera, ktoÂremu towarzyszaÎ ministrowie spraw wewneÎtrznych oraz poszczegoÂlni zainteresowani ministrowie. We Wøoszech w ramach Ministerstwa Edukacji, UniwersytetoÂw i BadanÂ Naukowych, Ministerstwa Spraw WewneÎtrznych oraz Ministerstwa
DoÂbr Kultury istniejaÎ grupy konsultacyjne, poza tym dialog toczy
sieÎ z udziaøem premiera. W Belgii w Ministerstwie SprawiedliwosÂci
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istnieje departament odpowiedzialny za wyznania uznane przez panÂstwo i sÂwieckie organizacje.
Na szczeblu lokalnym dialog instytucjonalny istnieje jedynie
w Niemczech, w analogicznej formie jak na szczeblu federalnym.
We Francji i Holandii ma on charakter nieformalny i ad hoc. Na
Malcie ksieÎzÇa parafialni zwykle utrzymujaÎ bardzo dobre relacje z wøadzami lokalnymi i istnieje duch wzajemnego porozumienia i wspoÂøpracy w roÂzÇnych dziedzinach. W Finlandii i we Wøoszech nie ma
dialogu na szczeblu lokalnym.
Inicjatywa podjeÎcia dialogu i przewodniczenia obradom jest zroÂzÇnicowana. Na Malcie, w Polsce, we Wøoszech, Belgii i w Niemczech
podejmowana jest przez obie strony, w zalezÇnosÂci od okolicznosÂci.
W Hiszpanii i Francji inicjatorem jest panÂstwo, natomiast w Holandii
kosÂcioÂø. W Finlandii zarejestrowane zwiaÎzki wyznaniowe saÎ zazwyczaj zapraszane do skøadania pisemnych reakcji na konkretne propozycje zmian legislacyjnych, ktoÂre saÎ przygotowywane przez odpowiednie ministerstwa, co sprawia trudnosÂcÂ zwiaÎzkom wyznaniowym
w znalezieniu wspoÂlnego stanowiska na okresÂlone tematy. Niemniej
jednak, poczaÎwszy od 2000 r., organizowane byøy spotkania konsultacyjne, podczas ktoÂrych zwiaÎzki wyznaniowe wypowiadaøy sieÎ ¹jednym gøosemº.
Dwustronny dialog pomieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim,
innymi kosÂcioøami chrzesÂcijanÂskimi, zwiaÎzkami wyznaniowymi oraz
organizacjami niewyznaniowymi (sÂwieckimi) istnieje w Finlandii,
Belgii, Holandii, Anglii i Walii oraz we Francji. W krajach takich
jak Polska, Wøochy, Hiszpania, Niemcy i Malta dialog odbywa sieÎ
z wyøaÎczeniem organizacji niewyznaniowych; na Malcie wyøaÎcznie
pomieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim. Jedynie w Finlandii
widacÂ najwieÎkszaÎ otwartosÂcÂ w tym wzgleÎdzie, przy czym zazwyczaj
to organizacje niewyznaniowe saÎ podmiotami inicjujaÎcymi rozmowy.
Za wyjaÎtkiem Anglii i Walii, Finlandii i Holandii praktycznie nie
istnieje dialog mieÎdzy panÂstwem a organizacjami ekumenicznymi;
w tych krajach wøaÎczony jest do niego roÂwniezÇ KosÂcioÂø katolicki.
Dialog mieÎdzy mieÎdzyreligijnymi grupami, obejmujaÎcymi gøoÂwne religie w danym kraju, istnieje jedynie w Anglii i Walii. W Holandii
niesÂmiaøaÎ inicjatyweÎ w tym wzgleÎdzie wykazuje panÂstwo, w Belgii
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natomiast czeÎsÂcÂ ksieÎzÇy podjeÎøa inicjatyweÎ zgromadzenia przedstawicieli roÂzÇnych kosÂcioøoÂw, muzuømanoÂw, zÇydoÂw i sÂwieckich organizacji
niewyznaniowych do dyskusji na tematy, takie jak: multikulturalizm,
obywatelstwo i tolerancja. W Finlandii nie ma zÇadnej formalnej organizacji obejmujaÎcej gøoÂwne religie, jednak taki dialog ma miejsce.
Tematy, ktoÂre saÎ przedmiotem dialogu, zazwyczaj dotyczaÎ kwestii beÎdaÎcych w zakresie zainteresowania obu stron. Spotkania nie
majaÎ sztywno ustalonych tematoÂw i mozÇliwe jest podnoszenie roÂzÇnych spraw24. Dialog nie zawsze jednak przynosi oczekiwane rezultaty. W Finlandii np. KosÂcioÂø katolicki przez wiele lat domagaø sieÎ od
panÂstwa mozÇliwosÂci wprowadzenia podatku kosÂcielnego (obecnie
jest przywilejem KosÂcioøa ewangelickiego i prawosøawnego), ktoÂry
obejmowaøby wszystkie zarejestrowane zwiaÎzki wyznaniowe. PanÂstwo jednak nie byøo cheÎtne do podjeÎcia prawdziwego i konstruktywnego dialogu, mieÎdzy innymi dlatego, zÇe dwa wskazane powyzÇej
kosÂcioøy skutecznie przeciwstawiajaÎ sieÎ takiemu rozszerzeniu.
Zazwyczaj tresÂcÂ konsultacji nie jest przedmiotem publicznej informacji. W zalezÇnosÂci jednak od tresÂci i wagi poruszanych zagadnienÂ
wydawane saÎ publiczne komunikaty. PanÂstwo ze swej strony w zÇadnym z krajoÂw (za wyjaÎtkiem Anglii i Walii) nie zaproponowaøo
utworzenia platformy konsultacji pomieÎdzy kosÂcioøami, zwiaÎzkami
wyznaniowymi czy tezÇ organizacjami niewyznaniowymi. Na Malcie,
w Holandii i w Belgii nie wprowadzono zÇadnych szczegoÂlnych metod
konsultacji, w pozostaøych krajach ± Anglia i Walia, Polska, Wøochy ±
dialog odbywa sieÎ dzieÎki pomocy wspoÂlnych komitetoÂw, grup tworzonych ad hoc, paneli ekspertoÂw. We Francji funkcjonujaÎ jedynie
konsultacje z panelem ekspertoÂw. W konÂcu nalezÇy wskazacÂ, zÇe zazwyczaj w sytuacjach, w ktoÂrych pewne zagadnienia omawiane saÎ
z kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, jedynie w Finlandii, Belgii,
Anglii i Walii te same zagadnienia saÎ omawiane roÂwniezÇ z organizacjami niewyznaniowymi.

24
WspoÂøpraca jest np. szczegoÂlnie widoczna w sferze prawa rodzinnego ± maøzÇenÂskiego. Zob. A. Echterhoff, A survey of the relationship between Church and State
in the new Member States of the European Union, ¹Europe Infosº 10(2004), nr 64.
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PodsumowujaÎc powyzÇszy przeglaÎd, mozÇna z caøaÎ pewnosÂciaÎ powiedziecÂ, zÇe dialog pomieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi istnieje w ramach roÂzÇnych systemoÂw, zaroÂwno w panÂstwach, w ktoÂrych istnieje separacja religii od panÂstwa, jak i w systemach, w ktoÂrych istnieje oficjalna religia. GeneralnaÎ tendencjaÎ jest
prowadzenie jedynie dwustronnych konsultacji pomieÎdzy panÂstwem
a poszczegoÂlnymi podmiotami wyznaniowymi lub niewyznaniowymi,
dialog ekumeniczny natomiast jest rzadkosÂciaÎ. Dialog rozwija sieÎ bardziej w sferze nieformalnej i nie ma sztywnej struktury czy tezÇ okresÂlonej metodyki, ale raczej inicjowany jest ad hoc i dotyczy roÂzÇnorodnych dziedzin. Kraje, w ktoÂrych istniejaÎ konkordatowe lub konstytucyjne podstawy dialogu, wykazujaÎ pewne specyfikacje, aczkolwiek nie
ma sztywnych reguø, ktoÂre ustalaøyby warunki dialogu. Mimo zÇe w niektoÂrych krajach pojawiajaÎ sieÎ inicjatywy konsultacji z interreligijnymi
grupami, nie ma generalnego trendu, a szefowie rzaÎdoÂw i ministrowie
spotykajaÎ sieÎ raczej z przedstawicielami gøoÂwnych religii. PanÂstwo
w zÇadnym z krajoÂw nie zasugerowaøo jakiejkolwiek platformy wspoÂøpracy pomieÎdzy kosÂcioøami, zwiaÎzkami wyznaniowymi czy organizacjami niewyznaniowymi, zasadniczo nie istnieje roÂwniezÇ dialog mieÎdzy tymi ostatnimi a panÂstwem. NajczeÎsÂciej za kwestie dialogu z panÂstwem odpowiedzialna jest Konferencja BiskupoÂw za posÂrednictwem
przewodniczaÎcego lub wøasÂciwego biskupa w odpowiedniej komisji
episkopalnej czy tezÇ odpowiedzialnego za dane zagadnienie.

3. DIALOG NA SZCZEBLU UNII EUROPEJSKIEJ

Istnieje szereg otwartych pytanÂ dotyczaÎcych dialogu pomieÎdzy
UniaÎ EuropejskaÎ a podmiotami wyznaniowymi, poniewazÇ zasadniczo nie jest czytelne, kto jest za niego odpowiedzialny, a waÎtpliwosÂci
te w roÂwnym stopniu dotyczaÎ strony wyznaniowej, jak i unijnej.
3.1. UCZESTNICY DIALOGU ZE STRONY UNII EUROPEJSKIEJ

Uczestnicy dialogu ze strony instytucji europejskich stanowiaÎ niewaÎtpliwie katalog szeroki, aczkolwiek zamknieÎty, a z grona tego
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mozÇna wskazacÂ na KomisjeÎ EuropejskaÎ jako caøosÂcÂ oraz na jej poszczegoÂlnych urzeÎdnikoÂw, PrzewodniczaÎcego Komisji, deputowanych Parlamentu Europejskiego, grupy parlamentarne. PoczaÎwszy
od 1985 r., wszyscy przewodniczaÎcy Komisji byli katolikami i wszyscy
mieli osobistych ¹doradcoÂw do spraw wyznaniowychº25. W Komisji
Europejskiej istnieje jednostka okresÂlona jako Biuro Europejskich
DoradcoÂw Politycznych (Bureau of European Policy Advisers,
BEPA)26; w latach 1992-2000 funkcjonowaøo pod nazwaÎ Forward
Studies Unit (FSU), w latach 2000-2004 jako Grupa DoradcoÂw Politycznych (Group of Policy Advisers, GOPA). Jeden z doradcoÂw
Biura, obecnie jest nim Michael Weninger, jest odpowiedzialny za
przestrzenÂ okresÂlonaÎ jako Dialog z Religiami, KosÂcioøami i Humanizmem, Stosunki z SaÎsiadujaÎcymi Krajami Wschodniej Europy NieubiegajaÎcymi sieÎ o Czøonkostwo w UE, Poøudniowo-WschodniaÎ EuropeÎ, w tym TurcjeÎ. W czasie gdy przewodniczaÎcym Komisji byø
Romano Prodi, przestrzenÂ ta byøa znacznie weÎzÇsza i obejmowaøa
jedynie dialog z religiami, kosÂcioøami i humanizmem. AktywnosÂcÂ
politycznaÎ obecnego Biura oraz Doradcy do Spraw Dialogu trudno
jednak sÂledzicÂ na biezÇaÎco, poniewazÇ strona internetowa Biura jest
rzadko aktualizowana27.
Dialog mieÎdzy podmiotami wyznaniowymi a DoradcaÎ jest jednak
raczej przepøywem informacji w ramach roÂzÇnych spotkanÂ ad hoc nizÇ
formalnie uksztaøtowanaÎ konsultacjaÎ prawnaÎ i zÇadne konkretne i wiaÎzÇaÎce prawnie decyzje nie saÎ w ich trakcie podejmowane. Konsultacje
z KomisjaÎ oraz deputowanymi roÂwniezÇ odbywajaÎ sieÎ w drodze nieformalnych kontaktoÂw z czøonkami poszczegoÂlnych instytucji i przede
wszystkim przybierajaÎ formeÎ lobbingu.

25

Doradcami byli kolejno JeroÃme Vignon i Thomas Jansen. Thomas Jansen jest
czøonkiem Centralnego Komitetu Niemieckich KatolikoÂw (Zentralkomite der deutschen Katholiken, ZdK). W czasie Konwentu Jansen przewodniczyø gabinetowi GoÈke
Friedrichsa, przewodniczaÎcego Komitetu Ekonomiczno-Spoøecznego, oraz byø jednym
z dziewieÎciu obserwatoroÂw w Konwencie Europejskim.
26
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/team/index_en.htm.
27
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/index_en.htm.
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3.2. UCZESTNICY DIALOGU ZE STRONY WYZNANIOWEJ

Katalog uczestnikoÂw ze strony podmiotoÂw wyznaniowych pozostaje otwarty, aczkolwiek w duzÇej czeÎsÂci sprowadza sieÎ do tych, ktoÂre
majaÎ swoje biura i przedstawicielstwa w Brukseli. Warto jednak
zwroÂcicÂ uwageÎ jedynie na podmioty, ktoÂre saÎ najbardziej
aktywnymi inicjatorami i uczestnikami dialogu.
KosÂcioÂø katolicki jest jedynym podmiotem wyznaniowym oficjalnie reprezentowanym w Brukseli przez nuncjusza apostolskiego28.
Obecnie jest nim francuski biskup AndreÂ Dupuy, ktoÂry przejaÎø obowiaÎzki po Hiszpanie Faustino Sainz MunÄozie. Nuncjusz apostolski
reprezentuje StoliceÎ ApostolskaÎ w Brukseli, zapewniajaÎc komunikacjeÎ mieÎdzy Watykanem a instytucjami europejskimi. Nuncjusz apostolski zostaø po raz pierwszy akredytowany we WspoÂlnotach Europejskich w 1970 r., wczesÂniej kontakty dyplomatyczne mieÎdzy StolicaÎ
ApostolskaÎ a WspoÂlnotami odbywaøy sieÎ za posÂrednictwem nuncjusza Belgii i Luksemburga. Odzwierciedla to ewolucjeÎ w postrzeganiu
¹europejskiego biskupstwaº jako jednego z elementoÂw konstrukcyjnych Unii Europejskiej, ktoÂre nie jest juzÇ traktowane tylko jako
element stosunkoÂw mieÎdzynarodowych, zarzaÎdzany wyøaÎcznie dyplomatycznymi instrumentami Stolicy Apostolskiej, ale jako proces
przyczyniajaÎcy sieÎ do rozwoju zÇycia kosÂcioøa na forum lokalnym i narodowym.
Nuncjusz apostolski przy Unii Europejskiej bierze udziaø w obradach Komisji EpiskopatoÂw WspoÂlnoty Europejskiej (COMECE),
skøadajaÎcej sieÎ z przedstawicieli Konferencji BiskupoÂw (po jednym
z kazÇdej)29. COMECE zostaøo zaøozÇone 3 marca 1980 r. przez StoliceÎ
28
W konteksÂcie nadania w Traktacie Konstytucyjnym osobowosÂci prawnej Unii
Europejskiej w literaturze podnoszona jest kwestia mozÇliwosÂci zawarcia konkordatu
pomieÎdzy UniaÎ EuropejskaÎ a StolicaÎ ApostolskaÎ. PodstawaÎ prawnaÎ takiego porozumienia moÂgøby bycÂ, jak sugeruje G. Robbers, art. 282 lub 308 TWE, chocÂ ± jak zwraca
uwageÎ M. Rynkowski (Remarks on Art. I-52 of the Constitutional Treaty, s. 1728) ±
ETS w opinii 2/94 podkresÂlaø, zÇe art. 308 nie powinien bycÂ wykorzystywany do rozszerzania kompetencji WspoÂlnot.
29
Obecnie jest 21 delegatoÂw ± biskupoÂw z narodowych Konferencji BiskupoÂw, tj.
z Anglii i Walii, odreÎbnie ze Szkocji, Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii,
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ApostolskaÎ i jest organem, ktoÂry w konteksÂcie art. I-52 i I-47 Traktatu Konstytucyjnego ubiega sieÎ o roleÎ instytucjonalnego kosÂcielnego interlokutora w Unii Europejskiej. Komisja skøada sieÎ z przewodniczaÎcego (Adrianus van Luyn, biskup Rotterdamu), wiceprzewodniczaÎcych (Piotr Jarecki, biskup pomocniczy Warszawy, Diarmuid
Martin, arcybiskup Dublina) oraz sekretarza generalnego (NoeÈl
Treanor), ktoÂry kieruje sekretariatem zapewniajaÎcym ciaÎgøosÂcÂ pracy30. GøoÂwne biuro znajduje sieÎ w Brukseli. Jego zadaniem jest mieÎdzy innymi: monitorowanie i analizowanie polityki i legislacji europejskiej; sporzaÎdzanie raportoÂw dla zarzaÎdu, jak i caøej Komisji; reprezentowanie interesoÂw KosÂcioøa katolickiego; przekazywanie instytucjom europejskim opinii biskupoÂw w sprawach wazÇnych dla
kosÂcioøa; nawiaÎzywanie i utrzymywanie kontaktoÂw z instytucjami i organizacjami kosÂcielnymi dziaøajaÎcymi w roÂzÇnych obszarach (np. edukacja, pomoc socjalna, pomoc dla uchodzÂcoÂw, pomoc w organizowaniu seminarioÂw wyjazdowych dla organizacji i sÂrodowisk kosÂcielnych,
pomoc biskupom w pogøeÎbianiu wiedzy, znajomosÂci i refleksji nad
integracjaÎ europejskaÎ).
Konferencja KosÂcioøoÂw Europejskich (CEC-KEK) jest organizacjaÎ zrzeszajaÎcaÎ 126 prawosøawnych, protestanckich i starokatolickich
kosÂcioøoÂw oraz 43 inne organizacje ze wszystkich krajoÂw Europy.
CEC-KEK zostaøa zaøozÇona w 1959 r. i ma swoje biura w Genewie,
Brukseli i Strasburgu. Zrzeszone kosÂcioøy wspoÂlnie pracujaÎ na rzecz
promocji jednolitosÂci kosÂcioøa i wspoÂlnej chrzesÂcijanÂskiej wizji ludzi
i instytucji w Europie31. KosÂcielna i Spoøeczna Komisja CEC
Holandii, Luksemburga, Irlandii, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Skandynawii
(Dania, Finlandia, Szwecja), Søowacji, Søowenii, WeÎgier i Wøoch. Biskup Cypru jest
jedynym biskupem, ktoÂrego siedziba miesÂci sieÎ poza terytorium UE (w Jerozolimie),
natomiast szwajcarska Konferencja BiskupoÂw jest stowarzyszonym czøonkiem.
30
COMECE wraz z OCIPE wydaje miesicznik ¹Euroinfosº, ktoÂry ukazuje sieÎ
w czterech wersjach jeÎzykowych: po angielsku, francusku, niemiecku i polsku.
COMECE organizuje konferencje, spotkania, seminaria i pielgrzymki, a takzÇe panele
dyskusyjne, ktoÂre majaÎ na celu wspieranie i nawiaÎzywanie kontaktoÂw pomieÎdzy kosÂcioøem, sÂwieckimi oraz instytucjami europejskimi. COMECE regularnie aktualizuje
swojaÎ stroneÎ internetowaÎ (http://www.comece.org), na ktoÂrej informuje o wszelkich
wydarzeniach, spotkaniach oraz publikuje osÂwiadczenia.
31
WieÎcej na stronie http://www.cec-kek.org.
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(CEC Church and Society Commission), majaÎca biura w Brukseli
i Strasburgu, zajmuje sieÎ sÂledzeniem zagadnienÂ spoøecznych, ekonomicznych i ochrony sÂrodowiska w wymiarze europejskim. SzczegoÂlnym zadaniem Komisji jest wøaÎczanie kosÂcioøoÂw w proces integracji
europejskiej, monitorowanie instytucji politycznych i organizacji
oraz podtrzymywanie z nimi regularnych kontaktoÂw w imieniu
CEC-KEK i stowarzyszonych w nim kosÂcioøoÂw.
COMECE stale i blisko wspoÂøpracuje z CEC-KEK, z NuncjaturaÎ
ApostolskaÎ przy UE, z RadaÎ Konferencji BiskupoÂw Europejskich
(Council of the European Bishops' Conferences, CCEE)32 oraz innymi powiaÎzanymi z kosÂcioøem organizacjami, a takzÇe z instytucjami
europejskimi. COMECE i CEC-KEK wspoÂlnie organizujaÎ regularne
seminaria, ktoÂre promujaÎ dialog w kluczowych sprawach polityki
Unii Europejskiej33. Jak wskazujaÎ najnowsze statystyki, 55% EuropejczykoÂw deklaruje przynalezÇnosÂcÂ do KosÂcioøa katolickiego, 13,4%
jest protestantami, 6,7% anglikanami, 3,1% prawosøawnymi, 2,9%
muzuømanami, a 18,5% nalezÇy do innych wyznanÂ lub jest bezwyznaniowa34. MajaÎc powyzÇsze na uwadze, a takzÇe to, zÇe CEC-KEK, obejmujaÎcy protestantoÂw, anglikanoÂw i prawosøawnych, reprezentuje
okoøo 23% EuropejczykoÂw, COMECE i CEC-KEK zajmujaÎ niewaÎtpliwie najsilniejszaÎ pozycjeÎ i saÎ najbardziej liczaÎcymi sieÎ partnerami
w dyskusji z UniaÎ. Pozostaøe kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe utworzyøy w Brukseli szereg roÂzÇnego rodzaju biur, jednostek i innych
struktur organizacyjnych, ktoÂrych zadaniem jest reprezentowanie
ich wobec instytucji europejskich. WsÂroÂd nich znajdujaÎ sieÎ mieÎdzy
innymi: MuzuømanÂska Rada dla WspoÂøpracy w Europie, Konferencja
32

CCEE zostaøo zaøozÇone w 1971 r., a jego sekretariat miesÂci sieÎ w St. Gallen
w Szwajcarii.
33
Przykøadowo w pazÂdzierniku 2001 r. odbyøo sieÎ seminarium ¹Laeken and
beyond: The future of the European Unionº, w maju 2001 r. ± ¹Conflict Prevention
± the Role of the Churchesº, w grudniu 2000 r. ± ¹Finality, Limits and Frontiers of the
European Unionº, w styczniu 2000 r. ± ¹Institutional Reform, Fundamental Rights,
Enlargement ± Towards a Constitution for the European Unionº, w czerwcu 1999 r. ±
¹The Future of EU-Africa Development Co-operation: Post-LomeÂ Perspectivesº.
34
Zob. G. Robbers, State and Church in the EU, pod red. G. Robbersa, BadenBaden 2005, s. 577-578.
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RabinoÂw Europejskich, Caritas Europa, Eurodiaconia i KosÂcioÂø
Ewangelicki w Niemczech (EKD). Wszystkich podmiotoÂw wyznaniowych jest jednak zbyt duzÇo, aby je omoÂwicÂ, czy chocÂby wyliczycÂ35.
Aby poprawicÂ wspoÂøpraceÎ i ozÇywicÂ kontakty z instytucjami europejskimi, szesÂcÂ gøoÂwnych organizacji utworzyøo ciaøo doradcze w ramach inicjatywy ¹Dusza dla Europyº, skøadajaÎce sieÎ z dwunastu
przedstawicieli: po dwoÂch reprezentantoÂw COMECE, CEC-KEK,
Prawosøawnego Biura èaÎcznikowego, MuzuømanÂskiej Rady dla
WspoÂøpracy w Europie, Konferencji RabinoÂw Europejskich, Europejskiej Federacji HumanistoÂw. ¹Dusza dla Europyº doradzaøa, jak
rozdzielacÂ pieniaÎdze dla roÂzÇnych religii i projektoÂw ekonomicznych
finansowanych z odreÎbnej pozycji budzÇetowej; w 2004 r. rozwiaÎzaøa
swojaÎ dziaøalnosÂcÂ.
Przedstawiciele wszystkich kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
w bardziej lub mniej regularny sposoÂb kontaktujaÎ sieÎ z BEPA. Z uwagi na fakt, zÇe Unia w roÂwny sposoÂb respektuje status prawny organizacji niewyznaniowych, roÂwniezÇ one na takich samych zasadach
kontaktujaÎ sieÎ z Biurem. Co wieÎcej, poniewazÇ nie istnieje legalna
definicja sekt36, niektoÂre ¹nowe ruchy religijneº saÎ obecne nawet
podczas tych spotkanÂ, ktoÂre dotyczaÎ zwalczania nielegalnej dziaøalnosÂci sekt37. Mimo zÇe ich obecnosÂcÂ wydaje sieÎ niewøasÂciwa, nie ma
zÇadnej prawnej podstawy, aby wykluczacÂ je z tych spotkanÂ, a sama
Komisja Europejska wydaje sieÎ bycÂ wieÎzÂniem ¹poprawnosÂci politycznejº38.

3.3. PRAKTYCZNE ASPEKTY DIALOGU

Do tej pory nie pojawiø sieÎ zÇaden wspoÂlny i formalny w swej
strukturze mechanizm konsultacji wypracowany przez UnieÎ Euro35
Praktycznie wszystkie jednostki i biura informujaÎ o swojej dziaøalnosÂci na
stronach internetowych.
36
M. Rynkowski, Freedom of Religion in the European Union, w: The Emerging
Constitutional Law of the European Union, pod red. A. Bodnara, Berlin 2003, s. 71-82.
37
M. Rynkowski, Remarks on Art. I-52 of the Constitutional Treaty, s. 1726.
38
TamzÇe.

DIALOG POMIEÎDZY UE A PODMIOTAMI WYZNANIOWYMI

71

pejskaÎ, a poszczegoÂlne podmioty wyznaniowe w dalszym ciaÎgu mogaÎ wyrazÇacÂ swoje stanowisko w postaci pisemnych komentarzy
i uwag dotyczaÎcych tresÂci projektowanej legislacji czy w formie
udziaøu w publicznych konsultacjach. Jest to sÂrodek bardzo cheÎtnie
i powszechnie wykorzystywany nie tylko przez podmioty wyznaniowe, ale przez szeroko rozumiane spoøeczenÂstwo obywatelskie.
COMECE, CEC-KEK i inne podmioty wyznaniowe bacznie obserwujaÎ prace instytucji europejskich i przygotowujaÎ roÂzÇne dokumenty
i osÂwiadczenia, mieÎdzy innymi w takich dziedzinach jak: prawa czøowieka, migracja, zagadnienia bioetyczne, spoøeczenÂstwo obywatelskie39. W sprawach, w ktoÂrych podmioty te wyrazÇajaÎ wspoÂlne stanowisko, istnieje ekumeniczna wspoÂøpraca i wspoÂlne wysiøki, ktoÂre
umacniajaÎ siøeÎ prezentowanych argumentoÂw. TresÂcÂ dialogu jest jednak rozmaita i zalezÇy przede wszystkim od podejmowanych inicjatyw legislacyjnych. W praktyce ujmowana jest bardzo szeroko, czego wyrazem mozÇe bycÂ liczba i roÂzÇnorodnosÂcÂ odpowiedzi na pytania
zawarte w zielonych ksieÎgach.
Mimo braku istnienia prawnej podstawy dialogu kosÂcioøy i zwiaÎzki
wyznaniowe majaÎ posÂredni wpøyw na politykeÎ instytucji europejskich
i czeÎsto podkresÂlajaÎ swojaÎ woleÎ bycia czeÎsÂciaÎ otwartej dyskusji w praktycznym wymiarze procesu integracji40. Staøo sieÎ juzÇ dobraÎ praktykaÎ,
izÇ podmioty wyznaniowe spotykajaÎ sieÎ z przedstawicielami rzaÎdu, ktoÂry aktualnie sprawuje prezydencjeÎ w Unii, oraz z PrzewodniczaÎcym
Komisji Europejskiej w celu wymiany informacji i omoÂwienia spraw
beÎdaÎcych w kreÎgu ich wzajemnego zainteresowania. SposÂroÂd licznych spotkanÂ mozÇna wskazacÂ kilka, ktoÂre dobrze obrazujaÎ szerokie
spektrum zagadnienÂ i zaangazÇowanych podmiotoÂw. W dniu 13 lipca
2005 r. przewodniczaÎcy Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso
spotkaø sieÎ z chrzesÂcijanÂskimi, zÇydowskimi i muzuømanÂskimi przywoÂdcami. Po spotkaniu wydane zostaøo wspoÂlne osÂwiadczenie, potwier39
Szereg raportoÂw mozÇna znalezÂcÂ na stronach internetowych COMECE
i CEC-KEK.
40
Zob. raport przygotowany przez grupeÎ roboczaÎ CEC ± Church and Society
Commission, pracujaÎcaÎ nad europejskim Procesem Integracji (Churches in the Process of European Integration) na stronie: http://www.cec-kek.org/English/IntegrationprocE.htm.
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dzajaÎce woleÎ stron budowania wolnej, zjednoczonej, dobrze prosperujaÎcej i pokojowej Europy, charakteryzujaÎcej sieÎ solidarnosÂciaÎ, w ktoÂrej obywatele i narody, niezalezÇnie od wyznawanej religii, przekonanÂ,
jeÎzyka, kultury, tradycji i korzeni etnicznych mogaÎ zÇycÂ razem i czucÂ sieÎ
bezpiecznie zjednoczeni w roÂzÇnorodnosÂci. Przedmiotem spotkania
byøa tezÇ rola, jakaÎ kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe odgrywajaÎ w Unii
Europejskiej i podkresÂlenie koniecznosÂci i znaczenia dalszego dialogu
i wspoÂødziaøania, ktoÂre ma miejsce mieÎdzy tymi dwoma podmiotami,
a takzÇe wola kontynuowania tych procesoÂw. W dniu 20 maja 2005 r.
delegacja reprezentujaÎca COMECE i CEC-KEK spotkaøa sieÎ z premierem Luksemburga Jean-Claude Junckerem (w czasie luksemburskiej prezydencji) i dyskutowaøa o takich problemach jak: Strategia
LizbonÂska, polityka migracyjna UE, rozszerzenie, proces ratyfikacyjny Traktatu Konstytucyjnego. W dniu 11 marca 2005 r. PrzewodniczaÎcy Komisji Europejskiej spotkaø sieÎ z biskupami COMECE. Przedmiotem spotkania byøo mieÎdzy innymi omoÂwienie procesu ratyfikacji
Traktatu Konstytucyjnego, odnowienie Strategii LizbonÂskiej, odpowiedzialnosÂcÂ Unii Europejskiej wobec jej saÎsiadoÂw. W dniu 14 maja
2004 r. przedstawiciele kosÂcioøoÂw (CEC-KEK i COMECE) spotkali
sieÎ z Bertie Ahernem, irlandzkim przewodniczaÎcym Rady, podkresÂlajaÎc koniecznosÂcÂ wspierania dialogu z kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi. W dniu 14 pazÂdziernika 2003 r. przedstawiciele CEC-KEK
i COMECE omawiali z premierem Wøoch Silvio Berlusconim swojaÎ
roleÎ w europejskim procesie unifikacji, podkresÂlajaÎc potrzebeÎ zagwarantowania wolnosÂci religijnej, szacunku dla istniejaÎcych relacji prawnych z UniaÎ EuropejskaÎ oraz rozwoju otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu. W dniu 28 stycznia 2003 r. reprezentanci kosÂcioøa
spotkali sieÎ z greckim ministrem do spraw europejskich Tassosem
Giannitsisem, aby dyskutowacÂ o najwazÇniejszych sprawach greckiej
prezydencji. Delegacja skøadaøa sieÎ z przedstawiciela KosÂcioøa Grecji
w Unii Europejskiej, COMECE i CEC-KEK. Przedstawiciele kosÂcioøa podkresÂlili potrzebeÎ strukturalnego dialogu mieÎdzy instytucjami
Unii Europejskiej i kosÂcioøami, wyrazÇajaÎc przekonanie, zÇe dialog taki
jest normalnym zjawiskiem w panÂstwach czøonkowskich. Poza tym
rozmowy dotyczyøy zagadnienÂ bioetycznych, spoøecznych, migracji,
edukacji, a takzÇe zwiaÎzanych z Traktatem Konstytucyjnym.
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PowyzÇsze zestawienie przekonuje, zÇe mnogosÂcÂ poruszanych tematoÂw i zroÂzÇnicowanie stron bioraÎcych udziaø w spotkaniach dostatecznie obrazuje, izÇ znalezienie wspoÂlnego mianownika i zamknieÎcie
dialogu w sztywnych ramach nie jest mozÇliwe, co wieÎcej, nie jest
chyba roÂwniezÇ celowe. Pomimo istnienia sÂciezÇek dla regularnej
wspoÂøpracy pozycja KosÂcioøa katolickiego jest jednak zbyt znaczaÎca,
aby w jego przypadku wystarczajaÎce byøo utrzymywanie dialogu jedynie na poziomie nieformalnych konsultacji. Nieskodyfikowane
zwyczaje saÎ zbyt niestabilne, a dialog w zbytnim stopniu zalezÇy od
dobrej woli urzeÎdnikoÂw.

UWAGI KONÂCOWE

Pytanie, na ktoÂre na obecnym etapie badanÂ niniejsze opracowanie nie jest w stanie dacÂ wyczerpujaÎcej odpowiedzi, sprowadza sieÎ do
tego, czy dosÂwiadczenia narodowe mozÇna przeøozÇycÂ na ¹jeÎzyk europejskiº, a jesÂli tak, w jaki sposoÂb nalezÇy to uczynicÂ. MajaÎc na wzgleÎdzie to, zÇe Unia Europejska nie jest panÂstwem, a kompetencje poszczegoÂlnych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych pozostajaÎ na poziomie narodowym i przy zaøozÇeniu, zÇe Unia jest neutralna sÂwiatopoglaÎdowo, wyzwaniem jest stworzycÂ model, ktoÂry uznawaøby roleÎ
kosÂcioøoÂw w konstruowaniu UE i jednoczesÂnie uwzgleÎdniaøby systemy narodowe.
AnalizujaÎc systemy narodowe, mozÇna niewaÎtpliwie przyznacÂ, zÇe
reprezentacja KosÂcioøa katolickiego przez Konferencje BiskupoÂw, co
z powodzeniem czyni juzÇ COMECE, odpowiada tradycji i systemom
prawnym poszczegoÂlnych panÂstw. W Brukseli jednak istnieje nieformalne ekumeniczne porozumienie mieÎdzy kosÂcioøami (CEC-KEK
i COMECE) i niewaÎtpliwie mozÇna z tego zrobicÂ dobry uzÇytek, chocÂ
przykøad panÂstw czøonkowskich pokazuje, zÇe dialog ekumeniczny nie
zawsze jest cheÎtnie i powszechnie wykorzystywany. Z pewnosÂciaÎ jednak cele i priorytety kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych saÎ inne od
celoÂw caøej gamy roÂzÇnych organizacji niewyznaniowych.
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Na szczeblu Unii istnieje bardzo wiele inicjatyw legislacyjnych,
a skoro polityczne priorytety UE saÎ ustanawiane z wyprzedzeniem,
bycÂ mozÇe celowe byøoby stworzenie listy okresÂlonych tematoÂw, co do
ktoÂrych prowadzony byøby dialog. Dialog powinien bycÂ niewaÎtpliwie
regularny, chocÂ jego czeÎstotliwosÂcÂ winna zalezÇecÂ od konkretnych
tematoÂw. Nie wydaje sieÎ konieczne narzucanie mu sztywnej formy,
gdyzÇ na przykøadzie panÂstw czøonkowskich mozÇna wnioskowacÂ, zÇe
sprawdziøby sieÎ model wspoÂlnych komitetoÂw, grup ad hoc, paneli
ekspertoÂw itp. NiewaÎtpliwie jednak dialog nie mozÇe bycÂ jedynie przepøywem informacji, ale wywieracÂ konkretny skutek prawny. Kwestia
metodyki pozostaje dalej otwarta.
Dialog z kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi jest elementem
politycznej rzeczywistosÂci Unii Europejskiej i wejsÂcie w zÇycie art. I-52
z pewnosÂciaÎ diametralnie tej sytuacji nie zmieni, tym bardziej zÇe
w budzÇecie wspoÂlnotowym saÎ na to przeznaczane coraz mniejsze
sÂrodki. NalezÇy jednak miecÂ nadziejeÎ, zÇe przepis ten pomozÇe wypracowacÂ jego bardziej skuteczne formy prawne i dalej go rozwijacÂ.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 9 ± 2006

PAWEè BORECKI

Â STWO NEUTRALNE SÂWIATOPOGLAÎDOWO
PAN
± UJEÎCIE KOMPARATYSTYCZNE

1. TERMIN I POJEÎCIE NEUTRALNOSÂCI

NeutralnosÂcÂ, od øacinÂskiego neuter (zÇaden z dwoÂch, obojeÎtny),
znaczy: ¹obojeÎtnosÂcÂº, ¹bezstronnosÂcÂº, ¹niepreferencjeÎº, ¹niemieszanie sieÎ do sporoÂw innychº. Termin ten wysteÎpowaø przede wszystkim
w prawie mieÎdzynarodowym publicznym. Charakteryzowaø postaweÎ
niezaangazÇowania danego panÂstwa lub organizacji mieÎdzynarodowej
w konflikty, zwøaszcza zbrojne, mieÎdzy innymi podmiotami stosunkoÂw mieÎdzynarodowych lub w konflikty wewneÎtrzne w danym panÂstwie. WspoÂøczesÂnie, po II wojnie sÂwiatowej, terminem ¹neutralnosÂcÂº
okresÂla sieÎ takzÇe coraz czeÎsÂciej postaweÎ danego panÂstwa wobec roÂzÇnych opcji religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych, ideologicznych i filozoficznych, ktoÂrych wyznawcami saÎ jego mieszkanÂcy.
2. HISTORIA KSZTAèTOWANIA SIEÎ
Â STWA
ZASADY NEUTRALNOSÂCI SÂWIATOPOGLAÎDOWEJ PAN

ZÂroÂdeø koncepcji neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa mozÇna
doszukiwacÂ sieÎ juzÇ u schyøku XVIII w., w okresie poprzedzajaÎcym
uchwalenie I Poprawki do konstytucji USA, w konstatacji Tomasza
Jeffersona, zÇe ¹wypowiedzÂ saÎsiada, izÇ bogoÂw jest dwudziestu albo zÇe
BoÂg nie istnieje wcale, nie wyrzaÎdza mi zÇadnej krzywdyº1. Neutral1

Por. L. Pfeffer, Church, State and Freedom, Boston 1953, s. 138.
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nosÂcÂ religijna i sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa jest od drugiej poøowy
XX w. pierwszorzeÎdnaÎ cechaÎ panÂstwa sÂwieckiego (laickiego)2. PodkresÂlajaÎ to doktryny prawa wyznaniowego i konstytucyjnego, a takzÇe
orzecznictwo saÎdoÂw konstytucyjnych i administracyjnych w demokratycznych panÂstwach sÂwieckich. Zasada neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa rzadko jest bezposÂrednio artykuøowana w ustawodawstwie konstytucyjnym, aczkolwiek ma duzÇaÎ szanseÎ, aby stacÂ sieÎ
w przyszøosÂci, takzÇe od strony prawnej, zasadniczym przymiotem
panÂstwa sÂwieckiego3.
NalezÇy zarazem podkresÂlicÂ, zÇe pojeÎcie rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa nie jest w peøni roÂwnoznaczne z jego religijnaÎ i sÂwiatopoglaÎdowaÎ
neutralnosÂciaÎ. Rozdziaø kosÂcioøa od panÂstwa w praktyce nie gwarantuje jego neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej, ani tezÇ nie zapewnia automatycznie wolnosÂci sumienia i wyznania w znaczeniu pozytywnym4.
DosÂwiadczenia historyczne wskazujaÎ, zÇe sÂcisøy rozdziaø panÂstwa
i kosÂcioøa wytwarzaøby atmosfereÎ niekorzystnaÎ dla religii, odstreÎczajaÎcaÎ od jej praktykowania. Potrzeba zapewnienia zgodnosÂci wykøadni
zasady rozdziaøu panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z wolnosÂciaÎ sumienia i wyznania to jedna z gøoÂwnych przyczyn rozwoju idei neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa.
Na rozwoÂj zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa wpøyneÎøy, jak mozÇna przypuszczacÂ, w decydujaÎcym stopniu wynaturzenia,
jakim podlegaø model panÂstwa sÂwieckiego w licznej grupie krajoÂw.
W pierwszym okresie rozwoju systemu rozdziaøu zwiaÎzkoÂw wyznaniowych i panÂstwa byø on traktowany, szczegoÂlnie w Europie, jako
2

W rozwazÇaniach na temat neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa niezbeÎdne
jest przyjeÎcie jego waÎskiej, hierarchiczno-instytucjonalnej koncepcji jako struktury
organoÂw sprawujaÎcych wøadzeÎ publicznaÎ, aparatu wøadztwa publicznego, czyli swego
rodzaju ¹piramidy urzeÎdoÂwº. Odmienne ujeÎcia panÂstwa, odwoøujaÎce sieÎ do pierwiastka socjologicznego, wspoÂlnotowego, czyniaÎ w istocie pojeÎcie jego neutralnosÂci religijno-sÂwiatopoglaÎdowej fikcyjnym. Por. Cz. Znamierowski, RozwazÇania o panÂstwie,
Warszawa 1999, s. 279; P. Winczorek, WsteÎp do nauki o panÂstwie, Warszawa 1996,
s. 40; A. èopatka, Prawoznawstwo, Warszawa 2000, s. 22; G. L. Seidler, H. Groszyk,
J. Malarczyk, A. PieniaÎzÇek, WsteÎp do nauki o panÂstwie i prawie, Lublin 1996, s. 35.
3
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995, s. 89.
4
J. WolenÂski, Rozdziaø kosÂcioøa od panÂstwa, w: NeutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa
panÂstwa, red. E. Nowicka-Wøodarczyk, KrakoÂw 1998, s. 76.
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instrument walki nowych elit politycznych z kosÂcioøem postrzeganym jako sojusznik obalonego rezÇimu oraz z religiaÎ, ocenianaÎ jako
ideologia legitymizujaÎca kwestionowany porzaÎdek spoøeczno-polityczny. Idea panÂstwa sÂwieckiego ulegaøa zatem niejednokrotnie nadmiernemu upolitycznieniu, tracaÎc zwiaÎzek z wolnosÂciaÎ sumienia i wyznania, ktoÂraÎ winna gwarantowacÂ. SøuzÇyøa natomiast usunieÎciu religii
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do sfery wyøaÎcznie prywatnej. Przepisy
prawne nie tylko ograniczaøy wolnosÂcÂ sumienia i wyznania jednostki
oraz swobodeÎ wypeøniania funkcji religijnych przez zwiaÎzki wyznaniowe, ale takzÇe umozÇliwiaøy panÂstwu prowadzenie polityki antykosÂcielnej czy antyreligijnej, przy roÂwnoczesnym gøoszeniu przez wøadze
panÂstwowe wøasnych koncepcji filozoficznych i narzucaniu ich swoim
instytucjom i funkcjonariuszom. Przykøadowym wyrazem owego ¹laicyzmu agresywnegoº (laicisme agressif) byø francuski dekret o rozdziale panÂstwa i kosÂcioøa z 1795 r.5
Mocnym impulsem do rozwoju zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa staøy sieÎ dosÂwiadczenia dwudziestowiecznych panÂstw
totalitarnych, w szczegoÂlnosÂci komunistycznych. W wieÎkszosÂci deklarowaøy one rozdziaø kosÂcioøa (meczetu) od panÂstwa, a zarazem angazÇowaøy sieÎ w propagowanie sÂwiatopoglaÎdu materialistycznego.
Odrzucenie zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa byøo nasteÎpstwem jego klasowego charakteru, ktoÂry implikowaø zasadniczy
cel panÂstwa dyktatury proletariatu, kierowanego przez partieÎ komunistycznaÎ ± zbudowanie spoøeczenÂstwa socjalistycznego, czy wreÎcz
ksztaøtowanie nowego czøowieka, zgodnie z zaøozÇeniami marksizmu-leninizmu, doktryny zawierajaÎcej materialistycznaÎ koncepcjeÎ zÇycia. Przy akcentowaniu funkcji kulturalno-wychowawczych panÂstwa
prowadziøo to do propagowania, wreÎcz narzucania spoøeczenÂstwu

5

Dekret z 1795 r. zabraniaø m.in. jakiegokolwiek kultu poza wneÎtrzem lokalu
wybranym dla jego wykonywania. Nikt nie moÂgø ukazywacÂ sieÎ publicznie w ubraniu,
ozdobach lub szatach przeznaczonych do obrzeÎdoÂw religijnych. ZÇaden znak, wøasÂciwy
dla okresÂlonego kultu, nie moÂgø bycÂ umieszczony w miejscu publicznym ani tezÇ na
zewnaÎtrz budynku w jakikolwiek sposoÂb. ZÇaden napis nie moÂgø nawet wskazywacÂ na
miejsce przeznaczone dla kultu, a zÇadne obwieszczenie ani wezwanie nie mogøo wzywacÂ tam obywateli.
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sÂwiatopoglaÎdu ateistycznego6. PanÂstwa komunistyczne byøy zatem
strukturami sui generis wyznaniowymi7.
RozwoÂj zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa wiaÎzÇe sieÎ
takzÇe z sekularyzacjaÎ spoøeczenÂstwa, wyrazÇajaÎcaÎ sieÎ emancypacjaÎ roÂzÇnych aspektoÂw zÇycia spoøecznego spod dominacji religii i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych oraz z posteÎpujaÎcym zroÂzÇnicowaniem postaw sÂwiatopoglaÎdowych ludnosÂci ± obok postaw fideistycznych wysteÎpujaÎ postawy
agnostyczne oraz ateistyczne. PosteÎpujaÎca, szczegoÂlnie w krajach rozwinieÎtych, prywatyzacja wiary sprawia, zÇe nawet osoby nalezÇaÎce do
tradycyjnych wyznanÂ nierzadko dokonujaÎ w zroÂzÇnicowanym stopniu
internalizacji prawd wiary lub religijnych zasad moralnych. Badania
socjologiczne dowodzaÎ, zÇe znaczny odsetek osoÂb nalezÇaÎcych formalnie
do okresÂlonych wyznanÂ stanowiaÎ osoby okresÂlajaÎce sieÎ jako waÎtpiaÎce
albo wierzaÎce czeÎsÂciowo, søabo. Przedstawione wyzÇej okolicznosÂci podwazÇajaÎ tzw. argument wieÎkszosÂciowy, zgodnie z ktoÂrym nalezÇy nadacÂ
panÂstwu charakter odpowiadajaÎcy wyznaniu wieÎkszosÂci obywateli8.
6
Konstytucja Albanii z 1976 r. otwarcie stwierdzaøa, zÇe panÂstwo popiera i rozwija
propagandeÎ ateistycznaÎ w celu zakorzenienia u obywateli sÂwiatopoglaÎdu naukowomaterialistycznego, stawiajaÎc zarazem religieÎ niejako na roÂwni z faszyzmem. Ustawy
zasadnicze innych krajoÂw socjalistycznych z reguøy posÂrednio wskazywaøy na ateistyczny charakter panÂstwa w zwiaÎzku z okresÂleniem podstaw systemu wychowania,
osÂwiaty, nauki, kultury i sztuki. Zgodnie z konstytucjaÎ ZSRR z 1977 r. system szkolnictwa ludowego søuzÇyø komunistycznemu wychowaniu møodziezÇy, konstytucja buøgarska zasÂ z 1971 r. wprowadzaøa nawet odpowiedzialnosÂcÂ spoøeczenÂstwa za komunistyczne wychowanie dzieci. Wedøug ustrojodawcy kubanÂskiego panÂstwo socjalistyczne
swojaÎ dziaøalnosÂcÂ oraz wychowanie spoøeczenÂstwa opieraøo na sÂwiatopoglaÎdzie materialistycznym. Duch komunistyczny, w mysÂl konstytucji ChRL z 1975 r., inspirowaø
twoÂrczosÂcÂ w dziedzinie nauki, sztuki i kultury. Konstytucja Ludowej Socjalistycznej
Republiki Albanii z 1976 r. otwarcie gøosiøa, zÇe ideologiaÎ panujaÎcaÎ jest marksizmleninizm. Podobnie ustrojodawca chinÂski w 1978 r. jako kierowniczaÎ ideologieÎ panÂstwa uznaø marksizm-leninizm oraz idee Mao Tse-tunga, konstytucja wietnamska zasÂ
z 1980 r. czyniøa marksizm-leninizm ideologiaÎ wytyczajaÎcaÎ kierunek rozwoju spoøeczenÂstwa. Towarzyszyøy temu proÂby wprowadzenia surogatoÂw sÂwiaÎt religijnych, ceremoniaøoÂw inicjacyjnych czy wreÎcz kultu przywoÂdcoÂw partyjno-panÂstwowych.
7
Por. J. Krukowski, Relacje mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem w Konstytucjach
wspoÂøczesnych panÂstw europejskich. Aspekt prawno-poroÂwnawczy, w: KosÂcioÂø i prawo,
t. 12, Lublin 1994, s. 30-31.
8
K. Daniel, SøabosÂcÂ argumentu wieÎkszosÂciowego, w: NeutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa, red. E. Nowicka-Wøodarczyk, KrakoÂw 1998, s. 59-61.

PANÂSTWO NEUTRALNE SÂWIATOPOGLAÎDOWO

79

3. ARTYKULACJA ZASADY NEUTRALNOSÂCI SÂWIATOPOGLAÎDOWEJ
Â STWA W ORZECZNICTWIE SAÎDOWYM I PRAWIE STANOWIONYM
PAN

Zasada neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej zawdzieÎcza swoÂj rozwoÂj
przede wszystkim orzecznictwu saÎdoÂw, zwøaszcza konstytucyjnych.
JuzÇ w 1872 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki po raz pierwszy
padøo okresÂlenie ¹neutralnosÂcÂº w konteksÂcie polityki wyznaniowej.
SeÎdzia A. Taft w SaÎdzie NajwyzÇszym stanu Ohio w votum separatum
w sprawie Minor v. Board of Education of Cincinnati stwierdziø, zÇe
¹wøadze panÂstwowe saÎ neutralne i ochraniajaÎc wszystkich, nikogo nie
faworyzujaÎ, ani tezÇ nikogo nie dyskryminujaÎº9. AmerykanÂski federalny SaÎd NajwyzÇszy po raz pierwszy wspomniaø o zasadzie neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa w 1947 r. w sprawie Everson v. Board of Education, stwierdzajaÎc w uzasadnieniu wyroku, zÇe ¹I Poprawka wymaga od panÂstwa neutralnej postawy wobec wierzaÎcych
i niewierzaÎcychº.
Konstytucjonalizacja zasady neutralnosÂci religijnej panÂstwa nastaÎpiøa pierwszy raz bodaj w konstytucji Republiki Malgaskiej
z 1960 r. Jej art. 2 stanowiø m.in., zÇe ¹Republika Malgaska [...] stwierdza swaÎ neutralnosÂcÂ w stosunku do roÂzÇnych religii. PanÂstwo i KosÂcioøy
korzystajaÎ z autonomii w odpowiednich dziedzinach. Zakazane jest
wszelkie ingerowanie w dziedzineÎ, ktoÂra do nich nalezÇyº10. W Europie wspoÂøczesne ustawy zasadnicze wyrazÇajaÎ zasadeÎ neutralnosÂci
sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa nie wprost, wzgleÎdnie w ograniczonym
zakresie przedmiotowym lub podmiotowym. Bardzo rzadko ustrojodawca formuøuje wprost peøen katalog norm i instytucji, ktoÂre øaÎcznie
stanowiaÎ tresÂcÂ analizowanej zasady. Portugalska ustawa zasadnicza
z 1976 r. wykluczyøa, aby panÂstwo opracowywaøo programy nauczania, kierujaÎc sieÎ jakimikolwiek dyrektywami filozoficznymi, estetycznymi, politycznymi, ideologicznymi baÎdzÂ religijnymi. Konstytucja
9
M. de Wolfe Howe, The Garden and the Wilderness. Religion and Government
in American Constitutional History, Chicago±London 1965, s. 150.
10
Konstytucje panÂstw afrykanÂskich, oprac. L. Gelberg, t. 2, Warszawa 1965,
s. 118-119. Omawiana zasada nie zostaøa jednak w peøni konsekwentnie przeprowadzona w samej ustawie zasadniczej, gdyzÇ przewidywaøa ona zøozÇenie przez prezydenta
przed objeÎciem urzeÎdu przysieÎgi o charakterze religijnym.
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Belgii (wedøug stanu z 14 lutego 1994 r.) podobnie, aczkolwiek bardziej jednoznacznie, zagwarantowaøa, zÇe nauczanie jest sÂwiatopoglaÎdowo neutralne11.
W Polsce ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania jako pierwsza w krajach tzw. obozu socjalistycznego dokonaøa jurydyzacji zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej
panÂstwa. W art. 10 ust. 1 stwierdzono, izÇ Rzeczpospolita Polska jest
panÂstwem sÂwieckim, neutralnym w sprawach religii i przekonanÂ.
Omawiana zasada budziøa kontrowersje wsÂroÂd kierownictwa partyjno-panÂstwowego pod koniec lat 80. Nie byøa takzÇe uznawana za
optymalnaÎ przez oÂwczesnych lideroÂw Episkopatu Polski12. Zostaøa
zaproponowana latem 1988 r. w trakcie prac legislacyjnych nad ustawaÎ o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania przez PolskaÎ RadeÎ
EkumenicznaÎ (PRE) z inicjatywy prof. Michaøa Pietrzaka. Znalazøa
sieÎ w opracowanym przez niego przedøozÇeniu PRE z 10 lipca 1988 r.
w sprawie szczegoÂøowego zakresu przedmiotowego przyszøej ustawy13. Dopiero jesieniaÎ 1988 r. gen. Wojciech Jaruzelski osobisÂcie
wyraziø zgodeÎ na jurydyzacjeÎ wspomnianej zasady. Byøo to roÂwnoznaczne z zasadniczym przewartosÂciowaniem polityki wyznaniowej
Polski Ludowej. JuzÇ w 1994 r. Trybunaø Konstytucyjny przyznaø zasadzie neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa rangeÎ konstytucyjnaÎ14. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. wskazuje w art. 25 ust. 2
11

NeutralnosÂcÂ ta, zdaniem ustrojodawcy belgijskiego, zakøada przede wszystkim
respektowanie koncepcji filozoficznych, ideologicznych lub religijnych rodzicoÂw
i ucznioÂw.
12
Prymas JoÂzef Glemp, oceniajaÎc krytycznie z pozycji tradycyjnej nauki KosÂcioøa
o panÂstwie projekt dokumentu Prymasowskiej Rady Spoøecznej z 6 czerwca 1988 r.
¹Poszanowanie sÂwiatopoglaÎdoÂw w panÂstwie i w spoøeczenÂstwieº, stwierdziø, przyjmujaÎc jako aksjomat chrzesÂcijanÂski charakter narodu polskiego: ¹ZÇaÎdanie neutralizacji
niektoÂrych instytucji jest zÇaÎdaniem na tym etapie, nie mozÇemy bowiem zakøadacÂ, zÇe
neutralnosÂcÂ beÎdzie w przyszøosÂci odpowiadacÂ zÇaÎdaniom narodu; [...] ze strony KosÂcioøa
nie mozÇna aprobowacÂ panÂstwa laickiego, jako nowoczesnego, a wieÎc idealnego. [...]
KosÂcioÂø jako najpeøniej wyrazÇajaÎcy uczucia Narodu nie mozÇe zrezygnowacÂ z katolickiej
wizji panÂstwa i szkoøyº (¹Sprawa Polskaº 1991, nr 3, s. 2-3).
13
Archiwum Akt Nowych (AAN), zesp. UrzaÎd do spraw WyznanÂ, teczka 132/6,
s. 87-90.
14
Zob. Orzeczenie TK z 7 czerwca 1994 r., sygn. K 17/93.
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na zasadniczaÎ cecheÎ panÂstwa neutralnego sÂwiatopoglaÎdowo ± bezstronnosÂcÂ wobec przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych. Cecha bezstronnosÂci nie zostaøa wszakzÇe odniesiona do
panÂstwa, a jedynie do wøadz publicznych. NalezÇy zarazem podkresÂlicÂ,
zÇe termin ¹bezstronnosÂcÂº byø uznawany zaroÂwno przez Tadeusza
Mazowieckiego, historycznego twoÂrceÎ wspomnianego przepisu konstytucji z 1997 r.15, jak i przez jego krytykoÂw ze strony KosÂcioøa
katolickiego jako synonim terminu ¹neutralnosÂcÂº16. Zasada bezstronnosÂci nie wyczerpuje jednak w peøni dyrektywy neutralnosÂci
sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa17.
Na Starym Kontynencie tylko konstytucja Albanii z 1998 r.,
ostatnia z przyjeÎtych ustaw zasadniczych panÂstw postkomunistycznych, wprost konstytucjonalizuje zasadeÎ neutralnosÂci religijno-sÂwiatopoglaÎdowej w art. 10 ust. 2: ¹PanÂstwo jest neutralne w sprawach
wiary i sumienia i gwarantuje wolnosÂcÂ ich wyrazÇania w zÇyciu publicznymº18. W sformuøowaniu tego przepisu mozÇna upatrywacÂ wpøywu
odpowiednich postanowienÂ polskiej ustawy zasadniczej.

15

Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XVI, Warszawa
1995, s. 107. W rozmowie z autorem 24 kwietnia 2002 r. Mazowiecki przyznaø, zÇe
w toku prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad przyszøym art.
25 konstytucji, wobec kwestionowania przez Episkopat Polski terminu ¹neutralnosÂcÂº,
zaproponowaø ± na podstawie Søownika wyrazoÂw obcych Wøadysøawa KopalinÂskiego ±
¹bezstronnosÂcÂº jako synonim negowanej ¹neutralnosÂciº. W rozmowie w dniu 12 lutego 2003 r. przyznaø, zÇe pragnaÎø znalezÂcÂ termin nieobciaÎzÇony historycznie w ocenie
hierarchoÂw KosÂcioøa katolickiego, a przy tym oddajaÎcy tresÂcÂ zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa. Szerzej na temat genezy modelu relacji panÂstwo±zwiaÎzki wyznaniowe w Konstytucji RP z 1997 r. zob. P. Borecki, Proces ksztaøtowania sieÎ modelu
stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂø w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., ¹PrzeglaÎd Religioznawczyº 2002, nr 4(206), s. 141-155.
16
Zob. np. J. Krukowski, Realizacja konkordatu z 1993 r. w prawie polskim,
¹Studia Prawniczeº 1999, nr 3, s. 10.
17
Por. J. Szymanek, BezstronnosÂcÂ czy neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa
(Uwagi na tle nast. 25 ust. 2 Konstytucji RP), ¹PanÂstwo i Prawoº 2004, z. 5, s. 32 nn.
18
Konstytucja Albanii z 1998 roku, tøum. D. Horodyska, E. Lloha, wsteÎp
W. Milanowski, Warszawa 2001, s. 31.
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Â STWA
4. TRESÂCÂ POJEÎCIA NEUTRALNOSÂCI SÂWIATOPOGLAÎDOWEJ PAN

NeutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa oznacza przede wszystkim jego nieidentyfikacjeÎ z zÇadnaÎ religiaÎ czy filozofiaÎ. W panÂstwie
nie mozÇe zatem bycÂ religii panÂstwowej lub oficjalnej. PodkresÂlaøy to
zwøaszcza konstytucje w poczaÎtkowym stadium ksztaøtowania sieÎ modelu rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa. We wspoÂøczesnej Europie nieistnienie religii panÂstwowej deklarujaÎ ustawy zasadnicze Hiszpanii, Litwy, Rosji, Ukrainy oraz Albanii (1998). PanÂstwo samodzielnie okresÂla swojaÎ struktureÎ oraz cele polityczne, emancypujaÎc sieÎ spod wpøywoÂw zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Rezygnuje tezÇ z transcendentalnego
uzasadnienia wøadztwa publicznego, odwoøujaÎc sieÎ do legitymizacji
ze strony obywateli. Symbolika panÂstwowa nie zawiera zazwyczaj
akcentoÂw konfesyjnych; ich ewentualna obecnosÂcÂ w zÇyciu publicznym nie jest wyrazem afirmacji religii ze strony panÂstw, lecz poszanowania tradycji narodowych lub zwyczajoÂw ludnosÂci. Z urzeÎdoÂw
i instytucji panÂstwowych zostajaÎ usunieÎte emblematy religijne, gdyzÇ
ze wzgleÎdu na swoÂj hasøowy charakter narzucajaÎ w stosunku do obywateli symbolizowane przezenÂ tresÂci religijne jako wzorcowe i godne
nasÂladowania. Wyznanie kandydata nie oznacza przesøanki objeÎcia
urzeÎdu panÂstwowego, co znajduje wyraz w konstytucyjnej rocie obligatoryjnie lub fakultatywnie sÂwieckiej przysieÎgi (przyrzeczenia).
U schyøku XX w. ustrojodawca nadaø awyznaniowosÂci panÂstwa
szerszy wymiar, odrzucajaÎc nie tylko religijnaÎ, ale jakaÎkolwiek postacÂ
ideologii panÂstwowej. AkcentujaÎ to szczegoÂlnie konstytucje panÂstw
postkomunistycznych, co stanowi poniekaÎd reakcjeÎ na rzeczywistosÂcÂ
totalitaryzmu komunistycznego, søuzÇebnego wobec doktryny marksistowskiej19. A contrario wspoÂøczesne panÂstwo demokratyczne, jak
czytamy w konstytucji rosyjskiej oraz kazachskiej, uznaje ideologicznaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ. Jest ono oparte, wedøug czeskiej Karty Podstawowych Praw i WolnosÂci, na wartosÂciach demokratycznych i nie mozÇe
bycÂ skreÎpowane ani wyøaÎcznaÎ ideologiaÎ, ani wyznaniem religijnym.
Demokratyczne panÂstwo prawne jest zatem aideologiczne. Oddzie19

Por. B. GoÂrowska, Stosunki panÂstwo±KosÂcioÂø w konstytucjach panÂstw postkomunistycznych, ¹WieÎzÂº 1993, nr 6, s. 73-75.
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lone od panÂstwa zostajaÎ nie tylko zwiaÎzki wyznaniowe, ale takzÇe, jak
stanowi konstytucja Søowacji z 1992 r., partie i ruchy polityczne oraz
zwiaÎzki, towarzystwa i inne zrzeszenia.
NeutralnosÂcÂ nie wyczerpuje sieÎ jednak wyøaÎcznie w nieidentyfikacji panÂstwa z danaÎ religiaÎ czy sÂwiatopoglaÎdem. Jest to jedynie wsteÎpny warunek urzeczywistnienia idei neutralnosÂci. NeutralnosÂcÂ to
przede wszystkim bezstronnosÂcÂ panÂstwa, ktoÂre winno zachowacÂ
¹roÂwnaÎ odlegøosÂcÂº w stosunku do wszystkich wysteÎpujaÎcych w spoøeczenÂstwie postaw sÂwiatopoglaÎdowych. Jak stwierdziø seÎdzia Clark
w opinii wieÎkszosÂci w sprawie Abington v. Schempp z 1963 r., ¹najpeøniejsze urzeczywistnienie prawdziwej wolnosÂci religijnej wymaga
od panÂstwa nieangazÇowania sieÎ w praktyki religijne, ani tezÇ niezmuszania do nich, niefaworyzowania zÇadnej sekty albo religii kosztem
niereligii oraz niezwalczania zÇadnych poglaÎdoÂw religijnychº20.
W zwiaÎzku z tym zÇaden akt prawny nie powinien wspieracÂ ani ograniczacÂ religii. PanÂstwo nie wypowiada sieÎ o prawdziwosÂci wierzenÂ
religijnych. Zdaje sieÎ to potwierdzacÂ posteÎpowanie tureckiego saÎdu
konstytucyjnego, ktoÂry w 1986 r. uchyliø przepisy kodeksu karnego
wyroÂzÇniajaÎce religie ¹boskieº i ¹nieboskieº. NeutralnosÂcÂ nie przekresÂla tradycji kulturowej poszczegoÂlnych spoøeczenÂstw, ktoÂra w Europie byøa najczeÎsÂciej powiaÎzana z chrzesÂcijanÂstwem. Wyrazem tych
zwiaÎzkoÂw saÎ wspoÂøczesÂnie m.in. preambuøy konstytucyjne, w szczegoÂlnosÂci invocatio Dei, lub symbolika panÂstwowa. PodstawaÎ omawianego procesu jednakzÇe nie jest afirmacja, ale uznanie znaczenia
danego wyznania dla kultury lub sÂwiadomosÂci narodowej. Argumentacja metafizyczna zostaje zastaÎpiona socjologiczno-historycznaÎ.
ZwroÂciø na to uwageÎ ustrojodawca søowacki, moÂwiaÎc w preambule
konstytucji z 1992 r. o cyrylo-metodyjskim dziedzictwie duchowym
narodu søowackiego. W preambule polskiej konstytucji ma miejsce
odwoøanie do pierwiastka religijnego w konteksÂcie wskazania zroÂzÇnicowania sÂwiatopoglaÎdowego czy aksjologicznego obywateli oraz religijnego dziedzictwa kultury narodowej. Za nieuprawnionaÎ uzurpacjeÎ ze strony twoÂrcoÂw rodzimej ustawy zasadniczej nalezÇy wszakzÇe
20

R. M. Maøajny, ¹Mur separacjiº± panÂstwo a kosÂcioÂø w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Katowice 1992, s. 280.
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uznacÂ zamieszczenie w jej wsteÎpie definicji Boga jako ¹zÂroÂdøa sprawiedliwosÂci, dobra i pieÎknaº. Preambuøy nie majaÎ jednak, jak sieÎ
powszechnie przyjmuje, charakteru normatywnego.
Zasadniczym przejawem bezstronnosÂci panÂstwa jest poszanowanie zasady roÂwnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂre w takich samych
sytuacjach winny korzystacÂ z identycznych praw i bycÂ obciaÎzÇone
identycznymi obowiaÎzkami. Prawo panÂstwowe nie mozÇe preferowacÂ
jakiegokolwiek zwiaÎzku wyznaniowego, ktoÂry winien polegacÂ na siøach wøasnych i swoich wiernych. Zasada roÂwnosÂci kosÂcioøoÂw wysteÎpuje jednak stosunkowo rzadko jako bezposÂrednio sformuøowana we
wspoÂøczesnych konstytucjach. Wyprowadzana jest posÂrednio z zasady
roÂwnosÂci obywateli wobec prawa czy zakazu dyskryminacji z powodoÂw religijnych. RoÂzÇnie jest przy tym artykuøowana przez ustrojodawceÎ. Konstytucja albanÂska z 1998 r. stwierdza bezposÂrednio, zÇe
panÂstwo uznaje roÂwnosÂcÂ wspoÂlnot religijnych. Konstytucje Chorwacji z 1990 r., Macedonii z 1991 r., Rosji z 1993 r., Biaøorusi z 1994 r.,
AzerbejdzÇanu z 1995 r. czy Wietnamu z 1992 r. moÂwiaÎ o roÂwnosÂci
wobec prawa. Ustrojodawca søowenÂski w 1991 r. oraz polski w 1997 r.
podkresÂliø, co rzadsze, pozytywny aspekt omawianej zasady, deklarujaÎc roÂwnouprawnienie wspoÂlnot wyznaniowych. Orzecznictwo
konstytucyjne odrzuca jednak z reguøy bezwzgleÎdny egalitaryzm, pojmujaÎc go w sposoÂb relatywny. Jak stwierdziø niemiecki ZwiaÎzkowy
Trybunaø Konstytucyjny, ¹Ustawa Zasadnicza nie nakazuje, aby panÂstwo schematycznie jednakowo traktowaøo wszystkie wspoÂlnoty religijneº21, belgijska Rada Stanu zasÂ w 1966 r. uznaøa, izÇ roÂwnouprawnienie wyznanÂ nie oznacza, zÇe ten sam status ma bycÂ stosowany do
wszystkich wyznanÂ22. Nawet we francuskim systemie, ktoÂry jest systemem sÂcisøego roÂwnouprawnienia wyznanÂ, stwierdza sieÎ, zÇe to roÂwnouprawnienie nie jest de facto takaÎ sÂcisøaÎ roÂwnosÂciaÎ23.
21
D. Hing, W. Hassemer, Orzecznictwo saÎdoÂw konstytucyjnych w dziedzinie
wolnosÂci wyznania. Krajowy raport Niemiec na XI KonferencjeÎ Europejskich SaÎdoÂw
Konstytucyjnych, 17-21 maja [1999 r.] w Warszawie, Archiwum Trybunaøu Konstytucyjnego (ATK), mps powiel., s. 14, nlb.
22
E. Cerexhe, H. Boel, Orzecznictwo konstytucyjne w sprawach religijnych. Referat belgijski, ATK, mps powiel., s. 28.
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Komponentem neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa jest,
wraz z zasadaÎ bezstronnosÂci, niezaangazÇowanie panÂstwa (¹niewplaÎtywanie sieÎº) w sprawy religijne czy, szerzej, sÂwiatopoglaÎdowe. Zasadne wydaje sieÎ stanowisko prof. Jana WolenÂskiego, zÇe konflikt
pomieÎdzy ideaÎ panÂstwa neutralnego a ideaÎ panÂstwa wyznaniowego
sprowadza sieÎ w duzÇej mierze do sporu mieÎdzy minimalnym a maksymalnym zaangazÇowaniem sÂwiatopoglaÎdowym po stronie instytucji
publicznych24. PanÂstwo sÂwieckie pozostawia religieÎ nietknieÎtaÎ, nie
popierajaÎc, ale takzÇe nie zwalczajaÎc jej. Musi ono, jak orzekø czeski
Trybunaø Konstytucyjny, respektowacÂ autonomicznaÎ przestrzenÂ wiary, w ktoÂraÎ nie mozÇe wkraczacÂ. SeÎdzia Anthony Keneddy, dokonujaÎc wykøadni klauzul religijnych w I Poprawce do konstytucji USA
w opinii wieÎkszosÂci w sprawie Lee v. Weisman (1992), przyznaø, izÇ
¹wierzenia religijne i sposoby ich wyrazÇania saÎ sprawaÎ zbyt cennaÎ, by
mogøy podlegacÂ zakazom czy nakazom ze strony panÂstwa. Tworzona
przez PanÂstwo ortodoksja jest powazÇnym zagrozÇeniem dla wolnosÂci
wyznania i sumienia ± jedynej gwarancji autentyzmu wiary przez
nikogo nienarzucanejº25. PanÂstwo neutralne jest niekompetentne
w regulacji spraw natury religijnej (dogmaty, doktryna, kult, liturgia,
ksztaøcenie duchownych) oraz w wyrazÇaniu opinii czy ocen w kwestiach wiary. AmerykanÂski federalny SaÎd NajwyzÇszy w 1962 r. w sprawie Engel v. Vitale stwierdziø, zÇe ¹nie jest rolaÎ wøadz ukøadanie tekstu
modlitw dla jakiejkolwiek grupy narodu amerykanÂskiego w celu
gøosÂnego ich odmawianiaº26. W panÂstwie neutralnym zostaje zniesione ustwodawstwo dotyczaÎce spraw wewneÎtrznych kosÂcioøa. Powstanie i istnienie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych warunkuje jedynie wola i poparcie czøonkoÂw. W zakresie relacji mieÎdzy prawem panÂstwowym
a prawem wewneÎtrznym zwiaÎzkoÂw wyznaniowych obowiaÎzuje generalna zasada wzajemnej niezalezÇnosÂci i nieskutecznosÂci27. W doktry23

Orzecznictwo konstytucyjne w sprawie wolnosÂci religijnej oraz system wyznanÂ
i swobody wyznaniowej we Francji. Referat Francuskiej Rady Konstytucyjnej, zebr.
B. Gaudement-Basdevant, ATK, mps powiel., s. 44-45.
24
J. WolenÂski, Rozdziaø kosÂcioøa od panÂstwa, s. 77.
25
S. Frankowski, R. Goldman, E. èeÎtowska, SaÎd NajwyzÇszy USA. Prawa i wolnosÂci obywatelskie, Warszawa 1996, s. 165.
26
TamzÇe, s. 163.
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nie prawa konstytucyjnego dominuje poglaÎd, zÇe uznanie skutkoÂw
postanowienÂ podjeÎtych na podstawie prawa wewneÎtrznego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych za wazÇne i skuteczne w panÂstwowym porzaÎdku
prawnym, zalezÇy od decyzji organoÂw panÂstwa, ale pod warunkiem, zÇe
te decyzje nie dotyczaÎ spraw o charakterze religijnym i nie pozostajaÎ
w sprzecznosÂci z przepisami prawa panÂstwowego. Caøkowite abstrahowanie od tresÂci norm prawa wewneÎtrznego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, np. okresÂlajaÎcych status osoby duchownej czy obowiaÎzki religijne wiernych, jest jednak niepozÇaÎdane, sÂwiadczy o braku realizmu
wøadz panÂstwowych w ocenie rzeczywistosÂci spoøecznej albo wreÎcz
o ich postawie antykosÂcielnej.
GwarancjaÎ zachowania neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej przez
panÂstwo jest zarazem niekompetencja zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
w sprawach nalezÇaÎcych do sfery jego uprawnienÂ. Wyznania w panÂstwie neutralnym sÂwiatopoglaÎdowo tracaÎ z reguøy charakter organizacji publicznoprawnych, tzn. dysponujaÎcych wøadztwem administracyjnym, i stajaÎ sieÎ organizacjami prywatnoprawnymi. Duchowni z racji swego stanu lub piastowanych godnosÂci nie zasiadajaÎ w organach
panÂstwowych, za to posiadajaÎ prawa polityczne na roÂwni z innymi
wspoÂøobywatelami. WspoÂøczesÂnie w panÂstwach demokratycznych
rzadko wysteÎpujaÎ konstytucyjne ograniczenia praw politycznych kleru. Ewentualna zasada incompatibilitas ma uchronicÂ tak panÂstwo, jak
i kosÂcioÂø przed konfliktem lojalnosÂci duchownych peøniaÎcych funkcje
publiczne. PodkresÂla teÎ kwestieÎ konstytucja AzerbejdzÇanu z 1995 r.,
ktoÂra przewiduje ograniczenie prawa przywoÂdcoÂw religijnych do
uczestnictwa w wyborach, a w szczegoÂlnosÂci pozbawia duchowienÂstwo biernego prawa wyborczego w wyborach do parlamentu na
roÂwni z osobami posiadajaÎcymi podwoÂjne obywatelstwo, majaÎcymi
zobowiaÎzania wobec innych panÂstw. Podobnie konstytucja Paragwaju z 1992 r. prawo kandydowania na deputowanych lub senatoroÂw
odebraøa m.in. ministrom lub duchownym jakiejkolwiek religii.

27
Zob. M. Pietrzak, Prawo kanoniczne a panÂstwowy porzaÎdek prawny, ¹Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyº 1985, z. 3, s. 18; R. SobanÂski, Prawo kosÂcielne a prawo sÂwieckie, ¹Prawo Kanoniczneº 1987, nr 3-4, s. 66.
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Niekiedy prawodawca wyklucza wpøyw czynnika na proces sprawowania wøadzy panÂstwowej poprzez zakaz tworzenia organizacji
politycznych o podøozÇu konfesyjnym. WspoÂøczesÂnie zakaz tworzenia
lub dziaøalnosÂci partii politycznych o charakterze religijnym wysteÎpuje w konstytucji m.in. Buøgarii z 1991 r. oraz w ustawach zasadniczych niektoÂrych postradzieckich republik Azji SÂrodkowej28 czy
w ustawodawstwie tureckim. Przy liczebnej dominacji w tym regionie
wyznawcoÂw religii muzuømanÂskiej jest to prawdopodobnie proÂba zapobiezÇenia rozwojowi fundamentalizmu islamskiego. Z kolei ustrojodawca portugalski w 1976 r. wykluczyø uzÇywanie przez partie polityczne, przy zachowaniu ich autonomii programowej, m.in. nazw zawierajaÎcych okresÂlenia zwiaÎzane z jakaÎkolwiek religiaÎ lub kosÂcioøem
oraz emblematoÂw, ktoÂre mogaÎ bycÂ mylone z symbolami religijnymi.
Wedøug orzecznictwa portugalskiego Trybunaøu Konstytucyjnego
zakaz konstytucyjny ma uniemozÇliwicÂ wszelkie naruszenie dobrej
wiary obywateli i zagwarantowacÂ warunki przejrzystosÂci ich udziaøu
w zÇyciu politycznym, wyøaÎczajaÎc mozÇliwosÂcÂ lekcewazÇenia religii lub
kosÂcioøoÂw oraz chroniaÎc zasadeÎ panÂstwa niewyznaniowego i wolnosÂci
sumienia29.
SeÎdziowie SaÎdu NajwyzÇszego USA w celu nalezÇytego interpretowania zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa skonstruowali
testy umozÇliwiajaÎce te zadania. NajwieÎkszym uznaniem cieszy sieÎ test
tzw. sÂwieckiego celu i zasadniczego efektu aktu prawnego. StosujaÎc
go, analizuje sieÎ zakwestionowany akt prawny pod kaÎtem czterech
kryterioÂw: czy akt prawny odzwierciedla sÂwiecki cel ustawodawczy,
czy zasadniczym efektem tego aktu prawnego nie jest popieranie ani
zwalczanie religii, czy wykonywanie tego aktu prawnego nie doprowadzi do nadmiernego wplaÎtania organoÂw panÂstwowych w sprawy
religii, czy wykonanie tego aktu nie doprowadzi do ograniczenia
wolnosÂci religijnej obywateli?30
28
Tego rodzaju zakaz wprowadzono w konstytucjach Turkmenistanu z 1992 r.,
Kirgistanu z 1993 r., Kazachstanu z 1995 r.
29
J. de Sousa e Brito, Orzecznictwo konstytucyjne w dziedzinie wolnosÂci wyznaniowej w Portugalii, ATK, mps powiel., s. 15.
30
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 93-94.
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NeutralnosÂcÂ panÂstwa sÂwieckiego rozciaÎga sieÎ na wszystkich funkcjonariuszy panÂstwowych przy wykonywaniu funkcji urzeÎdowych.
Nie powinni oni kierowacÂ sieÎ wøasnymi sympatiami, opcjami religijnymi baÎdzÂ sÂwiatopoglaÎdowymi przy wydawaniu decyzji i rozstrzyganiu sporoÂw. Spoczywa na nich obowiaÎzek bezstronnego posteÎpowania wobec zroÂzÇnicowanych pod wzgleÎdem religijnym obywateli oraz
powstrzymania sieÎ przed manifestowaniem swoich przekonanÂ religijnych czy sÂwiatopoglaÎdowych w zwiaÎzku z wykonywaniem funkcji
publicznych31. Orzecznictwo saÎdowe nie wypracowaøo jednak jeszcze
jednoznacznych, powszechnie przyjeÎtych reguø rozwiaÎzywania kolizji
mieÎdzy zasadaÎ neutralnosÂci religijnej panÂstwa a prawem do manifestowania przez funkcjonariusza publicznego swych przekonanÂ w sprawach sÂwiatopoglaÎdowych. WspoÂøczesÂnie w Europie, w zwiaÎzku
z obawami przed fundamentalizmem islamskim, stopniowo nasila
sieÎ tendencja prawodawcza do ograniczania prawa urzeÎdnikoÂw publicznych do manifestowania religii i przekonanÂ, np. przez ubioÂr;
zakazujaÎ tego m.in. niektoÂre landy niemieckie. Grupa seÎdzioÂw niemieckiego ZwiaÎzkowego Trybunaøu Konstytucyjnego w votum separatum do wyroku z 24 wrzesÂnia 2003 r. zwroÂciøa uwageÎ na zasadniczo
roÂzÇne poøozÇenie prawne urzeÎdnikoÂw panÂstwowych, w tym nauczycieli, wobec panÂstwa i ograniczony zakres obowiaÎzywania wobec nich
konstytucyjnych praw wolnosÂciowych. W momencie mianowania
urzeÎdnicy panÂstwowi opowiadajaÎ sieÎ dobrowolnie po stronie panÂstwa
i stajaÎ sieÎ czeÎsÂciaÎ jego aparatu, przez co bioraÎ czynny udziaø w wykonywaniu uprawnienÂ wøadczych. SiøaÎ rzeczy nie mogaÎ wieÎc, na co
zwroÂcili uwageÎ autorzy zdania odreÎbnego, korzystacÂ z praw wolnosÂciowych gwarantowanych w konstytucji w takim samym zakresie jak
inni obywatele stojaÎcy poza aparatem panÂstwowym32. W uzasadnie31
M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo prawne, Warszawa 1999, s. 139.
TakaÎ dyrektyweÎ sformuøowano w art. 49 ust. 1 polskiej ustawy z 5 lipca 1996 r. o søuzÇbie
cywilnej (Dz. U. nr 89, poz. 1934), ktoÂra stanowiøa, zÇe ¹UrzeÎdnik søuzÇby cywilnej przy
wykonywaniu obowiaÎzkoÂw søuzÇbowych nie mozÇe kierowacÂ sieÎ swoimi przekonaniami
politycznymi ani religijnymi, ani interesem jednostkowym lub grupowymº.
32
A. Siewko-Frey, WolnosÂcÂ religijna a status urzeÎdnika panÂstwowego w orzecznictwie Trybunaøu Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec, ¹Studia Prawniczeº
2005, nr 3, s. 57. We wspomnianym wyroku ZwiaÎzkowy Trybunaø Konstytucyjny roz-
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niu swego stanowiska seÎdziowie stwierdzili, izÇ ¹obowiaÎzek urzeÎdnika
do zachowania neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej wynika wprost z konstytucji i nie wymaga konkretyzacji w ustawodawstwie krajowym.
UrzeÎdnik, ktoÂry nie daje gwarancji wykonywania swych obowiaÎzkoÂw
w sposoÂb neutralny sÂwiatopoglaÎdowo, nie wykazuje predyspozycji do
wykonywania zawodu w mysÂl art. 33 ust. 2 Konstytucji RFNº33.
KonsekwencjaÎ praktycznaÎ neutralnosÂci religijnej i sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa jest co do zasady, na co wskazuje w art. 10 ustawa
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, zakaz dotowania i subwencjonowania przez panÂstwo i panÂstwowe jednostki organizacyjne
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Zakaz finansowania wyznanÂ przez panÂstwo, uznawany przez wielu za podstawowaÎ cecheÎ modelu rozdziaøu
panÂstwa i kosÂcioøa, byø akcentowany przez ustrojodawceÎ w pierwszym
okresie ksztaøtowania sieÎ omawianego systemu. Francuska ustawa
z 1905 r. o rozdziale kosÂcioøoÂw od panÂstwa, stanowiaÎc w art. 2, podobnie jak dekret z 1795 r. o rozdziale panÂstwa i kosÂcioøa, zÇe ¹Republika nie uznaje, nie opøaca ani nie subwencjonuje zÇadnego wyznaniaº, jest regulacjaÎ wzorcowaÎ34. W zblizÇony sposoÂb zakazywaøy subwencjonowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych m.in. konstytucje Portugalii z 1911 r., Hiszpanii z 1931 r., Hondurasu z 1936 r. Inne, jak szwajcarska z 1874 r., a wspoÂøczesÂnie indyjska z 1949 r., wykluczyøy przymusowe podatki na cele wyznaniowe. Konstytucje natomiast Kuby
z 1940 r. i Japonii z 1946 r. wprowadziøy ogoÂlny zakaz udzielania
przez panÂstwo pomocy (przywilejoÂw) wyznaniom (organizacjom religijnym). MozÇna zatem powiedziecÂ, zÇe wspoÂøczesne panÂstwo sÂwieckie rezygnuje w zasadzie z bezposÂredniego finansowania wyznanÂ.
Docenia jednak spoøecznaÎ roleÎ zwiaÎzkoÂw konfesyjnych w zaspokajapatrzyø kwestieÎ mozÇliwosÂci noszenia chusty islamskiej przez nauczycielkeÎ wyznania
muzuømanÂskiego w szkole publicznej. Trybunaø twierdziø, zÇe wobec braku stosownego
ustawodawstwa krajoÂw zwiaÎzkowych przyjeÎcie na podstawie obowiaÎzujaÎcego prawa
braku predyspozycji skarzÇaÎcej do wykonywania zawodu nie jest zgodne z tresÂciaÎ art. 33
ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ust. 2 Konstytucji RFN.
33
TamzÇe, s. 59.
34
Por. art. 1 ustawy konstytucyjnej kantonu Genewa o zniesieniu budzÇetu wyznanÂ z 15 czerwca 1907 r. czy art. 10 dekretu Rady Komisarzy Ludowych o oddzieleniu
kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od kosÂcioøa z 28 stycznia 1918 r.
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niu potrzeb ludnosÂci ± osÂwiatowych, kulturalnych i innych. Wsparte
finansowo zostajaÎ nie zwiaÎzki wyznaniowe jako takie, lecz ich dziaøalnosÂcÂ uzÇyteczna z punktu widzenia interesoÂw panÂstwa. Taki charakter pomocy podkresÂla konstytucja Chorwacji z 1990 r., ktoÂra gwarantujaÎc wspoÂlnotom religijnym swobodeÎ aktywnosÂci, m.in. osÂwiatowej, socjalnej i charytatywnej, deklaruje pomoc i ochroneÎ panÂstwa
w ich dziaøalnosÂci. W sÂwieckim panÂstwie demokratycznym prawa
czøowieka stajaÎ sieÎ bowiem wartosÂciaÎ modyfikujaÎcaÎ rygorystyczny
zakaz materialnego wsparcia zwiaÎzkoÂw konfesyjnych. SaÎd NajwyzÇszy
StanoÂw Zjednoczonych, oceniajaÎc konstytucyjnosÂcÂ pomocy panÂstwa
szkolnictwu konfesyjnemu, oparø sieÎ na koncepcji tzw. korzysÂci dziecka, w mysÂl ktoÂrej zgodne z zasadaÎ rozdziaøu saÎ tylko takie formy
pomocy, ktoÂre dotyczaÎ bezposÂrednio ucznia, a nie szkoøy afiliowanej
przez zwiaÎzek wyznaniowy. Zgodne z zasadaÎ neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa jest w zakresie opodatkowania rozroÂzÇnienie dziaøalnosÂci kultowo-religijnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych od dziaøalnosÂci
gospodarczej, nastawionej na zysk. Ta pierwsza powinna podlegacÂ
korzystniejszemu traktowaniu podobnie jak dziaøalnosÂcÂ kulturalna
czy charytatywna organizacji sÂwieckich.
Z neutralnosÂciaÎ sÂwiatopoglaÎdowaÎ panÂstwa wiaÎzÇe sieÎ neutralnosÂcÂ
szkolnictwa publicznego i odrzucenie w warunkach pluralizmu
osÂwiatowego modelu publicznej szkoøy wyznaniowej. PanÂstwo nie
mozÇe, jak stwierdziø w 1976 r. ustrojodawca portugalski, opracowywacÂ programoÂw edukacyjnych i kulturalnych, kierujaÎc sieÎ jakimikolwiek dyrektywami filozoficznymi, estetycznymi, politycznymi, ideologicznymi baÎdzÂ religijnymi. NeutralnosÂcÂ zakøada zatem, wedøug konstytucji belgijskiej, respektowanie koncepcji filozoficznych, ideologicznych lub religijnych rodzicoÂw i ucznioÂw. Podobnie Komitet Praw
Czøowieka ONZ w 1993 r. w uwagach do art. 18 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stwierdziø, zÇe przepis ten zezwala na nauczanie w szkoøach publicznych takich przedmiotoÂw jak powszechna
historia religii lub etyka, o ile czyni sieÎ to w sposoÂb naturalny i obiektywny35. W opinii wøoskiego SaÎdu Konstytucyjnego z 1989 r., zbiezÇ35

WolnosÂcÂ religii. WyboÂr materiaøoÂw. Dokumenty. Orzecznictwo, tøum. i oprac.
T. Jasudowicz, TorunÂ 2001, s. 71.
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nej ze stanowiskiem polskiego Trybunaøu Konstytucyjnego z 1991 r.,
zasada laickosÂci panÂstwa ¹nie zakøada obojeÎtnosÂci panÂstwa wobec
religii, ale nakazuje panÂstwu stworzenie gwarancji wolnosÂci religijnej
w systemie pluralizmu wyznaniowego i kulturalnegoº36. W obliczu
przemian ustrojowych w Europie SÂrodkowej i Wschodniej dostrzegalne jest zwøaszcza zjawisko odchodzenia od czysto laickiego charakteru szkoøy panÂstwowej, charakterystycznego w znacznej mierze
dla ustrojodawstwa wprowadzajaÎcego system rozdziaøu w pierwszej
poøowie minionego wieku.
W dziedzinie nauczania religii w panÂstwach sÂwieckich, neutralnych, wysteÎpujaÎ dwa modele ± fakultatywna edukacja religijna
w szkole publicznej oraz laickosÂcÂ osÂwiaty, lokujaÎca lekcje religii poza
szkoøaÎ. Nawet w Stanach Zjednoczonych, beÎdaÎcych wzorem odseparowania nauczania religii od szkoøy publicznej, konstytucja nie zobowiaÎzuje jednak organoÂw publicznych do okazywania ¹nieczuøej obojeÎtnosÂciº kosÂcioøowi i dopuszcza, co potwierdziø w 1952 r. SaÎd NajwyzÇszy w sprawie Zorach v. Clauson, uznajaÎc za zgodne z konstytucjaÎ
zwalnianie ucznioÂw szkoÂø publicznych na pozaszkolnaÎ naukeÎ religii37.
W Europie przewazÇa pierwszy z wyroÂzÇnionych modeli, w samej Francji zasÂ zasada sÂwieckosÂci szkolnictwa odnosi sieÎ w bezwzgleÎdnym
zakresie tylko do szkoÂø podstawowych. ObecnosÂcÂ religii w szkole
uzasadnia sieÎ, jak np. w konstytucji Hiszpanii z 1978 r., a posÂrednio
takzÇe w polskiej, zagwarantowaniem przez wøadze publiczne rodzicom prawa do religijnego i moralnego wychowania dzieci zgodnie
z ich przekonaniami, a wedøug konstytucji belgijskiej prawem samych
ucznioÂw do otrzymania edukacji religijnej lub etycznej, uznaniem
zasad danej religii za element dziedzictwa historycznego i kulturowego narodu czy w ogoÂle uznaniem wartosÂci budujaÎcej kultury religijnej, co w warunkach europejskich prowadzi do nawiaÎzywania do
chrzesÂcijanÂskiej tradycji i systemu wartosÂci. Wprowadzenie nauki
religii do szkoÂø publicznych w panÂstwie neutralnym nie mozÇe ograni36

L. Garlicki, WolnosÂcÂ sumienia i religii w orzecznictwie konstytucyjnym ± status
wspoÂlnot religijnych, ¹Biuletyn Trybunaøu Konstytucyjnegoº 1999, nr specjalny,
s. 44.
37
R. Maøajny, ¹Mur separacjiº, s. 246-247.
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czacÂ sieÎ do jednej religii; inne religie winny miecÂ zapewnione takie
same warunki nauczania, aczkolwiek w praktyce ustawodawca
uprzywilejowuje z reguøy wieÎksze wyznania. Uczestnictwo ucznioÂw
w nauczaniu ma charakter dobrowolny, konstytucjonalizowane zasÂ
w licznych ustawach zasadniczych prawo do milczenia w sprawach
religijnych implikuje wyøaÎcznie pozytywne osÂwiadczenia uczestnictwa w lekcjach religii. W ostatnim czasie prawo obecnosÂci w publicznym systemie nauczania zyskuje sobie, jak np. w Belgii, takzÇe sÂwiatopoglaÎd sÂwiecki.
ObecnosÂcÂ nauki religii w systemie osÂwiaty publicznej jest jednak
trudne do pogodzenia z neutralnosÂciaÎ sÂwiatopoglaÎdowaÎ panÂstwa,
wskazuje na aprobateÎ panÂstwa okresÂlonych doktryn konfesyjnych
lub religii w ogoÂle; jej fakultatywnosÂcÂ nie usuwa swoistego nacisku
na obywateli, zwiaÎzanego chocÂby z posÂrednim zaangazÇowaniem autorytetu panÂstwa.

ÂW
KWESTIA NEUTRALNOSÂCI SÂWIATOPOGLAÎDOWEJ SÂRODKO
MASOWEGO PRZEKAZU

Media nigdy nie saÎ caøkowicie neutralne, trudno tego nawet od
nich wymagacÂ. Swoboda wypowiedzi oraz informacji jest fundamentalnym prawem, podlegajaÎcym ochronie konstytucyjnej w demokratycznych panÂstwach, ograniczonym jednak przez obowiaÎzek poszanowania uczucÂ religijnych. SÂrodki masowego przekazu powinny zachowacÂ pewien pluralizm, beÎdaÎcy konsekwencjaÎ pluralizmu religijnego spoøeczenÂstwa oraz respektowania zasady roÂwnosÂci. Powszechnie w Europie wprowadzono zakaz zniesøawiania religii38. Praktycznym problemem, wobec zroÂzÇnicowania religijno-sÂwiatopoglaÎdowego
obywateli, jest udosteÎpnienie czasu antenowego w mediach publicznych poszczegoÂlnym denominacjom. Dobrym przykøadem w tej dzie38

W Austrii nie mozÇe miecÂ miejsca w mediach degradacja doktryn religijnych.
W Turcji zabroniona jest wszelka dyskryminacja i brak poszanowania dla uczucÂ religijnych. Szwajcarski Trybunaø Federalny uznaø za niedopuszczalne szkalowanie nauk
religijnych, instytucji oraz hierarchoÂw.
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dzinie jest Francja. W niedzieleÎ na falach France 2 nadajaÎ katolicy,
protestanci, prawosøawni, zÇydzi, muzuømanie i buddysÂci39.
W panÂstwie neutralnym przekonania religijno-sÂwiatopoglaÎdowe
zostajaÎ uznane za spraweÎ prywatnaÎ jednostki. PanÂstwo tego rodzaju
pozostawia poza zakresem regulacji normatywnej sfereÎ motywacji
dziaøanÂ jednostki, uznajaÎc jaÎ za przestrzenÂ prywatnaÎ, przedmiot oddziaøywania m.in. religii; nie jest ono ¹panem ludzkich sumienÂº. PrywatnosÂcÂ staje sieÎ ostojaÎ religii, sferaÎ, w ktoÂraÎ panÂstwo nie mozÇe ingerowacÂ, by nie narazicÂ sieÎ na zarzut totalitarnosÂci. NalezÇy przy tym
dodacÂ, zÇe pojeÎcie prywatnosÂci religii nie jest wszakzÇe jednolicie rozumiane przez prawodawceÎ.
W pierwszym okresie ksztaøtowania sieÎ systemu rozdziaøu w panÂstwach, w ktoÂrych zostaø on wprowadzony jako narzeÎdzie walki politycznej z kosÂcioøem identyfikowanym z obalonym rezÇimem, prywatyzacja religii oznaczaøa usunieÎcie religii z zÇycia publicznego; prawnie
dopuszczalne byøy jedynie prywatne formy kultu religijnego. Wykluczaøo to publiczne praktyki religijne oraz propagandeÎ religijnaÎ, oznaczaøo tezÇ pozbawienie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dosteÎpu do sÂrodkoÂw masowego przekazu. PowyzÇsze pojmowanie prywatnosÂci prowadziøo niekiedy do zakwestionowania wszelkiej publicznej aktywnosÂci
zwiaÎzkoÂw konfesyjnych w sferze politycznej, w szczegoÂlnosÂci wypowiadania sieÎ przedstawicieli kosÂcioøa w sprawach politycznych i spoøecznych, nalezÇaÎcych do kompetencji panÂstwa40. KosÂcioÂø zostaø poniekaÎd ¹zepchnieÎty do kruchtyº. Tradycje tego rodzaju saÎ jednak
niekiedy wciaÎzÇ zÇywotne, jak np. we Francji, gdzie w wyniku nowelizacji kodeksu edukacyjnego w 2004 r. zabroniono noszenia w szkoøach ostentacyjnych symboli religijnych, a nawet brody.
WspoÂøczesÂnie dominuje w ustawodawstwie weÎzÇsze rozumienie
prywatnosÂci religii, akcentujaÎce nieingerencjeÎ panÂstwa w sfereÎ konfesyjnaÎ. WyboÂr religii lub innego sÂwiatopoglaÎdu zostaje uznany za
spraweÎ prywatnaÎ, podobnie jak praktykowanie lub niepraktykowa39
Zob. W. Johann, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym ± status jednostki, ¹Biuletyn Trybunaøu Konstytucyjnegoº 1999, nr specjalny, s. 25.
40
W. Lang, Ekspertyza na temat stosunek PanÂstwo-KosÂcioÂø (zwiaÎzki wyznaniowe) w nowej Konstytucji R.P., Archiwum Sejmu, mps powiel., s. 10.
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nie jakiegokolwiek kultu. Wyznanie nie stanowi kryterium dosteÎpu
do stanowisk publicznych ani wykonywania okresÂlonych zawodoÂw;
z tym wiaÎzÇe sieÎ prawo (a nie obowiaÎzek) do milczenia w sprawach
sÂwiatopoglaÎdowych. PanÂstwo nie prowadzi zÇadnej ewidencji wyznaniowej obywateli, nie stawia tezÇ w urzeÎdowych formularzach baÎdzÂ
kwestionariuszach pytanÂ dotyczaÎcych wyznania. Wøadze publiczne
nie mogaÎ zobowiaÎzywacÂ jednostki do ujawnienia jej przekonanÂ religijnych czy sÂwiatopoglaÎdowych. PrzynalezÇnosÂcÂ wyznaniowa i przekonania w sprawach religijnych obywateli pozostajaÎ poza zasieÎgiem
zainteresowanÂ organoÂw panÂstwowych. Od kolebki azÇ po groÂb panÂstwo nie interesuje sieÎ wyznaniem swoich obywateli. Tak rozumiana
prywatnosÂcÂ religii chroni czøowieka przed roÂzÇnymi formami presji
panÂstwa, zwiaÎzkoÂw konfesyjnych oraz ich czøonkoÂw w sprawach
sÂwiatopoglaÎdowych, a samaÎ religieÎ przed politycznaÎ instrumentalizacjaÎ41. Jest ona gwarancjaÎ autentycznej wolnosÂci sumienia i wyznania
oraz wyrazem neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa. Prawo do
milczenia, tzn. prawo do zachowania w tajemnicy swojego wyznania,
jest powszechnie uznane przez ustawy zasadnicze lub orzecznictwo
saÎdoÂw konstytucyjnych wspoÂøczesnych europejskich panÂstw sÂwieckich42. Uprawniona wydaje sieÎ konstatacja, zÇe zakres konstytucjonalizacji tego rodzaju uprawnienia rozszerzyø sieÎ wydatnie pod koniec
XX w. Zagwarantowaøy je m.in. konstytucje Niemiec (juzÇ w 1919 r.,
lecz z pewnymi istotnymi wyjaÎtkami), Portugalii z 1976 r., Hiszpanii
z 1978 r., Turcji z 1982 r., Søowenii z 1991 r., Jugosøawii z 1992 r., Rosji
z 1993 r., AzerbejdzÇanu (wg stanu z listopada 2002 r.), Polski z 1997 r.
czy Albanii z 1998 r. W prawie polskim prawo do milczenia w sprawach religijnych zostaøo poddane jurydyzacji w art. 2 pkt 5 ustawy
z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. Po raz
pierwszy projekt zagwarantowania tego uprawnienia w polskiej ustawie zasadniczej wysuneÎøy w 1929 r. ugrupowania lewicowe: Polska
Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe ¹Wyzwolenieº
oraz Stronnictwo Chøopskie43. WspoÂøczesna Konstytucja RP w art.
41
42
43

Por. R. Graczyk, Polski KosÂcioÂø. Polska demokracja, KrakoÂw 1999, s. 119.
W. Johann, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, WolnosÂcÂ sumienia, s. 16.
Zob. druk sejmowy nr 555.
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53 ust. 7 gøosi, zÇe nikt nie mozÇe bycÂ obowiaÎzany przez organy wøadzy
publicznej do ujawnienia swojego sÂwiatopoglaÎdu, przekonanÂ religijnych lub wyznania.
NeutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa i uznanie religii za spraweÎ
prywatnaÎ nie oznacza, zÇe religia czy sÂwiatopoglaÎd w ogoÂle jest sferaÎ
ignorowanaÎ przez panÂstwo, zwøaszcza w jego dziaøalnosÂci prawodawczej. PanÂstwo powinno bycÂ ¹sÂlepeº na tresÂcÂ przesøania konkretnych
doktryn religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych czy filozoficznych, ale nie na
ich wymiar spoøeczny i potrzeby w sprawach religijnych obywateli.
NeutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa w znaczeniu sÂcisøym, absolutnym, pojmowana jako sterylnosÂcÂ, jest bardzo trudna, wreÎcz niemozÇliwa do
urzeczywistnienia. WspoÂøczesne konstytucje dowodzaÎ, zÇe rzecz sieÎ
ma wreÎcz przeciwnie. Religia jest traktowana jako istotny element
sÂwiadomosÂci spoøecznej, a najstarsze lub najwieÎksze zwiaÎzki wyznaniowe saÎ uznawane za trwaøych uczestnikoÂw zÇycia publicznego. UstaweÎ zasadniczaÎ, ktoÂra pomija problematykeÎ wyznaniowaÎ, nalezÇy
uznacÂ za niepeønaÎ w sÂwietle standardoÂw wypracowanych przez dwudziestowieczny konstytucjonalizm.
We wspoÂøczesnych demokratycznych panÂstwach sÂwieckich z reguøy realizowana jest koncepcja neutralnosÂci ¹zÇyczliwejº; w pisÂmiennictwie amerykanÂskim moÂwi sieÎ o ¹naszej elastycznej, dobroczynnej,
neutralnosÂciº44. Przejawem owej ¹zÇyczliwejº neutralnosÂci jest uznanie przez ustawodawceÎ sÂwiaÎt najwieÎkszych wyznanÂ za dni wolne od
pracy, czy zapewnienie ochrony policyjnej lub strazÇy pozÇarnej przedsieÎwzieÎciom religijnym i niereligijnym. Wyrazem tego jest takzÇe m.in.
dopuszczenie przez ustrojodawceÎ niemieckiego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do odprawiania czynnosÂci religijnych w wojsku, szpitalach, wieÎzieniach i innych zakøadach publicznych, stosownie do odpowiednich
potrzeb ludnosÂci, z wyøaÎczeniem jednak wszelkiego przymusu. Podobnie konstytucje Rumunii (1991) oraz Moødowy (1994) gwarantujaÎ wyznaniom religijnym uøatwienie wsparcia religijnego w wojsku,
w szpitalach, w zakøadach karnych, w domach starcoÂw czy w sierocinÂcach. W Stanach Zjednoczonych orzecznictwo SaÎdu NajwyzÇszego
44

C. H. Moehlman, The Wall of Separation Between Church and State, Boston
1951, s. 164.
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legitymizuje dziaøalnosÂcÂ kapelanoÂw na forum niektoÂrych instytucji
panÂstwowych, w szczegoÂlnosÂci legislatur stanowych. Ich zniesienie,
w ocenie seÎdzioÂw, sygnalizowaøoby przyjeÎcie przez panÂstwo nie polityki neutralnosÂci, lecz wrogosÂci wobec religii45. Polska konstytucja
z 1997 r., obligujaÎc w art. 25 ust. 2 wøadze publiczne do zachowania
bezstronnosÂci w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych obywateli, nakøada zarazem na nie obowiaÎzek
gwarantowania swobody wyrazÇania wspomnianych przekonanÂ w zÇyciu publicznym. Demokratyczne panÂstwo sÂwieckie szanuje zatem
wolnosÂcÂ wyznawania religii i stwarza w roÂzÇnym zakresie warunki
do jej realizacji. W imieÎ mozÇliwie peønego poszanowania praw i wolnosÂci jednostki panÂstwo dostosowuje (akomoduje) swoje ustawodawstwo i program dziaøania do religijnego charakteru, potrzeb i interesoÂw swoich obywateli. W sytuacji konfliktu mieÎdzy uprawnieniami z zakresu wolnosÂci sumienia i wyznania a pryncypialnie pojmowanaÎ neutralnosÂciaÎ sÂwiatopoglaÎdowaÎ panÂstwa wydaje sieÎ, zÇe generalnie nalezÇy uznacÂ pierwszenÂstwo wspomnianej wolnosÂci.

5. NEUTRALNOSÂCÂ SÂWIATOPOGLAÎDOWA
Â STWA
A NEUTRALNOSÂCÂ MORALNA PAN

NeutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa nie nalezÇy utozÇsamiacÂ
z jego neutralnosÂciaÎ moralnaÎ46. PanÂstwa demokratyczne w swoim
prawodawstwie ± przy okresÂleniu przesøanek odpowiedzialnosÂci karnej, czy granic urzeczywistnienia praw i wolnosÂci czøowieka i obywatela ± odwoøujaÎ sieÎ do pojeÎcia ¹dobrych obyczajoÂwº lub ¹moralnosÂci
publicznejº. PanÂstwo neutralne sÂwiatopoglaÎdowo jednak w dziaøalnosÂci prawodawczej czy orzeczniczej winno odwoøywacÂ sieÎ do standardoÂw moralnych wspoÂlnych dla mozÇliwie najszerszych rzesz spoøeczenÂstwa, jak tezÇ kryterioÂw pozbawionych uzasadnienia religijnosÂwiatopoglaÎdowego. Komitet Praw Czøowieka ONZ w uwagach
45

R. M. Maøajny, ¹Mur separacjiº, s. 256.
Por. R. M. Maøajny, PanÂstwo a KosÂcioÂø w Konstytucji III RP, ¹PanÂstwo i Prawoº 1995, z. 8, s. 81.
46
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ogoÂlnych z 20 lipca 1993 r. nr 22(48), dotyczaÎcych art. 18 Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych ONZ, stwierdziø, zÇe ¹koncepcja moralnosÂci wyrasta z wielu tradycji spoøecznych, filozoficznych i religijnych,
konsekwencji, ograniczenia wolnosÂci manifestowania religii lub przekonanÂ, søuzÇaÎce ochronie moralnosÂci, muszaÎ bycÂ oparte na zasadach
nie wyrastajaÎcych w sposoÂb wyøaÎczny z jednej tylko tradycjiº47. PanÂstwo demokratyczne nie ignoruje ekskluzywnych, ponadprzecieÎtnych systemoÂw moralnych poszczegoÂlnych obywateli. Dowodem tego jest instytucja tzw. sprzeciwu sumienia, prawnie respektowana
najczeÎsÂciej w przypadku søuzÇby wojskowej czy udziaøu w zabiegach
aborcji. W Europie bodaj jedynie na Biaøorusi nie przewiduje sieÎ
zasteÎpczej søuzÇby wojskowej. Personel medyczny mozÇe zgodnie z prawem odmoÂwicÂ udziaøu w zabiegach aborcji w Polsce, Søowenii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii czy w Austrii, ale juzÇ wøoski SaÎd
Konstytucyjny nie uznaje prawa seÎdziego opiekunÂczego do odmowy,
z powoøaniem sieÎ na sumienie, wydania zgody na przerwanie ciaÎzÇy
osobie niepeønoletniej. Ustawodawca niejednokrotnie uwzgleÎdnia
takzÇe szczegoÂlne standardy religijno-moralne dotyczaÎce duchowienÂstwa, np. zwalniajaÎc je z obowiaÎzku søuzÇby wojskowej z broniaÎ w reÎku,
czy chroniaÎc tajemniceÎ spowiedzi. Nie mozÇna wykluczycÂ jednak
w døuzÇszym okresie ewolucji systemoÂw moralnych funkcjonujaÎcych
w spoøeczenÂstwie. JestesÂmy obecnie tego sÂwiadkami w krajach rozwinieÎtych. Publicznie saÎ podwazÇane np. instytucja maøzÇenÂstwa jako
zwiaÎzek osoÂb pøci przeciwnej, ukierunkowany na zrodzenie i wychowanie potomstwa, zasada nienaruszalnosÂci ludzkiego zÇycia azÇ do naturalnej sÂmierci. W niektoÂrych krajach europejskich toczy sieÎ dyskusja na temat legalizacji poligamii. W panÂstwie neutralnym sÂwiatopoglaÎdowo legislatywa oraz judykatura nie mogaÎ bycÂ i nie saÎ obojeÎtne
wobec przemian moralnosÂci publicznej. Zachowania i postawy niezgodne z waÎskimi systemami moralnymi o podøozÇu konfesyjnym, o ile
nie pozostajaÎ w sprzecznosÂci z wartosÂciami obiektywnymi, jak zdrowie, porzaÎdek publiczny, czy podstawowymi prawami i wolnosÂciami
innych osoÂb, saÎ prawnie dopuszczalne, co nie znaczy ± nakazane.

47

WolnosÂcÂ religii. WyboÂr materiaøoÂw, s. 72.
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GwarancjaÎ wysÂrubowanych norm moralnych stajaÎ sieÎ pozaprawne
systemy normatywne, zwøaszcza religijne.
6. ZNACZENIE ZASADY NEUTRALNOSÂCI
Â STWA
SÂWIATOPOGLAÎDOWEJ PAN

NeutralnosÂcÂ religijno-sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa jest zasadniczaÎ
przesøankaÎ wolnosÂci sumienia i wyznania w wymiarze indywidualnym i kolektywnym, szczegoÂlnie w odniesieniu do mniejszosÂci religijnych czy sÂwiatopoglaÎdowych. Zgromadzenie Parlamentarne Rady
Europy w 1999 r. w rekomendacji w sprawie nielegalnej dziaøalnosÂci
sekt uznaøo ¹neutralnosÂcÂ panÂstwa oraz roÂwnaÎ ochroneÎ wobec prawa
za fundamentalne gwarancje przed jakaÎkolwiek formaÎ dyskryminacjiº i wezwaøo ¹panÂstwa czøonkowskie do powstrzymywania sieÎ od
podejmowania sÂrodkoÂw opartych na osaÎdach jakosÂciowych w sferze
wyznaniaº48. PosÂrednio neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa gwarantuje takzÇe inne fundamentalne wolnosÂci, takie jak wolnosÂcÂ søowa,
wolnosÂcÂ wyrazÇania przekonanÂ, wolnosÂcÂ badanÂ naukowych i ogøaszania ich wynikoÂw. Jest bardzo wazÇnym, chociazÇ ± jak wskazuje przykøad protestanckich panÂstw europejskich ± chyba nie nieodzownym,
czynnikiem rozwoju systemu demokratycznego, gwarantujaÎc pluraÂ w plulizm sÂwiatopoglaÎdowy, religijny czy filozoficzny obywateli49. O
ralizm spoøeczny to w sÂwietle orzecznictwa organoÂw ochrony praw

48

TamzÇe, s. 108. Zgromadzenie doszøo zatem do wniosku, zÇe nie ma potrzeby
definiowacÂ, co stanowi sekteÎ, ani rozstrzygacÂ, czy jest to religia, czy tezÇ nie.
49
Taki charakter majaÎ Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia czy Wielka Brytania. W Szwecji od 2001 r. nastaÎpiøo odejsÂcie od modelu panÂstwa wyznaniowego,
lecz proces ten nie jest zapewne jeszcze zakonÂczony. PosÂrednio legitymizacji modelu
panÂstwa wyznaniowego w warunkach ustroju demokratycznego oraz zagwarantowania wolnosÂci sumienia i wyznania przez EuropejskaÎ KonwencjeÎ Praw Czøowieka
dokonaøa Unia Europejska w Deklaracji nr 11 do Ukøadu Amsterdamskiego
z 1997 r. Deklaracja stanowi, zÇe Unia Europejska uznaje i nie kwestionuje statusu
prawnego, z ktoÂrego korzystajaÎ na podstawie prawa krajowego kosÂcioøy i stowarzyszenia wyznaniowe w panÂstwach czøonkowskich. Ponadto Unia na roÂwni z kosÂcioøami
i stowarzyszeniami wyznaniowymi traktuje status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych.
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czøowieka Rady Europy warunek istnienia spoøeczenÂstwa demokratycznego50.
NeutralnosÂcÂ panÂstwa w sferze religii i sÂwiatopoglaÎdu sprzyja
utozÇsamieniu z nim mozÇliwie szerokiego zakresu obywateli, zatem
takzÇe przyczynia sieÎ do budowy autorytetu panÂstwa oraz skutecznego wykonywania przezenÂ jego funkcji. Jest koniecznym warunkiem
postrzegania panÂstwa jako dobra wspoÂlnego51. ¹Przemieszanie wøadzy panÂstwowej z religiaÎ, wedøug opinii zbiezÇnej seÎdziego Blackmuna
w sprawie Lee v. Weisman z 1992 r., mozÇe bowiem stanowicÂ zagrozÇenie dla demokracji nawet wtedy, gdy nikogo nie zmusza sieÎ do
uczestnictwa w obrzeÎdach o charakterze religijnym. Gdy wøadze wyrazÇajaÎ chocÂby posÂrednio aprobateÎ dla konkretnego wyznania, sugeruje to wykluczenie tych wszystkich, ktoÂrzy nie podzielajaÎ faworyzowanych przekonanÂº52.
50

Por. M. A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Czøowieka. WyboÂr orzecznictwa, Warszawa 1999, s. 302.
51
Czy jednak liberalne, zsekularyzowane panÂstwo jest w stanie zagwarantowacÂ,
nie negujaÎc swego charakteru, swe wøasne podstawy, tzn. pewne minimum wspoÂlnych
wartosÂci, jak chociazÇby poszanowanie godnosÂci czøowieka? Zob. E.-W. BoÈckenforde,
WolnosÂcÂ ± panÂstwo ± KosÂcioÂø, KrakoÂw 1994, s. 120.
52
S. Frankowski, R. Goldman, E. èeÎtowska, SaÎd NajwyzÇszy USA, s. 165.
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Â W WYZNANIOWYCH
INTERPRETACJA PRZEPISO
W KONSTYTUCJI

MoÂwiaÎc o postanowieniach konstytucji odnoszaÎcych sieÎ do problematyki wyznaniowej, tak samo zresztaÎ jak i wszystkich innych postanowieniach, nie mozÇna dokonywacÂ czysto literalnej wykøadni
przepisoÂw ustawy zasadniczej. Przy takim zaøozÇeniu dokonujemy bowiem nazbyt radykalnej symplifikacji i de facto banalizacji zagadnienia interpretacji norm konstytucyjnych, normy te zasÂ saÎ normami
szczegoÂlnymi, bo i konstytucja jest ustawaÎ szczegoÂlnaÎ, ustawaÎ zasadniczaÎ1. Jako ustawa zasadnicza odznacza sieÎ ona, po pierwsze, szczegoÂlnaÎ formaÎ, po drugie, szczegoÂlnaÎ tresÂciaÎ i, po trzecie wreszcie,
szczegoÂlnaÎ mocaÎ prawnaÎ2. JesÂli chodzi o formeÎ konstytucji, to skøada
sieÎ na niaÎ z jednej strony specyficzny tryb uchwalania, z drugiej zasÂ
tryb zmieniania postanowienÂ ustawy zasadniczej. DzieÎki temu konstytucja odznacza sieÎ szczegoÂlnaÎ odpornosÂciaÎ na wszelkie ewentualne
propozycje czy chocÂby tylko sugestie jej dorazÂnych, dyktowanych
jedynie koniunkturalnymi przesøankami zmian i modyfikacji. WyjaÎtkowy, bo szczegoÂlny rezÇim ingerowania w tekst konstytucji, pociaÎgajaÎcy za sobaÎ mniej lub dalej idaÎcaÎ zmianeÎ jej tresÂci, jest wobec tego
swoistaÎ klapaÎ bezpieczenÂstwa, ktoÂrej podstawowy telos wyznacza
cheÎcÂ zagwarantowania konstytucji przynajmniej minimalnej stabilnosÂci i trwaøosÂci, co per se jest niebagatelnym czynnikiem, wpøywa1
Por. M. Kruk, Konstytucja jako ustawa zasadnicza w panÂstwie, w: Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 14 n.
2
Por. S. BozÇyk, Konstytucja, Biaøystok 1999, s. 17 n.
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jaÎcym na postrzeganie konstytucji jako aktu przede wszystkim prawnego, a dopiero w nasteÎpnej kolejnosÂci politycznego czy tym bardziej
ideologicznego3. Jak kazÇdy bowiem akt prawny, zwøaszcza w demokratycznym panÂstwie prawnym, konstytucja powinna odznaczacÂ sieÎ
pewnaÎ koniecznaÎ stabilnosÂciaÎ, zapewniajaÎcaÎ jej temporalnaÎ odpornosÂcÂ na wszelkie, nieograniczone zmiany, wøaÎcznie ± jesÂli nie przede
wszystkim ± ze zmianaÎ caøkowitaÎ, oznaczajaÎcaÎ zastaÎpienie jednego
aktu prawnego drugim4. StabilnosÂcÂ i trwaøosÂcÂ konstytucji (a takzÇe
kazÇdego innego aktu normatywnego) jest wieÎc wartosÂciaÎ samaÎ w sobie, beÎdaÎc zarazem jednym z kryterioÂw oceny jakosÂci konstytucji
i prawa w ogoÂle5. OczywisÂcie stabilnosÂcÂ konstytucji, zapewniajaÎca
jej temporalne bezpieczenÂstwo, nie mozÇe powodowacÂ, zÇe konstytucja
stanie sieÎ aktem zupeønie nieadekwatnym do rzeczywistosÂci prawnej,
spoøecznej i ± last but not least ± politycznej. Ustawa zasadnicza bowiem, aby stanowiøa lex w peønym tego søowa znaczeniu, musi bycÂ
aktem ¹odpowiadajaÎcym chwiliº, tzn. aktem pragmatycznym, prakseologicznym i uzÇytecznym, co a priori oznacza roÂwniezÇ, zÇe zamienialnym, dostosowywanym do odpowiedniego kontekstu sytuacyjnego, w jakim przychodzi mu funkcjonowacÂ.
Z kolei na szczegoÂlnaÎ tresÂcÂ konstytucji skøadajaÎ sieÎ tzw. materie
konstytucyjne, czyli obszary regulacyjne, ktoÂre kazÇdorazowo wymagajaÎ inkorporacji do tekstu ustawy zasadniczej. Katalog takich spraw
obejmuje przede wszystkim: zdefiniowanie podmiotu wøadzy panÂstwowej, wyliczenie zasad naczelnych, okresÂlenie zasadniczej struktury aparatu panÂstwowego oraz wyliczenie podstawowych praw i wolnosÂci jednostki6. W tym ostatnim obszarze, bardzo przeciezÇ pojemnym, znajduje sieÎ roÂwniezÇ wskazanie najwazÇniejszych postanowienÂ
3
Szerzej na ten temat zob. L. Garlicki, Normatywna wartosÂcÂ ustawy zasadniczej,
w: Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001, s. 9 n.
4
Szerzej na temat typoÂw zmiany konstytucji zob. B. Banaszak, PoroÂwnawcze
prawo konstytucyjne wspoÂøczesnych panÂstw demokratycznych, KrakoÂw 2004, s. 86 n.
5
Por. A. èopatka, Kryteria jakosÂci prawa, w: JakosÂcÂ prawa, Warszawa 1996, s. 28 n.
6
PowyzÇszy katalog materii konstytucyjnych nie jest zamknieÎty, jednak zawiera
on elementy powszechnie uznawane za bezsprzeczne. Por. E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego panÂstw demokratycznych, Katowice 1992,
s. 34.
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z zakresu problematyki konfesyjnej, w szczegoÂlnosÂci zasÂ wolnosÂci
sumienia i wyznania w jej obydwu wymiarach, a zatem zbiorowym
i indywidualnym7.
PrzyjeÎcie istnienia materii konstytucyjnych oznacza, zÇe kazÇda
konstytucja, aby byøa konstytucjaÎ w peønym tego søowa znaczeniu,
a wieÎc konstytucjaÎ kompleksowaÎ, musi regulowacÂ kwestie kwalifikowane jako materie konstytucyjne, w przeciwnym bowiem razie
konstytucja beÎdzie miaøa charakter czaÎstkowy, epizodyczny, nie
speøniajaÎcej wymogu konstytucji peønej, w sposoÂb kompleksowy
regulujaÎcej najistotniejsze elementy øadu spoøeczno-politycznego.
Uznanie przy tym za element materii konstytucyjnej kwestii wyznaniowych, bez precyzowania szczegoÂøowego ich zakresu, stwarza
juzÇ na samym poczaÎtku, a zatem prima facie jednaÎ z przesøanek nie
tyle mozÇe interpretacji, ile oceny regulacji konstytucyjnej. PominieÎcie zagadnienÂ konfesyjnych (wszystkich, ale juzÇ nie jakichkolwiek8) w teksÂcie konstytucji oznacza bowiem, zÇe konstytucja ma
charakter jedynie fragmentaryczny9, a co zatem idzie, takzÇe i tymczasowy, ograniczony ± przynajmniej w zaøozÇeniu ± do czasu przyjeÎcia wøasÂciwej, a wieÎc peønej ustawy zasadniczej10. W sferze stosunkoÂw wyznaniowych przenosi to pøaszczyzneÎ jurydyzacji tych
stosunkoÂw na poziom regulacji podkonstytucyjnej, co samo w sobie
7
Problematyka wyznaniowa nie jest z reguøy uznawana wprost jako materia
konstytucyjna, jednak nalezÇy uznacÂ, zÇe miesÂci sieÎ ona w obreÎbie szerszej kategorii,
mianowicie praw i wolnosÂci jednostki, ktoÂre saÎ uznawane jako materia obligatoryjnie
wymagajaÎca swego pomieszczenia w teksÂcie konstytucji. Zob. R. M. Maøajny, Konstytucjonalizm a przedmiotowy zakres konstytucji, w: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 96 n.
8
NajwazÇniejszaÎ kwestiaÎ w obreÎbie problematyki wyznaniowej jest z pewnosÂciaÎ
zagwarantowanie indywidualnej wolnosÂci sumienia i wyznania. Przepisy instytucjonalne, a wieÎc przepisy okresÂlajaÎce stosunki panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi, majaÎ
juzÇ tutaj znaczenie wtoÂrne, a co wazÇniejsze, muszaÎ bycÂ zawsze koherentne wzgleÎdem
postanowienÂ z zakresu indywidualnej wolnosÂci sumienia i wyznania.
9
Por. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø (ujeÎcie
komparatystyczne), ¹PanÂstwo i Prawoº 2000, nr 4, s. 22 n.
10
Szerzej na temat tymczasowych aktoÂw konstytucyjnych zob. T. Moødawa,
Konstytucja i tymczasowe akty konstytucyjne, w: MieÎdzy politykaÎ a historiaÎ. KsieÎga
pamiaÎtkowa na szesÂcÂdziesieÎciopieÎciolecie profesora Zygmunta Hemerlinga, red.
M. Nadolski, Warszawa 1995, s. 285 n.
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jest juzÇ tendencjaÎ niewøasÂciwaÎ, a w niektoÂrych przypadkach nawet
niebezpiecznaÎ, bo sprzyjajaÎcaÎ instrumentalizacji przepisoÂw wyznaniowych. W najlepszym razie wyøaÎcznie pozakonstytucyjne ujeÎcie
zagadnienÂ wyznaniowych, a zatem bez jakichkolwiek konstytucyjnych dyrektyw w tym zakresie, grozi niestabilnosÂciaÎ praktyki wyznaniowej i jej przynajmniej potencjalnaÎ labilnosÂciaÎ oraz oczywistaÎ w tych warunkach temporalnosÂciaÎ. Ocena kompleksowosÂci regulacji konstytucyjnej, bez wnikania w zagadnienia szczegoÂøowe,
jest wieÎc pierwszym krokiem przy interpretacji wyznaniowych postanowienÂ ustawy zasadniczej. JesÂli bowiem konstytucja reguluje,
przynajmniej in principo, problematykeÎ konfesyjnaÎ, to jest konstytucjaÎ par excellence, konstytucjaÎ peønaÎ, a zatem konstytucjaÎ, ktoÂrej
interpretacja beÎdzie miaøa decydujaÎce znaczenie dla jej wøasÂciwej
aplikacji w obrocie prawnym. Jest tak, gdyzÇ to wøasÂnie problematyka konfesyjna ± czy, jeszcze szerzej, sÂwiatopoglaÎdowa ± jako ta
problematyka, ktoÂra stanowi swoisty podzbioÂr w obszarze materii
z zakresu wolnosÂci i praw czøowieka, jest najczeÎsÂciej pozostawiana
poza obreÎbem regulacji w przypadku konstytucji czaÎstkowych,
a wieÎc i temporalnych. W przypadku zasÂ wøasÂciwych, czyli peønych
i kompleksowych ustaw zasadniczych zagadnienia z obszaru wolnosÂci i praw czøowieka saÎ juzÇ zawsze przedmiotem konstytucyjnego
unormowania, chociazÇ oczywisÂcie nie zawsze i nie wszeÎdzie z jednakowym, tj. wyczerpujaÎcym stopniem szczegoÂøowosÂci. Niemniej
samo pomieszczenie w akcie rangi konstytucyjnej kwestii wyznaniowych jako elementu znacznie szerszej charakterystyki statusu
prawnego jednostki w panÂstwie, na czele z fundamentalnaÎ zasadaÎ
wolnosÂci sumienia i wyznania, jest swoistym indykatorem kompleksowosÂci konstytucji jako ustawy zasadniczej. Konstytucja beÎdzie wobec tego aktem peønym, caøosÂciowym, a wieÎc i a priori nieepizodycznym czy tezÇ nieincydentalnym woÂwczas, gdy obok szeregu postanowienÂ z zakresu organizacji aparatu panÂstwowego zawrze chocÂby waÎskaÎ lub ograniczonaÎ do minimum charakterystykeÎ
problematyki konfesyjnej, w tym okresÂlenie wolnosÂci sumienia
i wyznania oraz wskazanie instytucjonalnych zaøozÇenÂ stosunkoÂw
panÂstwowo-kosÂcielnych. Pewna zresztaÎ ogoÂlnosÂcÂ, czy nawet ogoÂlnikowosÂcÂ, w regulacji tych zagadnienÂ jest wskazana, a ponadto
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wynika z pragmatyki konstytucji jako ustawy zasadniczej11. Konstytucyjne zaøozÇenia, przynajmniej rudymentarnych kwestii konfesyjnych, beÎdaÎ bowiem detalizowane w aktach prawnych nizÇszej
rangi, a co za tym idzie, beÎdaÎ ekstrapolowaøy na pozakonstytucyjny, ergo szczegoÂøowy sposoÂb regulacji wyznaniowej12.
ObjeÎcie gorsetem konstytucyjnej regulacji najwazÇniejszych elementoÂw (skøadnikoÂw) problematyki wyznaniowej zmniejsza zatem
niebezpieczenÂstwo niewøasÂciwej, niezalezÇnie od tego, czy maksymalistycznej, czy tezÇ minimalistycznej, praktyki wykøadniczej w odniesieniu do aktoÂw nizÇszej rangi. Rygor konstytucyjnosÂci ogranicza zaroÂwno samaÎ dowolnosÂcÂ transponowania norm konstytucyjnych na
nizÇszy poziom aktoÂw prawotwoÂrczych, jak i ich niewøasÂciwej, dokonywanej contra, a w najlepszym razie praeter legen interpretacji.
W zakresie praktyki stosowania norm kluczowaÎ roleÎ odgrywa wøasÂnie interpretacja normatywnych wskazanÂ ustawy zasadniczej, ktoÂra
szczegoÂlnie w obszarze konfesyjnym odznacza sieÎ bardzo czeÎsto
niekonsekwencjaÎ, fluktuacjaÎ, w skrajnych warunkach nawet niewøasÂciwaÎ, a wreÎcz sprzecznaÎ z literaÎ ustawy zasadniczej detalizacjaÎ13.
W znakomitej wieÎkszosÂci przypadkoÂw ta nieprawidøowa aplikacja,
dokonywana in plus lub in minus wzgleÎdem konstytucyjnych wskazanÂ polityki wyznaniowej, ma swoje zÂroÂdøo w interpretacji konsty-

11

Konstytucja z zaøozÇenia nie jest przeciezÇ kodeksem, nie reguluje w sposoÂb
sztywny i wyczerpujaÎcy wszystkich zagadnienÂ, ktoÂre podejmuje. BeÎdaÎc ustawaÎ zasadniczaÎ, konstytucja normuje sprawy najwazÇniejsze, przesaÎdzajaÎc kierunek ich prawnej
reglamentacji, nadajaÎc im ogoÂlny ksztaøt, konkretyzowany na nizÇszych pieÎtrach procedury prawotwoÂrczej. Konstytucja stwarza w ten sposoÂb pewien margines swobody
w detalizowaniu swoich postanowienÂ, co potwierdza tylko wageÎ jej prawidøowej interpretacji.
12
Szerzej na temat wielopoziomowego systemu zÂroÂdeø prawa wyznaniowego
zob.: P. Stanisz, ZÂroÂdøa prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa
polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 303 n.; K. Warchaøowski, ZÂroÂdøa obowiaÎzujaÎcego w Polsce prawa wyznaniowego, w: J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 39 n.
13
Jest to zjawisko charakterystyczne zwøaszcza w Polsce. Szerzej na ten temat
zob. J. Szymanek, Regulacja stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2002, nr 3, s. 27 n.
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tucji, ktoÂra wiele razy podporzaÎdkowana jest pozaprawnym determinantom14.
Wielka waga, jakaÎ ma wøasÂciwa, a wieÎc wierna z konstytucjaÎ interpretacja norm wyznaniowych (i nie tylko zresztaÎ), wynika z faktu,
zÇe normy te per se ipse nie nadajaÎ sieÎ najczeÎsÂciej do bezposÂredniej
egzekucji i wymagajaÎ swojego rozwinieÎcia w postanowieniach aktoÂw
nizÇszego rzeÎdu, w tym zwøaszcza ustawowych. Niemniej na skutek
zagwarantowania pewnego konfesyjnego minimum minimorum
w konstytucji, jego podkonstytucyjna detalizacja nie jest juzÇ nigdy
swobodna i musi bycÂ przeprowadzona zgodnie z liniaÎ przewodniaÎ
konstytucji, w czym przejawia sieÎ trzecia, najwazÇniejsza cecha definicyjna konstytucji, mianowicie jej szczegoÂlna moc prawna15. Moc ta
± w poroÂwnaniu z wszystkimi innymi zÂroÂdøami prawa stanowionego ±
jest najwyzÇsza, co oznacza, zÇe jakikolwiek akt wadliwy pod wzgleÎdem
konstytucyjnym nie mozÇe (nie powinien) wywoøywacÂ jakichkolwiek
skutkoÂw prawnych16. W ten sposoÂb z najwyzÇszaÎ mocaÎ konstytucji
koresponduje znacznie szersza od samej ustawy zasadniczej idea
konstytucjonalizmu, ktoÂrej naczelnaÎ zasadaÎ jest protekcja praw fundamentalnych, zabezpieczajaÎca przed jakimkolwiek naduzÇyciem
prawa17. PowiaÎzanie szczegoÂlnej (najwyzÇszej) mocy prawnej konstytucji z ideaÎ konstytucjonalizmu, gwarantujaÎcaÎ respektowanie praw
zasadniczych, w szczegoÂlnosÂci zasÂ ich wierne wprowadzanie do obie14

WidacÂ to szczegoÂlnie w przypadku panÂstw socjalistycznych, kiedy to interpretacja konstytucyjnych unormowanÂ problematyki wyznaniowej czy, szerzej, sÂwiatopoglaÎdowej podporzaÎdkowana byøa podstawowym zaøozÇeniom marksizmu-leninizmu.
Por.: J. Osuchowski, PanÂstwo a kosÂcioÂø w konstytucjonalizmie socjalistycznym, Warszawa 1983, s. 12 n.; J. Osuchowski, Zagadnienie rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa w Polsce Ludowej. Teoria i rzeczywistosÂcÂ, w: Studia z dziejoÂw polskiej mysÂli politycznej, red.
K. Przybysz, Warszawa 1994, s. 9 n.; M. T. Staszewski, Polityka wyznaniowa europejskich panÂstw socjalistycznych, w: Polityka wyznaniowa. Tøo ± warunki ± realizacja,
red. W. Mysøek, M. T. Staszewski, Warszawa 1975, s. 80 n.
15
Por. M. Kruk, Konstytucja jako ustawa, s. 23, 24.
16
Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 53 n.
17
Szerzej na ten temat zob.: A. Puøøo, Idea konstytucjonalizmu w systemie zasad
prawa konstytucyjnego, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 1996, nr 5, s. 9 n.; A. Puøøo, Zasada
konstytucjonalizmu (prolegomena), w: PrzeobrazÇenia w wspoÂøczesnym prawie konstytucyjnym, red. K. Dziaøocha, Wrocøaw 1995, s. 59 n.
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gu prawnego via akty podkonstytucyjne, ma sÂcisøy zwiaÎzek przede
wszystkim z rozlegøym obszarem praw i swoboÂd jednostki18. Konstytucjonalizm i tkwiaÎca w nim inherentnie idea konstytucji jako lex
fundamentali jest przede wszystkim ukierunkowany na ochroneÎ praw
i swoboÂd jednostki19. StaÎd m.in. status prawny jednostki jest dzisiaj
bez zÇadnych zastrzezÇenÂ uznawany za materieÎ konstytucyjnaÎ, koniecznie zawarowywanaÎ (aczkolwiek bez okresÂlenia stopnia jej szczegoÂøowosÂci) w ustawie zasadniczej20. Przy czym tylko prima facie brak
jakichkolwiek ram przedmiotowych sposobu inkorporowania tej materii do ustawy zasadniczej moÂgøby powodowacÂ uczynienie tych praw
fikcyjnymi czy np. zÂle albo niewøasÂciwe introdukowanymi do realnego obrotu prawnego. Takim zabezpieczeniem jest bowiem nie tyle
stworzenie ram, ktoÂrych np. ustrojodawca zawsze i wszeÎdzie musi
przestrzegacÂ, konstytucjonalizujaÎc sfereÎ praw jednostki, ile wøasÂnie
zasada konstytucjonalizmu, na czele z priorytetem konstytucji w caøym hierarchicznie skonstruowanym systemie zÂroÂdeø prawa. W efekcie jej zastosowania norma, ktoÂra naruszaøaby normatywne wskazania ustawy zasadniczej, byøaby derogowana, gdyzÇ jako niezgodna
z wzorcem unormowania danej kwestii (w tym przypadku praw i wolnosÂci jednostki) musiaøaby ustaÎpicÂ przed hierarchicznie wyzÇszaÎ od
niej normaÎ konstytucyjnaÎ. Pokazuje to najlepiej, jak wazÇnaÎ rzeczaÎ
jest prawidøowa interpretacja normy konstytucyjnej. W wieÎkszosÂci
przypadkoÂw przed niekonstytucyjnosÂciaÎ realizowanaÎ baÎdzÂ to w praktyce prawodawczej (poprzez uchwalenie niekonstytucyjnej ustawy
lub wydanie innego aktu prawnego naruszajaÎcego ustaweÎ zasadniczaÎ), baÎdzÂ to orzeczniczej (poprzez wydawanie orzeczenÂ i decyzji
administracyjnych na podstawie wadliwych uregulowanÂ podkonstytucyjnych) chroni wøasÂciwa, dokonywana zgodnie z ¹duchem konsty18
Trzeba przeciezÇ pamieÎtacÂ, zÇe sama idea konstytucji jako ustawy zasadniczej
byøa nierozerwalnie zwiaÎzana z ochronaÎ i promocjaÎ praw czøowieka.
19
Por. A. JamroÂz, Demokracja konstytucyjna. Kilka konsekwencji dla systemu
prawa, w: Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., red. Z. Czeszejko-Sochacki, Biaøystok 2001, s. 17 n.
20
Por. M. Grzybowski, Zakres przedmiotowy regulacji konstytucyjnej w klasycznych i historycznych konstytucjach pisanych, w: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji
ustrojowych, red. P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 40 n.
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tucjiº interpretacja jej postanowienÂ. W znakomitej wieÎkszosÂci przypadkoÂw to przeciezÇ interpretacja odpowiedniej zasady, normy czy
idei konstytucyjnej warunkuje ksztaøt jej skonkretyzowania na poziomie ustawowym i podustawowym. Rola formalnych21 mechanizmoÂw weryfikujaÎcych poprawnosÂcÂ, w tym zwøaszcza konstytucyjnosÂcÂ
prawa, jest wieÎc wyrazÂnie wtoÂrna wobec prawidøowej, a wieÎc przede
wszystkim wiernej interpretacji unormowanÂ ustawy zasadniczej.
Prawa i wolnosÂci czøowieka, jakie konstytucja ma statuowacÂ,
chronicÂ i respektowacÂ, dowodzaÎ nie tylko samej relewantnosÂci procesoÂw interpretacyjnych, ale roÂwniezÇ i tego, zÇe to wøasÂnie ten obszar
konstytucyjnej materii wymaga szczegoÂlnej ostrozÇnosÂci i dbaøosÂci.
BeÎdaÎc aktem wyrazÇajaÎcym ideeÎ praw czøowieka, ustawa zasadnicza
musi bycÂ tak skonstruowana, tak interpretowana i wreszcie tak wprowadzana w zÇycie, aby prawa i wolnosÂci jednostki w jak najlepszym
i jak najwyzÇszym stopniu ucielesÂnicÂ i urealnicÂ22. W tym sensie mozÇna
powiedziecÂ, zÇe konstytucja peøni roleÎ wtoÂrnaÎ, a nawet søuzÇebnaÎ wobec praw fundamentalnych czøowieka, na czele z jego prawem do
wolnosÂci, roÂwnosÂci i poszanowania godnosÂci. W tym punkcie widacÂ,
jak wazÇna, zwøaszcza przy wyrazÂnej tendencji do zøej, a w kazÇdym
razie niewøasÂciwej interpretacji, jest interpretacja obszaru postanowienÂ ustawy zasadniczej zwiaÎzanego z materiaÎ konfesyjnaÎ. Dziedzina
wyznaniowa jest wszak substratem tej materii konstytucyjnej, ktoÂraÎ
katalogujemy jako status prawny jednostki. Dlatego tezÇ warunkiem
sine qua non, a jednoczesÂnie podstawaÎ wszelkich regulacji konfesyjnych musi bycÂ konstytucyjne okresÂlenie sytuacji wyznaniowej jednostki23. Normy okresÂlajaÎce rudymenty zasad odnoszaÎcych sieÎ do
sfery wyznaniowej czy, jeszcze lepiej, sÂwiatopoglaÎdowej dotykajaÎ
21
Chodzi tu przede wszystkim o caøy system saÎdowej ochrony konstytucyjnosÂci
prawa na czele z saÎdami (trybunaøami) konstytucyjnymi, ktoÂre dzisiaj saÎ podstawowaÎ
gwarancjaÎ instytucjonalnaÎ szczegoÂlnej (najwyzÇszej) mocy prawnej konstytucji.
22
WidacÂ to najlepiej w tych wszystkich koncepcjach doktrynalnych, ktoÂre opieraøy sieÎ na koncepcji umowy spoøecznej, w swoim zaøozÇeniu zawiaÎzywanej wøasÂnie po
to, aby zapewnicÂ jednostce niezbeÎdne minimum praw i swoboÂd.
23
StaÎd tezÇ w definiowaniu prawa wyznaniowego akcentuje sieÎ przede wszystkim
wøasÂnie to, zÇe prawo to stanowi kompleks norm ¹okresÂlajaÎcych sytuacjeÎ jednostki ze
wzgleÎdu na jej wyznanieº. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 14.
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przeciezÇ gøoÂwnie jednostki jako takiej. Dlatego to ona powinna stanowicÂ zawsze punkt centralny konstytucyjnej charakterystyki roÂwniezÇ w zakresie stosunkoÂw konfesyjnych, gdyzÇ kazÇdy model tych
stosunkoÂw powinien bycÂ zawsze funkcjaÎ konfesyjnego zdefiniowania
statusu jednostki. W konsekwencji np. prawa kosÂcioøoÂw i innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w tym zwøaszcza panÂstwowo-kosÂcielne relacje instytucjonalne, majaÎ charakter wtoÂrny wzgleÎdem tych postanowienÂ ustawy zasadniczej, ktoÂre regulujaÎ sÂwiatopoglaÎdowe poøozÇenie jednostki24. Rozlegøa dziedzina spraw wyznaniowych, jaka poddawana jest konstytucjonalizacji, obejmuje wieÎc na samym poczaÎtku
jednostkeÎ i jest zwiaÎzana z poreÎczeniem jej (lub nie ± casus panÂstwa
wyznaniowego) wolnosÂci sumienia i wyznania. WolnosÂcÂ ta, beÎdaÎc
jednaÎ z naczelnych wolnosÂci czøowieka25, jest ± w przypadku konstytucyjnej regulacji spraw wyznaniowych ± zawsze kategoriaÎ podstawowaÎ, beÎdaÎcaÎ swoistym oparciem dla innych, w tym roÂwniezÇ instytucjonalnych przepisoÂw ustawy zasadniczej, staÎd tezÇ wøasÂciwe wydaje
sieÎ wyodreÎbnienie jej dwoÂch wymiaroÂw czy aspektoÂw. Pierwszym
beÎdzie indywidualny wymiar wolnosÂci sumienia i wyznania, beÎdaÎcy
tradycyjnym sposobem skonceptualizowania tej wolnosÂci wzgleÎdem
pojedynczej jednostki, drugim zasÂ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania w ujeÎciu kolektywnym (zbiorowym), zawierajaÎca sieÎ w okresÂleniu poøozÇenia prawnego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz okresÂleniu ich relacji
instytucjonalnych z panÂstwem26. Z takiego wybitnie projednostko24
Por. J. Osuchowski, Religia i konstytucja, w: PanÂstwo. Demokracja. SamorzaÎd.
KsieÎga pamiaÎtkowa na szesÂcÂdziesieÎciopieÎciolecie Profesora Eugeniusza ZielinÂskiego,
Warszawa 1999, s. 91.
25
Szerzej na ten temat zob.: K. Pyclik, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (zaøozÇenia filozoficzno-prawne), w: Prawa i wolnosÂci obywatelskie
w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 435 n.; A. èopatka, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania, w: Prawa czøowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocøaw 1991, s. 407 n.; M. Winiarczyk-Kossakowska, WolnosÂcÂ sumienia
i religii, ¹Studia Prawniczeº 2001, nr 1, s. 23 n.; H. SÂwiaÎtkowski, WolnosÂcÂ sumienia
i kultu. Jedna z podstaw panÂstwa wspoÂøczesnego, w: WolnosÂcÂ sumienia. Szkice i polemiki, red. M. T. Staszewski, Warszawa 1973, s. 9 n.; A. èopatka, Prawo do wolnosÂci
mysÂli, sumienia i religii, Warszawa 1995, s. 7 n.
26
Por. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,
s. 256 n.
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wego (w znaczeniu praw i swoboÂd jednostki) potraktowania sfery
regulacji konstytucyjnej spraw wyznaniowych wynika niezbicie, jak
wazÇnym czynnikiem w konkretyzowaniu regulacji konstytucyjnych
ma interpretacja wyznaniowych przepisoÂw ustawy zasadniczej. Podobnie jak interpretacja innych postanowienÂ konstytucji, takzÇe wieÎc
interpretacja materii konfesyjnej powinna sieÎ dokonywacÂ przez pryzmat praw czøowieka i w duchu tych praw. DookresÂlenie w ustawach
oraz innych aktach prawnych sfery stosunkoÂw konfesyjnych jest bowiem zawsze dookresÂleniem i ukonkretnieniem rudymentarnej wolnosÂci kazÇdego czøowieka, jakaÎ jest wolnosÂcÂ sumienia i wyznania27.
Wydaje sieÎ w zwiaÎzku z tym, zÇe juzÇ w punkcie wyjsÂcia interpretacji
tego obszaru materii konstytucyjnej powinien obowiaÎzywacÂ nakaz
projednostkowego i proindywidualistycznego odkodowywania postanowienÂ konstytucji, aby zagwarantowana w niej wolnosÂcÂ sumienia
i wyznania mogøa bycÂ w jak najpeøniejszy sposoÂb zrealizowana. NaczelnaÎ dyrektywaÎ interpretacyjnaÎ powinna bycÂ wieÎc tutaj swoisÂcie
pojmowana klauzula ¹zÇyczliwosÂciº czy tezÇ ¹przychylnosÂciº. W dodatku ± jak sieÎ wydaje ± przepisy wyznaniowe, jako tkwiaÎce w obszernej
kategorii praw i swoboÂd czøowieka, saÎ tezÇ przepisami bezposÂrednio
stosowalnymi28, co oznacza, zÇe przy braku ich przetransponowania
na nizÇszy poziom prawotwoÂrstwa nalezÇy stosowacÂ je w takiej formie
i w takiej postaci, w jakiej zostaøy wyartykuøowane w przepisie konstytucyjnym, co znowu ogranicza niebezpieczenÂstwo dowolnosÂci interpretacji i mozÇliwej przeciezÇ niekonstytucyjnej wykøadni konstytucji. Przede wszystkim chroni to zasadeÎ konstytucjonalizmu, nie pozwalajaÎc, po pierwsze, aby normy konstytucyjne zostaøy sprzecznie
wyegzekwowane w prawie nizÇszego rzeÎdu i, po drugie, aby byøy one
w ogoÂle wyegzekwowane, nawet woÂwczas, gdy brak jest ustawowego
27

Por. A. èopatka, Jednostka. Jej prawa czøowieka, Warszawa 2002, s. 114 n.
W doktrynie prawa konstytucyjnego zauwazÇa sieÎ bowiem, zÇe prawa i wolnosÂci
czøowieka jako najwazÇniejsze obszary regulacji konstytucyjnej powinny bycÂ stosowane
bezposÂrednio, bo tylko to stwarza rzeczywistaÎ i peønaÎ reÎkojmieÎ ich realnosÂci oraz
szanse wøasÂciwej aplikacji w obrocie prawnym. Szerzej na ten temat zob. A. èabnoJabøonÂska, Zasada bezposÂredniego obowiaÎzywania konstytucyjnych praw i wolnosÂci
jednostki. Analiza prawnoporoÂwnawcza, w: Podstawowe prawa jednostki i ich saÎdowa
ochrona, red. L. WisÂniewski, Warszawa 1997, s. 64 n.
28
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przeøozÇenia norm konstytucyjnych. W tym drugim bowiem przypadku niemozÇliwosÂcÂ bezposÂredniego zastosowania normy konstytucyjnej nie pozwalaøaby na jej stosowanie w realnym obrocie prawnym,
czyniaÎc jaÎ fikcyjnaÎ i na swoÂj sposoÂb bezprzedmiotowaÎ29. Reguøa, pozwalajaÎca na zastosowanie normy konstytucyjnej (szczegoÂlnie, jesÂli
norma ta obejmuje katalog praw jednostki), kiedy nie jest ona przetransformowana na odpowiedniaÎ normeÎ podkonstytucyjnaÎ, potwierdza tylko wyjaÎtkowy status praw i wolnosÂci czøowieka, ktoÂre zawsze
winny bycÂ realizowane w sposoÂb gwarantujaÎcy ich peønaÎ, maksymalnaÎ ochroneÎ. Potwierdza tezÇ søuzÇebnaÎ wzgleÎdem praw jednostki roleÎ
konstytucji, ktoÂrej raison d'eÂtre stanowi zawsze zabezpieczenie czøowieka przed wszelkaÎ omnipotencjaÎ, arbitralnosÂciaÎ czy tezÇ dyskrecjonalnosÂciaÎ panÂstwa30. Przy takim postrzeganiu konstytucji i roli konstytucji rzeczaÎ oczywistaÎ jest, zÇe interpretacja konstytucji, wøaÎcznie
z uznaniem mozÇliwosÂci jej bezposÂredniego stosowania, nakazujaÎcego
w dodatku jej przychylnosÂcÂ wzgleÎdem praw jednostki, ergo jej konfesyjnego zdefiniowania, jest przede wszystkim kwestiaÎ aksjologii nie
tylko samej konstytucji, ale takzÇe prawa w ogoÂle31. NalezÇy przy tym
zdawacÂ sobie spraweÎ, zÇe zÇyczliwosÂcÂ wzgleÎdem zasady bezposÂredniego stosowania konstytucji oraz zÇyczliwosÂcÂ w jej odkodowywaniu (konieczna, jesÂli prawa jednostki chce sieÎ maksymalnie respektowacÂ),
beÎdaÎca przejawem wartosÂciowania zasad i norm konstytucyjnych,
stanowi takzÇe formeÎ introdukowania, przynajmniej w jakiejsÂ postaci,
prawa naturalnego, a w kazÇdym razie jego podstawowych elementoÂw
czy skøadnikoÂw32. Nawet jednak kiedy implicite lub explicite refutu29

Notabene pokazuje to, zÇe zasada konstytucjonalizmu ma dwa wymiary. Pierwszym jest uznanie konstytucji za prawo najwyzÇszego rzeÎdu, drugim zasÂ zasada maksymalnego egzekwowania norm konstytucyjnych, oznaczajaÎca, zÇe nawet kiedy normy
konstytucji nie znajdujaÎ swojego przeøozÇenia w normach nizÇszego rzeÎdu, to i tak ± pod
warunkiem oczywisÂcie, zÇe jest to mozÇliwe ± powinny bycÂ stosowane.
30
Por. P. Tuleja, Stosowanie konstytucji RP w sÂwietle zasady jej nadrzeÎdnosÂci
(wybrane zagadnienia), KrakoÂw 2003, s. 63 n.
31
Por. P. Tuleja, Normatywna tresÂcÂ praw jednostki w ustawach konstytucyjnych
RP, Warszawa 1997, s. 15 n.
32
Por.: G. L. Seidler, Kilka uwag o prawie natury, w: PowroÂt do prawa ponadustawowego, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1999, s. 13 n.; M. Szyszkowska, Teorie
prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982, s. 35 n.
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je sieÎ prawo naturalne jako przesøankeÎ zÇyczliwej interpelacji
konstytucji, to i tak w momencie jej zastosowania uznaje sieÎ, zÇe
interpretacja ta jest zawsze kwestiaÎ okresÂlonego kwantum wartosÂci,
ktoÂre jednak jest bardzo rozmaicie ± czasami wreÎcz diametralnie
odmiennie ± rozumiane, katalogowane i oceniane33. WartosÂci, jakie
uznaje sieÎ, w sposoÂb mniej lub bardziej dorozumiany, w procesie
interpretowania konstytucji, zwøaszcza kiedy interpretacja ta dokonywana jest w duchu przychylnosÂci wzgleÎdem praw i wolnosÂci czøowieka, zawsze przeciezÇ za kategorieÎ centralnaÎ uznajaÎ zasadeÎ godnosÂci osoby ludzkiej. Zasada ta, jako sui generis norma norm34, musi
stanowicÂ podstaweÎ wszelkiej wykøadni ustawy zasadniczej, szczegoÂlnie zasÂ tych jej fragmentoÂw, ktoÂre wprost lub posÂrednio dotykajaÎ
sfery prawnego poøozÇenia jednostki. Z tego punktu widzenia zasada
godnosÂci jest punktem odniesienia oceny kazÇdej innej normy konstytucyjnej (i podkonstytucyjnej), ktoÂrej przedmiotem jest regulacja
praw czøowieka, a zatem takzÇe i normy z dziedziny konfesyjnej. PrzyjeÎcie takiego zaøozÇenia w punkcie wyjsÂcia odrzuca tezeÎ agnostycyzmu
konstytucyjnego, wprowadzajaÎc na jego miejsce tezeÎ o podstawowej
roli praw fundamentalnych jednostki, ktoÂre muszaÎ bycÂ w peøni respektowane, stanowiaÎc fundament nowoczesnego panÂstwa demokratycznego, prawnego i ± last but not least ± pluralistycznego. W ten
sposoÂb nawet kiedy odrzuca sieÎ mozÇliwosÂcÂ implementowania prawa
naturalnego, uznaje sieÎ priorytet w porzaÎdku prawnym praw fundamentalnych jednostki, wzgleÎdem ktoÂrych ustaÎpicÂ muszaÎ wszystkie
inne normy i podøug ktoÂrych nalezÇy oceniacÂ konstytucyjnosÂcÂ, legalnosÂcÂ i prakseologicznaÎ uzÇytecznosÂcÂ wszystkich innych norm35.
W efekcie nawet przy stanowczym odrzuceniu prawa naturalnego
33

Por. J. Nowacki, NieostrosÂcÂ systemu prawa, ¹Studia Prawno-Ekonomiczneº
31(1983), s. 7 n. Szerzej na ten temat zob. O. Weinberger, WartosÂcÂ, wartosÂciowanie
i dosÂwiadczenie wartosÂci w argumentacji prawniczej, ¹Studia Prawniczeº 1985, nr 3/4.
34
Szerzej na ten temat zob.: J. Krukowski, GodnosÂcÂ czøowieka podstawaÎ konstytucyjnego katalogu praw i wolnosÂci jednostki, w: Podstawowe prawa jednostki i ich
saÎdowa ochrona, red. L. WisÂniewski, Warszawa 1997, s. 38 n.; F. Mazurek, GodnosÂcÂ
czøowieka a prawa czøowieka, ¹Roczniki Nauk Spoøecznychº 1980, nr 8, s. 30 n.;
R. SobanÂski, NormatywnosÂcÂ godnosÂci czøowieka, w: GodnosÂcÂ czøowieka a prawa ekonomiczne i socjalne, Warszawa 2003, s. 19 n. GodnosÂcÂ czøowieka jako kategoria prawna, red. K. Comlak, Wrocøaw 2001.
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jako imperatywu interpretacyjnego ustawy zasadniczej wprowadza
sieÎ koncepcjeÎ tzw. neutralnosÂci moralnej prawa, przy czym wbrew
nazwie koncepcja ta nie jest bynajmniej neutralna czy moralnie obojeÎtna, gdyzÇ za najwyzÇszaÎ wartosÂcÂ uznaje wolnosÂcÂ i prawa jednostki36.
Jej zastosowanie jest przede wszystkim pomocne w interpretacji norm
prawnych w duchu wolnosÂciowym, co z jednej strony stanowi warunek
konieczny peønej realizacji praw i wolnosÂci czøowieka, z drugiej zasÂ
zapewnia jednostce maksimum wolnosÂci37. OczywisÂcie samo powoøanie sieÎ na prawa i wolnosÂci czøowieka, posÂroÂd ktoÂrych znajduje sieÎ
roÂwniezÇ prawo do wolnosÂci sumienia i wyznania, nie mozÇe bycÂ jedynaÎ
przesøankaÎ w interpretacji ustawy zasadniczej, ani tym bardziej nie
mozÇe bycÂ przesøankaÎ w ocenie funkcjonalnosÂci konstytucji, a via konstytucji takzÇe i caøego systemu zÂroÂdeø prawa38. Takie podejsÂcie uznacÂ
nalezÇy za nazbyt redukcjonistyczne, zwøaszcza zÇe opiera sieÎ ono wyøaÎcznie na jednej cesze definicyjnej konstytucji, jakaÎ jest szczegoÂlny
obszar regulacji, okresÂlany mianem materii konstytucyjnej.
Konstytucja jako ustawa zasadnicza odznacza sieÎ jednak nie tylko
tym, zÇe jest aktem o szczegoÂlnej formie, szczegoÂlnej mocy prawnej,
i szczegoÂlnym, co do najwazÇniejszych zaøozÇenÂ z goÂry wyznaczonym
zakresem regulacyjnym. CechaÎ osobliwaÎ konstytucji jest roÂwniezÇ i to,
zÇe jak rzadko ktoÂry akt prawny odznacza sieÎ ona pøynnosÂciaÎ czy tezÇ
elastycznosÂciaÎ. Charakterystyczna dla konstytucji jest bowiem pewna, konieczna zresztaÎ, ogoÂlnikowosÂcÂ i lapidarnosÂcÂ jej uregulowanÂ.
Wynika to nie tylko z tego, zÇe konstytucja jest aktem fundujaÎcym
caøy porzaÎdek prawny panÂstwa, a zatem siøaÎ koniecznosÂci aktem,
ktoÂry przedmiotem swojej regulacji obejmuje bardzo wiele zagadnienÂ i dziedzin zÇycia, ale takzÇe ± a nawet przede wszystkim z tego ±
zÇe konstytucja, przynajmniej w swoim zaøozÇeniu, jest aktem czy raczej ma bycÂ aktem o wzgleÎdnej odpornosÂci temporalnej39. Progra35

Por. W. HoÈfling, Znaczenie podstawowych praw dla argumentacji prawniczej, w:
Prawa czøowieka. Geneza, koncepcje, ochrona, red. B. Banaszak, Wrocøaw 1993, s. 46 n.
36
Por. W. Sadurski, NeutralnosÂcÂ molarna prawa (przyczynek do teorii panÂstwa
liberalnego), ¹PanÂstwo i Prawoº 1990, nr 7, s. 28 n.
37
Por. P. Tulaja, Normatywna tresÂcÂ, s. 19.
38
Por. M. Piechowiak, W sprawie funkcjonalnosÂci lub dysfunkcjonalnosÂci konstytucji, ¹Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyº 1995, nr 2, s. 129 n.

114

JAROSèAW SZYMANEK

mowana døugowiecznosÂcÂ ustawy zasadniczej nie sprzyja zasÂ, z oczywistych wzgleÎdoÂw, nazbyt szczegoÂøowej, kazuistycznej reglamentacji
jej poszczegoÂlnych postanowienÂ. Wynika z tego, zÇe pewna ogoÂlnikowosÂcÂ sformuøowanÂ, oczywisÂcie nie posunieÎta nazbyt daleko, jest
w przypadku konstytucji rzeczaÎ oczywistaÎ, a nawet w pewien sposoÂb
pozÇaÎdanaÎ, bo sprzyjajaÎcaÎ swoistemu dopasowaniu konstytucji do
zmienionego kontekstu sytuacyjnego jej stosowania. ElastycznosÂcÂ
konstytucji, przejawiajaÎca sieÎ pojemnosÂciaÎ jej poszczegoÂlnych sformuøowanÂ, umozÇliwia wszak stosowanie konstytucji przez stosunkowo
døugi czas, bez potrzeby jej ciaÎgøego modyfikowania i dopasowywania
do ¹wymogu chwiliº. WartosÂciaÎ niebagatelnaÎ konstytucji jest przeciezÇ jej swoisÂcie pojmowana tradycyjnosÂcÂ, a wieÎc to, zÇe jest ona aktem
odpornym na zmiany prawa i zmiany w prawie. SÂwiadczaÎ o tym najlepiej przykøady najstarszych konstytucji wciaÎzÇ obowiaÎzujaÎcych,
w przypadku ktoÂrych wartosÂciaÎ per se jest wøasÂnie ich ¹historycznosÂcÂº i døugowiecznosÂcÂ40. Wszystkie te ¹stareº konstytucje saÎ konstytucjami odznaczajaÎcymi sieÎ ogoÂlnikowosÂciaÎ, jesÂli wreÎcz nielakonicznosÂciaÎ swoich sformuøowanÂ. To ona w wieÎkszosÂci przypadkoÂw
jest czynnikiem pozwalajaÎcym na tak døugie ich stosowanie. LakonicznosÂcÂ unormowanÂ ustawy zasadniczej nie kreÎpuje mozÇliwosÂci ich
kazÇdorazowego zastosowania, pozwalajaÎc w sposoÂb gieÎtki dostosowacÂ danaÎ normeÎ do czynnikoÂw kontekstualnych. W tym miejscu
znaczenie podstawowe dla wøasÂciwej, odpowiadajaÎcej warunkom
miejsca i czasu, aplikacji kazÇdej normy konstytucyjnej beÎdzie miaøa
oczywisÂcie jej interpretacja. OgoÂlnikowe konstytucje z zaøozÇenia majaÎ bycÂ przeciezÇ niemalzÇe permanentnie interpretowane i w ten sposoÂb akomodowane do kazÇdorazowych potrzeb ich stosowania w obiegu prawnym41. Takie konstytucje czeÎsto nazywane saÎ konstytucjami
otwartymi, gdyzÇ saÎ one otwarte dla wszelkich zabiegoÂw wykøadniczych, ktoÂre umozÇliwiaÎ ich stosowanie, zabezpieczajaÎc jednoczesÂnie
39

Por. B. Banaszak, PoroÂwnawcze prawo konstytucyjne, s. 101 n.
Dla przykøadu, oczywisÂcie obok konstytucji USA, wskazacÂ mozÇna i inne jeszcze podobne przykøady, np. konstytucje Norwegii, Belgii czy chociazÇby Holandii.
41
Por. J. Baszkiewicz, O kilku dylematach konstytucyjnych w sÂwietle historii,
w: Konstytucja RP. Oczekiwania i nadzieje, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa
1997, s. 43 n.
40
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ich stabilnosÂcÂ, poprzez wyeliminowanie potrzeby zmiany, ktoÂra
wprost, a wieÎc expressis verbis dostosowywaøaby normeÎ konstytucyjnaÎ do warunkoÂw jej zastosowania. Interpretacja konstytucji jest
w tych wszystkich przypadkach warunkiem niezbeÎdnym prawidøowego wprowadzenia danej normy, zasady czy wartosÂci do realnego
obiegu prawnego. Dotyczy to roÂwniezÇ sfery unormowanÂ wyznaniowych, ktoÂre tak jak i inne postanowienia otwartej konstytucji saÎ
bardzo pojemne, a o ich definitywnej i konkretnej tresÂci decydujaÎ
zawsze interpretacje, przekøadane najczeÎsÂciej na jeÎzyk norm podkonstytucyjnych. Sztandarowym wreÎcz przykøadem mozÇe bycÂ tu
nadzwyczaj oszczeÎdna w tresÂci norma I Poprawki do konstytucji
USA, wprowadzajaÎca klauzuleÎ an establishment of religion oraz
klauzuleÎ free exercise of religion. Obie te klauzule, nadzwyczaj rozciaÎgliwe i odznaczajaÎce sieÎ wyjaÎtkowo duzÇaÎ skalaÎ rozpieÎtosÂci znaczeniowej, w ostateczny sposoÂb zadecydowaøy o wersji rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa made in America dopiero w wyniku ich stosownych
interpretacji, dokonywanych przede wszystkim przez SaÎd NajwyzÇszy42. Obie te klauzule i ich proces wykøadni wskazujaÎ roÂwniezÇ, toutes
proportions gardeeÂs, jak silny jest zwiaÎzek mieÎdzy materiaÎ wyznaniowaÎ a materiaÎ dotyczaÎcaÎ praw czøowieka. W procesie interpretacji obu
klauzul konfesyjnych zawsze wszak wskazywano na ich bezposÂrednie
rzutowanie na sfereÎ praw i wolnosÂci obywatelskich, co przejawiaøo sieÎ
m.in. w tym, zÇe interpretacja ta byøa dokonywana przede wszystkim
przez pryzmat tych praw i wolnosÂci43.
Interpretacja ustawy zasadniczej jest jednak zabiegiem niezbeÎdnym roÂwniezÇ w przypadku tych konstytucji, ktoÂre z wieÎkszym stopniem precyzji okresÂlajaÎ rudymenty øadu wyznaniowego. Sama przeciezÇ rozlegøosÂcÂ materii konstytucyjnej z jednej strony, z drugiej zasÂ
potrzeba kondensacji unormowanÂ konstytucyjnych nakazuje wstrzemieÎzÂliwosÂcÂ ustawodawcy w regulowaniu wszystkiego z duzÇym stopniem dokøadnosÂci i szczegoÂøowosÂci. Ekonomika i pragmatyka kon42
Por. R. M. Maøajny, Konstytucyjna zasada rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa i jej
ewolucja w USA, w: Konstytucja USA 1787-1987. Historia i wspoÂøczesnosÂcÂ, red.
J. WroÂblewski, Warszawa 1987, s. 289.
43
Por. R. M. Maøajny, AmerykanÂska wersja instytucji rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa, ¹Studia Prawniczeº 1984, nr 1/2, s. 123.
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stytucyjna stwarzajaÎ tu juzÇ ab initio pewne ograniczenia dla ustrojodawcy, stawiajaÎc przed nim wymoÂg lapidarnosÂci tworzonych przez
niego sformuøowanÂ44. Ta sama lapidarnosÂcÂ nie oznacza jednak braku
precyzji przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ ustrojowych. Norma konstytucyjna
z tej tylko racji, zÇe ma bycÂ pojemnaÎ i ogoÂlnaÎ, nie mozÇe bycÂ normaÎ
relatywnaÎ, zezwalajaÎcaÎ na praktycznie dowolnaÎ jej interpretacjeÎ.
Normy konstytucyjne w swojej prostocie i zwieÎzøosÂci muszaÎ stwarzacÂ
pewien szkielet interpretacyjny, wskazujaÎc zarazem jednoznacznie
kierunek jej wykøadni. Unormowania konstytucyjne, w tym takzÇe
te o charakterze konfesyjnym (zaroÂwno zbiorowym, jak i indywidualnym), saÎ konstruowane na podstawie pewnych wzorcoÂw czy skroÂtoÂw
mysÂlowych, posøugujaÎc sieÎ swoistymi søowami ± kluczami45, milczaÎco
zakøadajaÎc, zÇe znaczenie tych pojeÎcÂ jest albo oczywiste, albo utrwalone, w miareÎ jednolicie rozumiane w prawie, tak izÇ nie wymaga
tworzenia ich szczegoÂøowych charakterystyk ani tym bardziej legalnych definicji46. Linia interpretacyjna, przynajmniej z grubsza, jest
wieÎc w przypadku wszystkich postanowienÂ konstytucyjnych zaøozÇona
a priori. Odpowiednia stylistyka sformuøowanÂ, sposoÂb wyartykuøowania, forma zapisu søownego, wszystko to w zamysÂle projektodawcy
konstytucji wyznacza kierunek interpretacji, pozostawiajaÎc margines
swobody jedynie w zakresie detalizacji, ale juzÇ nie rozstrzygania
kwestii zasadniczych. Nie oznacza to oczywisÂcie, zÇe zawarte w konstytucji sformuøowania saÎ bezdyskusyjne, zÇe w procesie interpretacji
nie mozÇna roÂzÇnie ¹rozkøadacÂ akcentoÂwº, zakøadajaÎc tym samym
mniej lub bardziej ekstensywnaÎ, mniej lub bardziej punitywistycznaÎ
wykøadnieÎ poszczegoÂlnych sformuøowanÂ. Interpretacja przepisoÂw
konstytucyjnych winna bycÂ przy tym zgodna z reguøami wykøadniczymi, obejmujaÎc m.in. wykøadnieÎ gramatycznaÎ, funkcjonalnaÎ, celowosÂciowaÎ czy np. historycznaÎ47.
44

Co wieÎcej, czasami owa lapidarnosÂcÂ jest traktowana jako przejaw ¹poprawnosÂci legislacyjnej konstytucjiº.
45
W przypadku regulacji wyznaniowych beÎdaÎ to przykøadowo: ¹wolnosÂcÂ sumienia
i wyznaniaº, ¹wolnosÂcÂ religijnaº, ¹rozdziaø kosÂcioøa od panÂstwaº, ¹neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwaº, ¹roÂwnouprawnienie zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº itp.
46
Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykøadu, Warszawa 1999,
s. 51.
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Niemniej sama czysta egzegeza norm to stanowczo za maøo, aby
prawidøowo odczytacÂ wøasÂciwy sens norm konstytucyjnych, w tym
takzÇe ± jesÂli nie przede wszystkim ± norm regulujaÎcych materieÎ
konfesyjnaÎ. Analiza na poziomie brzmienia konkretnego przepisu,
aczkolwiek zawsze konieczna, jest zaledwie jednym z elementoÂw
albo raczej poziomoÂw wøasÂciwego odkodowywania postanowienÂ
ustawy zasadniczej. Obok niej, a wøasÂciwie wraz z niaÎ musi bowiem
zostacÂ przeprowadzona analiza na poziomie aksjologii i ideologii
konstytucji oraz, to kolejny z poziomoÂw egzegezy, na poziomie
funkcji, jakie konstytucji zakøada (przypisuje) jej twoÂrca. Interpretacja kazÇdego aktu prawnego, a wieÎc takzÇe i konstytucji jest wieÎc
zawsze zabiegiem zøozÇonym, obejmujaÎcym wiele kolejnych stadioÂw
i poziomoÂw interpretacyjnych, wzajemnie sieÎ warunkujaÎcych i uzupeøniajaÎcych. Wydobycie z caøoksztaøtu materiaøu konstytucyjnego,
w drodze odpowiednich zabiegoÂw intelektualnych, konkretnych
norm prawnych i wynikajaÎcych z nich dyrektyw zachowania sieÎ jest
wieÎc zawsze czynnosÂciaÎ skomplikowanaÎ, na ktoÂraÎ skøada sieÎ bardzo
wiele poziomoÂw czy aspektoÂw interpretacyjnych i wiele technik interpretacyjnych48.
Norma prawa wyrazÇona in extenso w przepisie prawnym nie mozÇe bycÂ wieÎc zasadniczaÎ ani tym bardziej jedynaÎ przesøankaÎ jej interpretacji. Czysta norma, nawet rozøozÇona na czynniki pierwsze przez
analizeÎ logicznaÎ, gramatycznaÎ, funkcjonalnaÎ, celowosÂciowaÎ czy historycznaÎ, nie zawsze przynosi zadowalajaÎcy rezultat jej wykøadni. Nie
zawsze tezÇ odpowiada na pytanie o roÂzÇnaÎ mozÇliwosÂcÂ aplikacji tej
samej normy w roÂzÇnych systemach prawnych, fundowanych przez
roÂzÇne konstytucje. WidacÂ to zwøaszcza na tle zasady rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa, ktoÂra to zasada, mimo zÇe dosÂcÂ powszechnie introdukowana do tekstoÂw konstytucji (chocÂ za posÂrednictwem roÂzÇnych formuø49), jest roÂzÇnie odczytywana przez poszczegoÂlnych ustawodaw47
Szerzej na ten temat zob. M. ZielinÂski, Wykøadnia prawa. Zasady. Reguøy.
WskazoÂwki, Warszawa 2002.
48
Por.: M. ZielinÂski, Algorytm interpretacji przepisoÂw prawnych, w: Eufonia
i logos, red. J. Pogonowski, PoznanÂ 1995, s. 663 n.; L. Nowak, Interpretacja prawnicza.
Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973.
49
Szerzej na ten temat zob. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja, s. 22 n.

118

JAROSèAW SZYMANEK

coÂw, niosaÎc ze sobaÎ roÂzÇne konsekwencje, a w rezultacie roÂzÇne modele
relacji panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi50.
Odczytanie samej, powiedzielibysÂmy ¹nagiejº normy, jest bowiem
zawsze zabiegiem konÂcowym w procesie interpretacji postanowienÂ
konstytucji, w tym tezÇ postanowienÂ odnoszaÎcych sieÎ do problematyki
wyznaniowej czy, nawet szerzej, sÂwiatopoglaÎdowej. Co wieÎcej, mozÇe
ono prowadzicÂ do zupeønego niezrozumienia sensu konstytucyjnych
postanowienÂ, nie moÂwiaÎc juzÇ o tym, zÇe nie odroÂzÇnia tego, co dla realnego obrotu prawnego jest sprawaÎ kluczowaÎ, mianowicie tzw. constitution in book i constitution in action. Te dwie konstytucje bardzo
czeÎsto roÂzÇniaÎ sieÎ od siebie, niekiedy nawet diametralnie, co raz jeszcze
pokazuje, jak wazÇnaÎ sprawaÎ jest interpretacja konstytucji, przekøadajaÎca sieÎ w nasteÎpnej kolejnosÂci na praktykeÎ jej stosowania. Ta sama
dystynkcja (na constitution in book i constitution in action) pokazuje
roÂwniezÇ, zÇe dla wøasÂciwego odkodowania postanowienÂ konstytucyjnych znaczenie ma nie tylko przepis, w ktoÂrym jakasÂ norma jest wyartykuøowana, ale roÂwniezÇ caøe ¹otoczenieº tej normy, czyli kontekst
konstytucyjny.
Wydaje sieÎ, zÇe zwøaszcza normy z zakresu stosunkoÂw wyznaniowych, w tym przede wszystkim te traktujaÎce o instytucjonalnych relacjach panÂstwo±kosÂcioÂø, potwierdzajaÎ, zÇe chocÂ przepis mozÇe pozostacÂ
niezmieniony, to jego aplikacja mozÇe odbywacÂ sieÎ w bardzo roÂzÇnym
trybie, determinowanym sposobem kazÇdorazowego zinterpretowania
tej normy. SposoÂb ten mozÇe bycÂ bowiem bardziej lub mniej przychylny
w zalezÇnosÂci od opcji interpretatora konstytucji. Znakomitym tego
potwierdzeniem jest norma art. 82 Konstytucji PRL zakøadajaÎca rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa. Norma ta, chocÂ obowiaÎzywaøa w polskim porzaÎdku prawnym formalnie azÇ do 1997 r., byøa roÂzÇnie interpretowana,
a co za tym idzie i roÂzÇnie stosowana51. Mimo wieÎc nieprzerwanej obowiaÎzywalnosÂci normy konstytucyjnej, przewidujaÎcej oddzielenie panÂ50
Por.: H. Misztal, Systemy relacji panÂstwo±kosÂcioÂø, w: Prawo wyznaniowe
w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 43 n.; J. Krukowski,
KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 43 n.; J. Krukowski, Systemy relacji mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem,
w: J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 27
n.; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 79 n.; A. Czohara, Stosunki panÂstwo±kosÂcioÂø.
Belgia, Francja, Hiszpania, Wøochy, Warszawa 1994.
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stwa i kosÂcioøa, relacje mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem nie byøy wcale
niezmienne. Inaczej przeciezÇ wyglaÎdaøy stosunki wyznaniowe w latach
50., kiedy mielisÂmy do czynienia z panÂstwem par excellence totalitarnym, inaczej w ¹odwilzÇyº lat 70., kiedy mielisÂmy lekkaÎ postacÂ autorytaryzmu, jeszcze inaczej na poczaÎtku lat 80., kiedy to system autorytarny podejmowaø proÂby swoistej ¹reaktywacjiº, inaczej zasÂ w konÂcu
dekady lat 80., kiedy bankructwo idei panÂstwa socjalistycznego okazaøo sieÎ juzÇ nieuchronne i kiedy widoczne byøo wyrazÂnie rozmieÎkczenie
systemu autorytarnego52. Wreszcie inaczej relacje panÂstwa z kosÂcioøem
wyglaÎdaøy w latach 90.53, a wieÎc w okresie, w ktoÂrym art. 82 wciaÎzÇ
zachowaø swojaÎ aktualnosÂcÂ, ale byø juzÇ zupeønie inaczej, odmiennie,
bo na nowo interpretowany54, a praktyka wyznaniowa czeÎsto w ogoÂle
kwestionowaøa sens konstytucyjnej klauzuli, wprowadzajaÎcej rozdziaø
panÂstwa i kosÂcioøa55. Wszystko to potwierdza, zÇe chocÂ norma prawna
mozÇe pozostawacÂ niezmieniona, to jej aplikacja, dyktowana przede
wszystkim odpowiednim kierunkiem interpretacji, mozÇe nadawacÂ tej
normie zupeønie innaÎ postacÂ w realnym obrocie prawnym.
NiewaÎtpliwa mobilnosÂcÂ stosunkoÂw wyznaniowych w okresie Polski Ludowej56 potwierdza tylko, zÇe w procesie wykøadni norm konstytucyjnych poziom brzemienia przepisu, poziom jego werbalnego
wyrazÇenia czy wysøowienia nie ma nigdy charakteru rozstrzygajaÎcego
51
Por. J. BrozÇyniak, Konstytucyjne dylematy regulacji stosunkoÂw wyznaniowych
we wspoÂøczesnej Polsce, Warszawa 1996, s. 41 n.
52
Na temat realioÂw politycznych stosunkoÂw panÂstwa do kosÂcioøa w roÂzÇnych
okresach Polski Ludowej szerzej zob.: J. Osuchowski, PanÂstwo a KosÂcioÂø rzymskokatolicki w Polsce w latach 1944-1948, Warszawa 1981; S. Markiewicz, PanÂstwo a KosÂcioÂø
w Polsce Ludowej, Warszawa 1981; A. Dudek, PanÂstwo i kosÂcioÂø w Polsce 1945-1970,
KrakoÂw 1995; A. Anusz, A. Anusz, Samotnie wsÂroÂd wiernych. KosÂcioÂø wobec przemian politycznych (1944-1994), Warszawa 1994.
53
Por. M. T. Staszewski, KosÂcioÂø w øadzie ustrojowym Polski, w: Problemy socjologii konstytucji, red. D. Waniek, Warszawa 1991, s. 80 n.
54
Por. J. BrozÇyniak, Konstytucyjne dylematy, s. 41.
55
Por.: M. Winiarczyk-Kossakowska, PanÂstwowe prawo wyznaniowe w praktyce
administracyjnej, Warszawa 1999, s. 23 n.; B. GoÂrowska, WolnosÂcÂ sumienia i religii
w realiach polskich, w: A. Czohara, B. GoÂrowska, M. Nadolski, J. Osuchowski, Dylematy wolnosÂci sumienia i wyznania w panÂstwach wspoÂøczesnych, Warszawa 1996,
s. 65 n.
56
Por. J. Szymanek, Regulacje stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø, s. 36 n.
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dla interpretacji i poÂzÂniejszej egzekucji danego przepisu. Znaczenie
podstawowe majaÎ tutaj dwa wyzÇsze, bardziej abstrakcyjne poziomy
analizy tekstu konstytucyjnego, tj. poziom aksjologii konstytucji oraz
poziom funkcji, jakie konstytucji sieÎ przypisuje i jakie z konstytucjaÎ
sieÎ wiaÎzÇaÎ.
Aspekt aksjologii (w tym tezÇ ideologii) konstytucji jest, zwøaszcza
dla oceny przepisoÂw stosunkoÂw panÂstwowo-kosÂcielnych, rudymentarny57. To od ideologicznych zaøozÇenÂ ustawy zasadniczej i od warstwy wartosÂci, jakie konstytucja ta wyrazÇa i preferuje, zalezÇy caøy
poÂzÂniejszy proces egzegezy konstytucji i poÂzÂniejszego jej stosowania.
ZÇadna konstytucja nie jest bowiem ideologicznie indyferentna, zÇadna
nie jest konstytucjaÎ wypranaÎ z jakichkolwiek idei i doktryny prawnopolitycznej, zÇadna tezÇ nie jest konstytucjaÎ, ktoÂra dystansowaøaby sieÎ
od rozmaitego rodzaju koncepcji doktrynalnych, ideologicznych
i wreszcie politycznych58. Ot chociazÇby odwoøanie sieÎ do koncepcji
liberalnych, zwiaÎzanych z ideaÎ praw czøowieka, sprzyjacÂ beÎdzie projednostkowej, zÇyczliwej czy tezÇ przychylnej interpretacji postanowienÂ
konstytucji, szczegoÂlnie w obszarze zwiaÎzanym z prawami jednostki,
a zatem takzÇe i w obszarze wyznaniowym (sÂwiatopoglaÎdowym).
WoÂwczas nawet niedookresÂlone przepisy konstytucji trzeba beÎdzie
odczytywacÂ w taki sposoÂb, by obszar wolnosÂci (np. sumienia i wyznania) maksymalnie rozszerzycÂ, bo taka jest koncepcja liberalnego panÂstwa, respektujaÎcego pluralizm poglaÎdoÂw i sÂwiatopoglaÎdoÂw oraz zakøadajaÎcego takie zasady jak legalizm, roÂwnosÂcÂ, demokracja czy partycypacja. I przeciwnie, wszelkie nawiaÎzywania do koncepcji autorytarnych i kolektywistycznych beÎdaÎ przeciwstawiaøy sieÎ proindywidualistycznym metodom interpretacji konstytucji. W rezultacie to
poziom ideologii i aksjologii konstytucji ekstrapoluje na wszystkie
57
Dotyczy to zresztaÎ nie tylko przepisoÂw wyznaniowych, ale wszystkich przepisoÂw ustawy zasadniczej. Por.: P. Winczorek, Aksjologiczne podstawy nowej konstytucji, ¹PanÂstwo i Prawoº 1988, nr 12, s. 3 n.; P. Winczorek, Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Problem aksjologii, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 1996, nr 4, s. 9 n.;
A. GrzesÂkowiak, Aksjologia projektu Konstytucji RP, w: Ocena projektu Konstytucji
RP, red. J. Krukowski, Lublin 1996, s. 13 n.
58
Por. W. Zakrzewski, Konstytucja a doktryny polityczne, w: KsieÎga pamiaÎtkowa
ku czci Konstantego Grzybowskiego, KrakoÂw 1971, s. 273 n.
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inne aspekty czy tezÇ poziomy interpretacji konstytucji. Nie da sieÎ tezÇ
od tego poziomu uciec czy wyeliminowacÂ, gdyzÇ kazÇda konstytucja,
mniej lub bardziej, ale jednak zawsze odwoøuje sieÎ do minimalnego
kwantum wartosÂci i mniej lub bardziej opiera sieÎ na zaøozÇeniach filozoficznych, ideologicznych i ± last but not least ± politycznych59. Te
dwa podstawowe, wreÎcz paradygmatyczne ujeÎcia ideologii i aksjologii
konstytucji wyrazÇajaÎ wieÎc najogoÂlniej dwie idee konstytucji jako
ustawy zasadniczej, tj. ideeÎ konstytucji panÂstwa i ideeÎ konstytucji
spoøeczenÂstwa. Ta pierwsza nawiaÎzuje do kolektywistycznej wizji
panÂstwa i spoøeczenÂstwa, panÂstwa stojaÎcego ponad jednostkaÎ, panÂstwa beÎdaÎcego celem samym w sobie. Alternatywny model, model
konstytucji spoøeczenÂstwa jest zasÂ wizjaÎ konstytucji przede wszystkim
jednostkowej, indywidualistycznej, zakøadajaÎcej søuzÇebnaÎ roleÎ konstytucji wzgleÎdem jednostki i konstytuowanej przez niaÎ grupy spoøecznej (rodziny, stowarzyszenia, zwiaÎzku zawodowego czy wyznaniowego, partii, narodu). W uproszczeniu mozÇna powiedziecÂ, zÇe te
dwa przeciwstawne ujeÎcia wøasÂciwe saÎ dwoÂm podstawowym koncepcjom øadu konstytucyjnego czy, szerzej, ustrojowego, tj. koncepcji
demokratycznej (konstytucja spoøeczenÂstwa) i koncepcji autokratycznej (konstytucja panÂstwa)60. Ta pierwsza odwoøuje sieÎ do wolnosÂci czøowieka jako zÂroÂdøa wszystkich postanowienÂ konstytucyjnych,
zakøadajaÎc w tym wzgleÎdzie jedynie pomocniczaÎ roleÎ konstytucji jako
aktu ukierunkowanego na realizacjeÎ praw i wolnosÂci pojedynczej
jednostki. Zasadami tak pojmowanej wizji demokracji (tj. konstytucji
spoøeczenÂstwa) saÎ m.in.: suwerennosÂcÂ narodu, podziaø wøadz, pluralizm polityczny i szersza jeszcze od niego idea spoøeczenÂstwa obywatelskiego, partycypacja polityczna obywateli i wreszcie stojaÎca
u szczytu tych zasad zasada godnosÂci czøowieka, jego roÂwnosÂci i wolnosÂci. Wizja natomiast panÂstwa autokratycznego (zwerbalizowana
w tzw. konstytucji panÂstwa) zakøada podporzaÎdkowanie wszelkich
celoÂw panÂstwa i celoÂw prawa, w tym takzÇe konstytucji, efektywnosÂci
wøadzy jako dobra najwyzÇszego, ktoÂremu podporzaÎdkowane saÎ
wszystkie inne dobra, wartosÂci, normy i zasady, wøaÎcznie z zasadaÎ
59
60

Por. Z. ZiembinÂski, WartosÂci konstytucyjne, Warszawa 1993.
Por. W. OsiatynÂski, Twoja konstytucja, Warszawa 1997, s. 38 n.
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wolnosÂci jednostki. W tym przypadku wieÎc wartosÂci kolektywne, tj.
grupa, spoøeczenÂstwo, naroÂd i wreszcie panÂstwo, beÎdaÎ zawsze miaøy
priorytet, co oznacza, zÇe indywidualistyczne rozwiaÎzania konstytucyjne (a tym bardziej podkonstytucyjne) beÎdaÎ miaøy charakter drugo- czy
nawet trzecioplanowy, a co za tym idzie, w razie ewentualnej kolizji
z wartosÂciami naczelnymi (kolektywnymi) beÎdaÎ musiaøy ustaÎpicÂ.
OczywisÂcie, przyjeÎcie odpowiedniej opcji ideologicznej patrzenia
na konstytucjeÎ bezposÂrednio rzutuje na sposoÂb jej interpretacji. Norma szczegoÂøowa, niezalezÇnie od formy jej wyartykuøowania, peøni tu
roleÎ wyrazÂnie wtoÂrnaÎ wzgleÎdem ideologicznej (politycznej) wizji konstytucji. Jej np. literalna czy funkcjonalna wykøadnia zawsze beÎdzie
usteÎpowaøa miejsca ideologicznej wykøadni konstytucji, ktoÂra w zaøozÇeniu beÎdzie miaøa zawsze pierwszenÂstwo, oznaczajaÎce m.in., zÇe
wszystkie postanowienia konstytucji beÎdaÎ musiaøy bycÂ interpretowane w taki sposoÂb, aby jak najpeøniej zrealizowacÂ ideologiczne (doktrynalne) cele nakresÂlone przez ustaweÎ konstytucyjnaÎ61.
Priorytet ideologiczno-aksjologicznej warstwy konstytucji w ocenie jej wszelkiego rodzaju rozwiaÎzanÂ widacÂ bardzo wyrazÂnie wøasÂnie
na przykøadzie konstytucji z 1952 r. Byøa to typowa konstytucja panÂstwa, a zatem konstytucja zakøadajaÎca peønaÎ dyskrecjonalnosÂcÂ panÂstwa wzgleÎdem wøasnego obywatela62. Jest rzeczaÎ oczywistaÎ, zÇe
dyskrecjonalnosÂcÂ taka musiaøa sieÎ objawiacÂ szczegoÂlnie mocno w zakresie relacji panÂstwo±obywatel, co ze zrozumiaøych wzgleÎdoÂw musiaøo sieÎ odbijacÂ roÂwniezÇ i na sferze konfesyjnej, w tym na instytu61

Nie trzeba przy tym dodawacÂ, zÇe powodowacÂ to beÎdzie dewaluacjeÎ samej
konstytucji jako ustawy zasadniczej.
62
Priorytet panÂstwa, a w tym wtoÂrnosÂcÂ praw i swoboÂd obywatelskich, byø zresztaÎ
wprost podkresÂlany przez doktryneÎ prawa konstytucyjnego tamtego okresu. StaÎd
m.in. braøo sieÎ powszechnie akceptowane przekonanie, zÇe prawa i wolnosÂci czøowieka
stanowiaÎ funkcjeÎ obowiaÎzkoÂw, jakie jednostka musi speøniacÂ wzgleÎdem panÂstwa. Dopiero zatem wøasÂciwa, z punktu widzenia ideologii panÂstwa, realizacja obowiaÎzkoÂw
przez jednostkeÎ mogøa spowodowacÂ przyznanie jednostce okresÂlonych praw. WyrazÂnie wtoÂrny charakter praw czøowieka byø takzÇe dostrzegany juzÇ w samej systematyce
konstytucji, ktoÂra sfereÎ wolnosÂci czøowieka regulowaøa w odlegøym rozdziale sioÂdmym,
znajdujaÎcym sieÎ za rozdziaøami okresÂlajaÎcymi ustroÂj i struktureÎ aparatu panÂstwowego,
co po raz kolejny pokazuje, zÇe tamta konstytucja byøa konstytucjaÎ panÂstwa, a nie
spoøeczenÂstwa.
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cjonalnych stosunkach panÂstwo±kosÂcioÂø. Potwierdza to chociazÇby
przyjeÎcie zasady jednostronnej regulacji statusu prawnego zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych63. Wykluczenie konsensualnego mechanizmu porozumienia panÂstwa i wøadz danego zwiaÎzku wyznaniowego w zakresie
okresÂlenia prawnego poøozÇenia tego zwiaÎzku wyrazÂnie przeciezÇ pokazuje subordynacjeÎ zwiaÎzku konfesyjnego, a via zwiaÎzku roÂwniezÇ
i jego czøonkoÂw wzgleÎdem panÂstwa, ktoÂre w sposoÂb w peøni arbitralny
reguluje jego sytuacjeÎ prawnaÎ. OczywisÂcie w przypadku panÂstwa autorytarnego koncepcja jedynie doktrynalna byøa dodatkowo potwierdzana i wzmacniana praktykaÎ stosowania danej normy, wyrazÂnie
wskazujaÎcaÎ podrzeÎdny charakter zwiaÎzkoÂw konfesyjnych (a wieÎc
i obywateli) wzgleÎdem panÂstwa64. Z kolei obecnie obowiaÎzujaÎca konstytucja, z 2 kwietnia 1997 r., jest juzÇ w peønym tego søowa znaczeniu
konstytucjaÎ spoøeczenÂstwa, co widacÂ chociazÇby w katalogu jej zasad
naczelnych65 (na czele z zasadaÎ godnosÂci osoby ludzkiej66) oraz
rozwiaÎzanÂ proceduralnych, zakøadajaÎcych m.in. stosowanie na szerokaÎ skaleÎ instytucji demokracji bezposÂredniej, zacheÎcajaÎcej jednostkeÎ
do politycznej aktywnosÂci, beÎdaÎcej przeciezÇ cechaÎ panÂstwa demokratycznego, a wieÎc panÂstwa opowiadajaÎcego sieÎ za podmiotowaÎ,
a nie przedmiotowaÎ koncepcjaÎ obywatela67. WidacÂ z tego najlepiej,
63

Przy czym oczywisÂcie nie jest to jedyny przejaw przewagi polityki nad prawem
czy wreÎcz ideologii nad prawem, jakaÎ mozÇna byøo zaobserwowacÂ na gruncie Konstytucji
PRL. JuzÇ sam fakt, zÇe niemalzÇe do konÂca istnienia PRL (bo do 1989 r.) normy konstytucyjne nie byøy zrealizowane poprzez ich przeøozÇenie na jeÎzyk ustaw, wskazuje na
ograniczonaÎ roleÎ prawa w regulowaniu problematyki konfesyjnej w tamtym okresie.
64
Szerzej na ten temat zob. J. Dziobek-RomanÂski, Uznawanie zwiaÎzkoÂw religijnych w Polsce (1944-1989) narzeÎdziem dyskryminacyjnej polityki wøadz, Lublin 2004,
s. 85 n.
65
Por. Z. Witkowski, Wybrane zasady naczelne ustroju politycznego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, w: UstroÂj konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej,
red. R. Mojak, Lublin 2000, s. 49 n.
66
Por. K. Complak, O prawidøowe pojmowanie godnosÂci osoby ludzkiej w porzaÎdku RP, w: Prawa i wolnosÂci obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak,
A. Preisner, Warszawa 2002, s. 63 n.
67
AktywnosÂcÂ obywatelska jest cechaÎ wyøaÎcznie panÂstwa demokratycznego.
W przeciwienÂstwie do ustrojoÂw niedemokratycznych demokracja wymaga od obywatela jego politycznego zaangazÇowania. Szerzej na ten temat zob.: T. Moødawa, AktywnosÂcÂ polityczna obywateli w systemie demokratycznym, w: PrzestrzenÂ polityki i spraw
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zÇe to wøasÂnie model panÂstwa, za jakim konstytucja optuje i jaki realizuje, jest podstawowaÎ dyrektywaÎ w interpretacji norm ustawy zasadniczej. Wszystkie szczegoÂøowe rozwiaÎzania (ideowe, organizacyjne czy proceduralne) saÎ wobec tego zawsze interpretowane przez
pryzmat tego modelu, co zresztaÎ odpowiada prakseologicznemu zaøozÇeniu tworzenia na bazie konstytucji odpowiedniego ustroju spoøeczno-politycznego. Konstytucja w tym zakresie peøni bowiem roleÎ
twoÂrczaÎ, kreatywnaÎ, beÎdaÎc podstawaÎ, czyli konstytucjaÎ wøasÂnie
okresÂlonego porzaÎdku, w tym takzÇe porzaÎdku wyznaniowego68.
Drugi poziom interpretacji konstytucji to poziom funkcji konstytucji. OtoÂzÇ kazÇda konstytucja z tej racji, zÇe jest ustawaÎ szczegoÂlnaÎ, bo
ustawaÎ zasadniczaÎ, speønia szereg funkcji69, przy czym przez funkcjeÎ
nalezÇy rozumiecÂ zadania, jakie konstytucji sieÎ przypisuje a priori lub
jakie peøni ona w rzeczywistosÂci oraz ogoÂø skutkoÂw prawnych, spoøecznych i politycznych, jakie wynikajaÎ z faktu istnienia, a zwøaszcza
obowiaÎzywania danej konstytucji hic et nunc. NajwazÇniejszaÎ i chronologicznie pierwszaÎ sposÂroÂd wszystkich funkcji jest oczywisÂcie funkcja
jurydyczna: konstytucja to przeciezÇ lex fundamentali, podstawowy
regulator stosunkoÂw prawnych w panÂstwie, czyli tout court norma
norm. Konstytucja, by mogøa nalezÇycie speønicÂ wszystkie inne funkcje, musi najpierw realizowacÂ w mozÇliwie peøny sposoÂb funkcjeÎ jurydycznaÎ czy normatywnaÎ, ma bycÂ budulcem formuøowania okresÂlonego rodzaju wzorcoÂw posteÎpowania, ma bycÂ po prostu prawem. Konstytucja jest przeciezÇ prawem, jest ustawaÎ, w dodatku ustawaÎ zasadniczaÎ. Mimo jej caøej specyfiki winno sieÎ zatem wobec niej stawiacÂ
takie same wymagania, jakie stawia sieÎ innym aktom prawnym,
przede wszystkim zasÂ zadanie tworzenia wiaÎzÇaÎcych wzorcoÂw zachowanÂ, jakie kreujaÎ normy prawne wøasÂciwe kazÇdemu aktowi normatywnemu70. PamieÎtacÂ jednak trzeba, zÇe konstytucjonalizm peerelowwyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji
75-lecia urodzin, red. B. GoÂrowska, Warszawa 2004, s. 155 n.
68
Szerzej na ten temat zob.: W. J. Woøpiuk, OgoÂlna charakterystyka panÂstwa
w konstytucji, jego istota, cele, funkcje i forma, w: ZaøozÇenia systemu politycznego
PRL, red. W. Sokolewicz, ¹Studia Konstytucyjneº 1989, t. 2, s. 232 n.
69
Por. A. Baøaban, Funkcje konstytucji, w: Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. TrzcinÂski, Warszawa 1997, s. 7 n.
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ski nie traktowaø konstytucji jako aktu typowo normatywnego71, staÎd
tezÇ i funkcja normatywna nie miaøa azÇ tak wielkiego znaczenia, co per
se dyskredytowaøo samaÎ konstytucjeÎ jako ustaweÎ zasadniczaÎ, a posÂrednio zakøadaøo tezÇ wyrazÂny priorytet polityki nad prawem72. Konstytucja PRL byøa traktowana nie jako zbioÂr norm prawnych, na
ktoÂre mozÇe sieÎ powoøacÂ kazÇdy w toku jej egzekucji. Byøa przede
wszystkim aktem ideologicznym, mobilizacyjnym, ktoÂry w swojej
warstwie normatywnej jest kierowany przede wszystkim do ustawodawcy, ktoÂry dopiero poÂzÂniej miaø detalizowacÂ postanowienia konstytucyjne, w momencie wykonywania przez siebie funkcji ustawodawczej, czyli w momencie stanowienia ustaw73. StaÎd m.in. braøa sieÎ
zasada, zÇe obywatel, czy zwiaÎzek wyznaniowy, nie moÂgø sieÎ powoøacÂ
na przepis konstytucyjny, bo nie on byø de facto adresatem tego
przepisu. Adresatem byø ustawodawca zwykøy, ktoÂry realizujaÎc tzw.
pozytywny obowiaÎzek ustawodawcy, miaø konkretyzowacÂ przepisy
konstytucji, nadajaÎc im postacÂ norm ustawowych. Norma konstytucyjna, jaka by ona nie byøa, zwøaszcza zasÂ norma adresowana do
obywatela i jego struktur organizacyjnych, a zatem takzÇe i do zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, nie miaøa wobec tego bezposÂredniego oddziaøywania w obrocie prawnym. Tak døugo, jak døugo nie zostaøa ona
przeøozÇona na jeÎzyk normy ustawowej, pozostawaøa wieÎc w zasadzie
quasi-normaÎ, bo nie mozÇna byøo jej wprost zastosowacÂ. Warto tu
wskazacÂ, zÇe nie przypadkiem wøasÂnie w odniesieniu do normy regulujaÎcej stosunki panÂstwowo-kosÂcielne uznaje sieÎ, zÇe byøa ona zrealizowana dopiero w 1989 r. wraz z przyjeÎciem tzw. pakietu ustaw wyznaniowych, wczesÂniej bowiem ustawodawca zwykøy nie wykonaø
konstytucyjnego nakazu ustawowego okresÂlenia relacji prawnych
mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem w drodze ustawy74.

70

Por. L. Garlicki, Normatywna wartosÂcÂ, s. 9 n.
Por. S. Wronkowska, Z. ZiembinÂski, O aspekcie normatywnym ustawy zasadniczej PRL, ¹PanÂstwo i Prawoº 1988, nr 7, s. 27 n.
72
Szeroko na ten temat zob. S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza
PRL, Warszawa 1967.
73
Szerzej na ten temat zob. J. TrzcinÂski, Funkcja prawna konstytucji socjalistycznej, Wrocøaw 1978.
71
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Odmawianie konstytucji jej najwazÇniejszej funkcji, czyli funkcji
normatywnej, powodowaøo, zÇe konstytucjeÎ traktowano w kategoriach
czysto politycznych i ideologicznych jako pewien apel programowy
skierowany do ustawodawcy, aby ten w toku wykonywanej przez
siebie dziaøalnosÂci prawotwoÂrczej realizowaø jak najpeøniej wskazania programowe i ideologiczne zawarte w konstytucji. Dlatego tezÇ
konstytucja ta tak wielki nacisk køadøa na dynamicznaÎ funkcjeÎ ustawy
zasadniczej, wskazujaÎc program ustrojowy o bardzo mocnym zabarwieniu ideologicznym75. Hasøa panÂstwa demokracji ludowej, panÂstwa
urzeczywistniajaÎcego sojusz robotniczo-chøopski, panÂstwa likwidujaÎcego klasy spoøeczne zÇyjaÎce z wyzysku robotnikoÂw i chøopoÂw czy
wreszcie panÂstwa zabezpieczajaÎcego wøadzeÎ i wolnosÂcÂ przed siøami
wrogimi ludowi, to wszystko byøy hasøa na wskrosÂ polityczne, co
powodowaøo, zÇe konstytucja miast bycÂ aktem przede wszystkim
prawnym, byøa aktem wybitnie politycznym, ideologicznym, akcentujaÎcym progresywne zadania konstytucji, zwiaÎzane z socjalistycznaÎ
przebudowaÎ kraju76. WidacÂ z tego najlepiej, zÇe konstytucja z 1952 r.
w samym swoim zaøozÇeniu miaøa bycÂ apelem adresowanym do parlamentu, aby ten rozwijaø normy konstytucyjne w duchu ideologii
zaprogramowanej w ustawie zasadniczej. W efekcie ustawa, ktoÂra
pozwalaøa zaaplikowacÂ konkretnaÎ normeÎ konstytucyjnaÎ w obrocie
prawnym, byøa, po pierwsze, czysto normatywnym przeøozÇeniem
konstytucyjnych dyrektyw, po drugie i dla doktryny tamtego okresu
najwazÇniejsze, wskazanÂ programowych i ideologicznych zawartych
w konstytucji, ktoÂre w swoim caøoksztaøcie miaøy przyniesÂcÂ jakosÂciowaÎ zmianeÎ spoøecznaÎ w kierunku zbudowania spoøeczenÂstwa socja74
Por.: M. Pietrzak, Przeøom w ustawodawstwie wyznaniowym, ¹Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyº 1990, nr 1; M. Pietrzak, Model stosunkoÂw panÂstwo±
kosÂcioÂø w sÂwietle ustaw wyznaniowych z 17 V 1989, w: KosÂcioÂø i prawo, t. 12, Lublin
1994, s. 9 n.; J. Osuchowski, Nowe ustawodawstwo w sprawach wyznaniowych, ¹PanÂstwo i Prawoº 1989, nr 10, s. 26 n.
75
Por. W. Sokolewicz, SpoøeczenÂstwo ± panÂstwo ± konstytucja, w: PanÂstwo i konstytucja. ZbioÂr studioÂw, red. W. Sokolewicz, Wrocøaw±Warszawa±KrakoÂw 1989, s. 9 n.
76
TeÎ funkcjeÎ konstytucji powszechnie akcentowano przy wszelkiego rodzaju
analizach ustroju socjalistycznego. Szerzej na ten temat zob.: S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza, s. 10 n.; Z. Jarosz, S. Zawadzki, WsteÎp do nauki prawa
konstytucyjnego, Warszawa 1974, s. 68 n.
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listycznego. Z tego tezÇ powodu rzeczaÎ oczywistaÎ jest, zÇe normy konstytucyjne, a takzÇe normy ustawowe, ktoÂre rozwijaøy dyrektywy ustawy zasadniczej, musiaøy bycÂ interpretowane przede wszystkim
z punktu widzenia zaøozÇenÂ programowych, jakie zakøadaøa konstytucja. Najpierw wieÎc realizacja konkretnego celu politycznego, a dopiero potem jego ¹technicznaº forma, za jakaÎ uznawano wypowiedzÂ
normodawcy, w tym tezÇ ± jesÂli nie przede wszystkim ± konstytucyjnego77.
OczywisÂcie nie jest tak, zÇe funkcja dynamiczna konstytucji wøasÂciwa jest wyøaÎcznie panÂstwu socjalistycznemu (vide Konstytucja
PRL), czy szerzej autorytarnemu, czy w ogoÂle niedemokratycznemu. KazÇda konstytucja jest konstytucjaÎ dynamicznaÎ i kazÇda realizuje
jakiesÂ cele, w tym takzÇe cele ideologiczne i aksjologiczne. Funkcja
ideologiczna czy dynamiczna ustawy zasadniczej nie jest zatem czymsÂ
odosobnionym albo wøasÂciwym panÂstwu o niedemokratycznym rezÇimie. Konstytucja amerykanÂska takzÇe przeciezÇ jest konstytucjaÎ ideologicznaÎ, najstarsza europejska konstytucja norweska z 1814 r. roÂwniezÇ, gdzie mocno afirmowana jest zasada liberalizmu, a jednoczesÂnie
panÂstwa prawnego. Bardzo mocno zideologizowanaÎ konstytucjaÎ jest
wreszcie konstytucja Portugalii z 1976 r. czy, chocÂ tu juzÇ w mniejszym
stopniu, konstytucje nowych panÂstw powstaøych po rozpadzie Jugosøawii lub ZwiaÎzku Radzieckiego, lub w ogoÂle Europy SÂrodkowoWschodniej78. WidacÂ z tego, zÇe samo zawarcie w konstytucji waÎtkoÂw
ideologicznych czy doktrynalnych jest niemozÇliwe do pominieÎcia.
Tak jak nie ma konstytucji aksjologicznie neutralnej, tak tezÇ nie
ma konstytucji politycznie czy ideologicznie indyferentnej. Trudno
zresztaÎ sobie wyobrazicÂ takaÎ wypranaÎ z ideologii ustaweÎ zasadniczaÎ.
77
Szerzej na ten temat zob. m.in.: Konstytucyjny model tworzenia prawa w PRL,
red. K. Dziaøocha, Wrocøaw 1981, s. 106 n.
78
W Europie SÂrodkowo-Wschodniej ideologiaÎ konstytucji jest, najogoÂlniej rzecz
ujmujaÎc, promowanie zasad konstytucjonalizmu zachodniego oraz zasad i instytucji
wøasÂciwych demokratycznym rozwiaÎzaniom ustrojowym. Szerzej na ten temat zob.:
W. Sokolewicz, Nowa rola konstytucji w postsocjalistycznych panÂstwach Europy,
¹PanÂstwo i Prawoº 2000, nr 10, s. 21 n.; T. Moødawa, Konstytucjonalizm panÂstw Europy SÂrodkowo-Wschodniej, w: Zagadnienia konstytucjonalizmu krajoÂw Europy SÂrodkowo-Wschodniej, red. T. Moødawa, Warszawa 2003, s. 9 n.
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Podstawowe przeciezÇ zasady wspoÂøczesnego konstytucjonalizmu, takie jak zasada panÂstwa prawnego, panÂstwa pluralistycznego, promujaÎcego prawa czøowieka czy tezÇ urzeczywistniajaÎcego w ustroju gospodarczym ideeÎ gospodarki rynkowej, wiaÎzÇaÎ sieÎ z jakaÎsÂ doktrynaÎ
prawnaÎ czy politycznaÎ, a co wieÎcej, wszystkie tezÇ majaÎ najczeÎsÂciej
wyrazÂnaÎ proweniencjeÎ politycznaÎ79. Trudno tezÇ w zwiaÎzku z tym wyobrazicÂ sobie konstytucjeÎ, ktoÂra nie promowaøaby wøasnych wartosÂci
i zasad. KazÇda konstytucja realizuje ± bo i musi realizowacÂ ± funkcjeÎ
dynamicznaÎ, funkcjeÎ przeksztaøcania øadu ustrojowego podøug zasad
i wartosÂci, jakie ustanawia. Chodzi jednak o to, zÇe funkcja dynamiczna, czy tezÇ prognostyczna, nie mozÇe bycÂ podstawowaÎ funkcjaÎ konstytucji, taÎ jest bowiem zawsze (a w kazÇdym razie powinna bycÂ)
funkcja prawna, funkcja jak najbardziej normatywna.
A wieÎc kazÇda konstytucja jest konstytucjaÎ dynamicznaÎ, tak samo
jak kazÇda konstytucja jest konstytucjaÎ realizujaÎcaÎ szereg innych jeszcze funkcji i zadanÂ80. Abraham Lincoln moÂwi, zÇe konstytucja to
religia obywatelska. Jest to bardzo silnie podkresÂlane szczegoÂlnie
w Stanach Zjednoczonych, gdzie realizacja tej funkcji stanowi przejaw tzw. funkcji wychowawczej, ktoÂra ± mozÇe nie w takiej postaci jak
w USA ± jest jednak realizowana i przez inne ustawy zasadnicze,
zwøaszcza przez konstytucje panÂstw postautorytarnych (Hiszpania,
Portugalia, kraje Europy SÂrodkowo-Wschodniej), promujaÎce idee
demokracji, rzaÎdoÂw prawa czy praw czøowieka. KazÇda konstytucja
peøni tezÇ funkcjeÎ ograniczajaÎcaÎ, chocÂ oczywisÂcie jedna w wieÎkszym
stopniu, druga w mniejszym. Jako przykøad znowu mozÇna podacÂ
przykøad panÂstw postautorytarnych, gdzie funkcja ograniczajaÎca,
zwiaÎzana z narzuceniem wieÎzoÂw wøadzy w jej relacjach z obywatelem,
jest bardzo widoczna, wreÎcz pierwszoplanowa, stanowiaÎc rodzaj
reakcji na wczesÂniejsze negatywne dosÂwiadczenia konstytucyjne.
KazÇda konstytucja peøni tezÇ funkcjeÎ porzaÎdkowaÎ, ustanawiajaÎc jakaÎsÂ
postacÂ øadu spoøeczno-politycznego, przeciwdziaøajaÎc tym samym
79

Por. Z. MaciaÎg, Zasady i instytucje konstytucyjne we wspoÂøczesnych panÂstwach
rozwinieÎtego konstytucjonalizmu, w: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 59 n.
80
Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, s. 74 n.
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chaosowi i anarchii. KazÇda wreszcie konstytucja, i to jest najwazÇniejsze, peøni funkcjeÎ normatywnaÎ, bo ma bycÂ ona aktem ze wszech miar
normatywnym. Konstytucja, beÎdaÎc normaÎ norm, funduje przeciezÇ
caøaÎ konstrukcjeÎ systemu prawnego, wienÂczaÎc system hierarchicznie
zbudowanego prawa.
Niemniej w PRL (i w innych panÂstwach tzw. demokracji ludowej
oraz panÂstwach niedemokratycznych) konstytucja nie byøa aktem
normatywnym, byøa natomiast aktem ideologicznym, swego rodzaju
manifestem sÂwiatopoglaÎdowym, filozoficznym czy doktrynalnym
ustawodawcy konstytucyjnego. Jest zresztaÎ rzeczaÎ charakterystycznaÎ
dla kazÇdego systemu niedemokratycznego, zÇe konstytucja, a nawet,
szerzej, caøe prawo, ma przede wszystkim wymiar ideologiczny, dynamiczny, projektujaÎcy jakaÎsÂ tam wizjeÎ panÂstwa i spoøeczenÂstwa. Ale
pamieÎtacÂ trzeba, zÇe wizjeÎ takaÎ ma przeciezÇ roÂwniezÇ i ustawodawca
jak najbardziej demokratyczny, z tym jednak zÇe w tym ostatnim
przypadku wizja ta podporzaÎdkowana jest normatywnej funkcji konstytucji i caøego prawa. Ta ostatnia funkcja, czyli funkcja prawna
(normatywna, jurydyczna), tezÇ jest przeciezÇ, chocÂ tylko posÂrednio,
zwiaÎzana z wszystkimi pozostaøymi funkcjami, gdyzÇ prawo to przeciezÇ jedynie technika spoøecznej inzÇynierii81.
Na koniec ostatni, trzeci, najbardziej szczegoÂøowy poziom interpretacji konstytucji, czyli poziom odkodowania wøasÂciwego przepisu,
wykøadni jego brzmienia, a wieÎc analizy jego ¹szaty søownejº. Poziom ten pozornie wydaje sieÎ bycÂ najprostszy. Chodzi w nim przeciezÇ
tylko o interpretacjeÎ gramatycznaÎ (a w dalszej kolejnosÂci funkcjonalnaÎ, logicznaÎ i celowosÂciowaÎ) sposobu sformuøowania konkretnej normy w odpowiednim przepisie lub grupie przepisoÂw zawartych w ustawie zasadniczej. Interpretacja dokonywana wyøaÎcznie na tym poziomie mozÇe jednak prowadzicÂ czeÎsto do nieporozumienÂ, bøeÎdoÂw
i opacznego odczytania. Tu znowu przykøadem mozÇe bycÂ stosowny
przepis z klauzuli konfesyjnej Konstytucji PRL. Klauzula ta przewidywaøa takie normy szczegoÂøowe jak: wolnosÂcÂ sumienia i wyznania,
81
Por. A. Gryniuk, Prawo jako forma techniki spoøecznej i jego funkcje, w: Prawo
i øad spoøeczny. KsieÎga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa
2000, s. 155 n.
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roÂwnouprawnienie obywateli bez wzgleÎdu na wyznanie czy sÂwiatopoglaÎd, wreszcie oddzielenie kosÂcioøa od panÂstwa, beÎdaÎce dzisÂ uznanaÎ i respektowanaÎ zasadaÎ przez znakomitaÎ wieÎkszosÂcÂ panÂstw demokratycznych82. Poziom rozwiaÎzanÂ szczegoÂøowych byø zatem jak najbardziej poprawny, ktoÂry, jesÂliby pominaÎcÂ poziom ideologii i aksjologii konstytucji oraz poziom funkcji, jakie konstytucja speønia, mozÇna
by byøo uznacÂ za standardowy, a nawet demokratyczny, mieszczaÎcy
sieÎ w pojemnym modelu panÂstwa sÂwieckiego83. Taka analiza, dokonywana wyøaÎcznie na podstawie brzemienia art. 82 konstytucji, byøaby jak najbardziej dopuszczalna. èamie jaÎ jednak interpretacja tego
artykuøu dokonana w szerszym tle, w caøym konteksÂcie, uwzgleÎdniajaÎcym poziom ideologiczno-aksjologiczny konstytucji oraz poziom
funkcji, jakie konstytucja realizowaøa czy miaøa realizowacÂ. Dopiero
wieÎc interpretacja kontekstualna, przeprowadzona na wszystkich
trzech poziomach wykøadniczych, pozwala uznacÂ bøeÎdnosÂcÂ interpretacji gramatycznej. Potwierdza jaÎ roÂwniezÇ dodatkowo praktyka tamtego okresu, ktoÂra pokazuje najlepiej, zÇe indyferentyzm sÂwiatopoglaÎdowy panÂstwa nalezÇy potraktowacÂ jako indyferentyzm aÁ rebours.
KoncepcjeÎ rozdziaøu miaøa wszak zastaÎpicÂ (i zastaÎpiøa) koncepcja
aktywnej ingerencji panÂstwa w sprawy zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
przy czym byøa to koncepcja wprost zakøadana przez ustawodawceÎ
i jego politycznaÎ wizjeÎ øadu spoøecznego, politycznego, gospodarczego i wreszcie konfesyjnego84.
W ten sposoÂb wracamy do poczaÎtku, czyli do poziomu aksjologii
i ideologii ustawy zasadniczej, bez ktoÂrego to poziomu nie jestesÂmy
w stanie prawidøowo odczytacÂ normatywnych wskazanÂ zawartych
w jakiejkolwiek konstytucji. Caøa dyskusja o konstytucji i o jej prze82
Por.: J. Krukowski, Relacje mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem w konstytucjach
wspoÂøczesnych panÂstw europejskich, w: KosÂcioÂø i prawo, t. 12, Lublin 1994, s. 28 n.;
P. LeszczynÂski, Zagadnienia wyznaniowe w konstytucji RP, Warszawa 2001, s. 11 n.;
J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja, s. 34 n.
83
Por. M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo prawne, Warszawa 1999,
s. 123 n.
84
Por. M. T. Staszewski, Zasada rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa. Jej uwzgleÎdnienie w konstytucji, w: ZaøozÇenia systemu politycznego PRL, red. W. Sokolewicz, ¹Studia Konstytucyjneº 1989, t. 2, s. 217, 218.
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pisach wyznaniowych (chociazÇ nie tylko, ale wyznaniowych w najwieÎkszym bodajzÇe stopniu i zakresie) nie mozÇe wieÎc tracicÂ z pola
widzenia tego, zÇe jesÂli jakasÂ konstytucja jest konstytucjaÎ panÂstwa,
a nie konstytucjaÎ spoøeczenÂstwa, to jej zwerbalizowane wypowiedzi
normatywne zawsze beÎdaÎ usteÎpowaøy miejsca celom i zaøozÇeniom
programowym twoÂrcy konstytucji. Jest tak zwøaszcza wtedy, kiedy
± jak w przypadku Konstytucji PRL ± funkcja normatywna jest dla
ustawy zasadniczej zupeønie wtoÂrna, a priorytetem staje sieÎ funkcja
ideologiczna i programowa. WoÂwczas meritum tresÂci normy prawnej,
jej brzmienie, nie ma znaczenia, a w kazÇdym razie nie ma znaczenia
zasadniczego. Tzw. konstytucja panÂstwa, w dodatku panÂstwa mocno
zaangazÇowanego ideologicznie i politycznie, jest wszak zawsze konstytucjaÎ ktoÂra realizuje gøoÂwnie dynamicznaÎ funkcjeÎ konstytucji.
Ustawa zasadnicza ma bowiem w takim przypadku projektowacÂ jakisÂ
pozÇaÎdany z okresÂlonego punktu widzenia øad konstytucyjny in spe,
a norma szczegoÂøowa ma tu znaczenie czysto pomocnicze i wyrazÂnie
drugoplanowe.
WidacÂ z tego, zÇe normy szczegoÂøowe konstytucji, w tym i normy
wyznaniowe, nie saÎ nigdy oderwane od szerszego kontekstu patrzenia na konstytucjeÎ czy w ogoÂle na prawo85. Tych rozwiaÎzanÂ szczegoÂøowych, ktoÂre w zaøozÇeniu saÎ ukonkretnieniem jakichsÂ idei ogoÂlnych
i celoÂw wskazanych przez ustawodawceÎ, nie nalezÇy nigdy oceniacÂ
w sposoÂb autonomiczny, samoistny. One bowiem, co widoczne jest
zwøaszcza w przypadku konstytucjonalizmu niedemokratycznego, saÎ
bardzo silnie osadzone w celach konstytucji i w funkcjach konstytucji.
Norma szczegoÂøowa ma przeciezÇ konkretny cel do zrealizowania i dopiero przez pryzmat spojrzenia na ten cel i na funkcje konstytucji
mozÇemy ocenicÂ realnosÂcÂ konkretnego rozwiaÎzania prawnego. Analiza normy konstytucyjnej musi bycÂ w zwiaÎzku z tym zawsze analizaÎ
ze wszech miar kompleksowaÎ, uwzgleÎdniajaÎcaÎ zaroÂwno samaÎ dyrektyweÎ danej normy prawej, a zatem analizaÎ brzmienia konkretnej
normy, jak i analizeÎ caøego kontekstu owej normy, w tym kontekstu
85
To z pewnosÂciaÎ jest przyczynaÎ zauwazÇalnej labilnosÂci sfery stosunkoÂw wyznaniowych, co wynika z ich niemalzÇe definicyjnej ideologizacji, postrzegania zawsze
z okresÂlonego, wybitnie ideologicznego czy politycznego punktu widzenia.
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ideologicznego i doktrynalnego, jak i kontekstu teleologicznego.
KazÇda norma konstytucyjna osadzona jest przeciezÇ bardzo mocno
w konkretnym, a zarazem dosÂcÂ szerokim entourage constitutionnel.
I to wøasÂnie owo sÂrodowisko konstytucyjne, a w jego ramach aksjologia, ideologia i swoisÂcie pojmowana polityka konstytucji, rozstrzyga o znaczeniu kazÇdej normy konstytucyjnej, a co za tym idzie ± o jej
aplikacji w rzeczywistym obrocie prawnym, przesaÎdzajaÎcym o jej autentycznym, realnym znaczeniu.
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WSTEÎP

W ustawie z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej1 zawarto postanowienia,
majaÎce umozÇliwicÂ uregulowanie zadawnionych spraw majaÎtkowych
KosÂcioøa katolickiego2. Analiza tej ustawy prowadzi do nasteÎpujaÎcych wnioskoÂw: przepisy dziaøu czwartego rozdziaøu pierwszego (art.
60-71), zatytuøowane ¹Regulacja spraw majaÎtkowychº, caøosÂciowo
1

Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.
Por. P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia kosÂcielnych osoÂb prawnych w sÂwietle ustawy
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ¹Prawo
Kanoniczneº 38(1995), nr 1-2, s. 103-137; L. Adamowicz, Prawo majaÎtkowe, podatkowe i celne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin±Sandomierz 1999, s. 250-254; M. Winiarczyk-Kossakowska, Rewindykacje majaÎtkowe, w: M.
Winiarczyk-Kossakowska, PanÂstwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999, s. 61-89; J. Krukowski, Uprawnienia majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, w: Polskie prawo wyznaniowe, pod red. J. Krukowskiego, Warszawa 2000,
s. 222-226; T. Stanisøawski, Sytuacja prawno-majaÎtkowa KosÂcioøa, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, P. Stanisza, Lublin 2003, s. 387-394; M. Pietrzak, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 264-267; D. Walencik, PosteÎpowanie regulacyjne
przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ (na przykøadzie wniosku parafii Matki BozÇej Szkaplerznej
w Imielinie), ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 8(2005), s. 259-293; P. Stanisz, Regulacja spraw majaÎtkowych kosÂcielnych osoÂb prawnych, w: Prawo wyznaniowe, red.
A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2006, s. 228-234.
2
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normujaÎ roszczenia rewindykacyjne KosÂcioøa katolickiego. W zaøatwianiu tych spraw obowiaÎzujaÎ dwa pozasaÎdowe tryby posteÎpowania:
tryb administracyjny (uwøaszczenie) dla stwierdzenia, zÇe nieruchomosÂcÂ lub jej czeÎsÂcÂ, pozostajaÎce w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy we
wøadaniu kosÂcielnej osoby prawnej, staøy sieÎ z mocy prawa jej wøasnosÂciaÎ, i tryb zwany posteÎpowaniem regulacyjnym przed KomisjaÎ
MajaÎtkowaÎ, zøozÇonaÎ z przedstawicieli wyznaczonych w roÂwnej liczbie
przez stroneÎ kosÂcielnaÎ i panÂstwowaÎ, zmierzajaÎcy do przywroÂcenia
tym podmiotom na ich wniosek wøasnosÂci upanÂstwowionych nieruchomosÂci. Orzeczenie wydane przez KomisjeÎ ma charakter konstytutywny. W obu posteÎpowaniach (uwøaszczeniowym i regulacyjnym)
winny bracÂ udziaø wszystkie osoby zainteresowane, a rozstrzygnieÎcie
powinno obejmowacÂ wszystkie roszczenia, zaroÂwno z zakresu stosunkoÂw prawnorzeczowych (np. kwestie drogi koniecznej), jak i obligacyjnych, zobowiaÎzaniowych (np. roszczenia dotychczasowego uzÇytkownika z tytuøu nakøadoÂw na nieruchomosÂcÂ).
W obu przypadkach zakres regulacji jest sÂcisÂle okresÂlony ustawaÎ.
Postanowienia dotyczaÎce przejsÂcia na wøasnosÂcÂ kosÂcielnych osoÂb
prawnych nieruchomosÂci pozostajaÎcych w ich wøadaniu zawarte saÎ
w art. 60, a dotyczaÎce posteÎpowania regulacyjnego w art. 61-64 ustawy. Przepisy art. 61 wraz z art. 60, a takzÇe art. 63 ± jak zauwazÇa
Trybunaø Konstytucyjny ± tworzaÎ razem instytucjeÎ, ktoÂrej istotaÎ jest
przywroÂcenie w naturze okresÂlonych skøadnikoÂw wøasnosÂci KosÂcioøowi katolickiemu, ktoÂrych zostaø pozbawiony (art. 63 ust. 1 pkt 1)
albo naprawienie wyrzaÎdzonej mu szkody w sposoÂb okresÂlony w art.
63 ust. 1 pkt 2 i 3 (przyznanie nieruchomosÂci zamiennej baÎdzÂ wypøata
odszkodowania)3.
Jak wynika z art. 60 i 61 ustawy, spod regulacji (zaroÂwno uwøaszczenia, jak i posteÎpowania regulacyjnego)4, wyjeÎte zostaøy nieru3

Por. Uchwaøa Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie
wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. W 11/91 (Dz. U. z 1992 r., nr 52,
poz. 250); Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 12.
4
Do takiego wniosku prowadzi wykøadnia jeÎzykowa omawianych przepisoÂw.
Rozdziaø, w ktoÂrym zostaøy one zawarte, nosi nazweÎ ¹Regulacja spraw majaÎtkowychº
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chomosÂci lub ich czeÎsÂci pozostajaÎce w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy we
wøadaniu innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych; decyduje
w tym wypadku sam fakt wøadania (art. 61 ust. 1 pkt 1 druga czeÎsÂcÂ
zdania)5. W powyzÇszym przypadku nieruchomosÂci te staøy sieÎ przedmiotem uwøaszczenia osoÂb prawnych innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych na podstawie ustaw regulujaÎcych ich stosunek do panÂstwa polskiego.
NalezÇy nasteÎpnie miecÂ na wzgleÎdzie fakt, zÇe regulacja nie mozÇe
naruszycÂ przepisoÂw ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejeÎciu na
wøasnosÂcÂ panÂstwa podstawowych gaøeÎzi gospodarki narodowej (art.
61 ust. 4 pkt 1)6. Przemawia za tym tresÂcÂ przepisu art. 61 ust. 1 pkt 2
ustawy z 17 maja 1989 r. Stanowi on o przywroÂceniu kosÂcielnym
osobom prawnym w drodze posteÎpowania regulacyjnego doÂbr przejeÎtych przez panÂstwo w toku wykonywania ustawy o dobrach martwej reÎki7, ktoÂra nalezÇy do tzw. aktoÂw nacjonalizacyjnych. Przepis ten
nie przewiduje zwrotu w caøosÂci wszystkich doÂbr, a tylko pewnych ich
czeÎsÂci, szczegoÂøowo w tym zakresie wyliczonych (uwzgleÎdniajaÎc roÂwniezÇ przepis art. 60 ust. 1 pkt 2), poza ktoÂrymi przepisy ustawy o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki ± jak mozÇna wnosicÂ ± nadal
obowiaÎzujaÎ (sic!) i nie mogaÎ bycÂ naruszone. Tym bardziej nie mogaÎ
bycÂ naruszone przepisy ustawy o przejeÎciu na wøasnosÂcÂ panÂstwa podstawowych gaøeÎzi gospodarki narodowej ani przez zwrot nieruchomosÂci przejeÎtych niegdysÂ w naturze, ani w drodze rekompensaty
przewidzianej w art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z 17 maja 1989 r., poniewazÇ
i dotyczy obu posteÎpowanÂ: uwøaszczeniowego i regulacyjnego. Ustawodawca konsekwentnie uzÇywa okresÂlenia ¹posteÎpowanie regulacyjneº, a nie ¹regulacjaº na oznaczenie posteÎpowania w przedmiocie przywroÂcenia osobom prawnym KosÂcioøa katolickiego wøasnosÂci upanÂstwowionych nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci wszczynanego na
ich wniosek. Przepis art. 61 ust. 1-3 odnosi sieÎ wprawdzie do posteÎpowania regulacyjnego, ale jego ust. 4 wyrazÂnie stanowi, izÇ ¹Regulacja nie mozÇe naruszacÂ: [...]º, co
powoduje trudnosÂci interpretacyjne.
5
Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 13.
6
Dz. U. z 1946 r., nr 3, poz. 17 z poÂzÂn. zm.
7
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎciu przez PanÂstwo doÂbr martwej reÎki,
poreÎczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego (Dz. U. z 1950 r., nr 9, poz. 87 z poÂzÂn. zm.).
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zakaz naruszenia tych przepisoÂw zostaø wyrazÂnie wypowiedziany
w art. 61 ust. 4 pkt 18. Jedynym wyjaÎtkiem saÎ nieruchomosÂci przejeÎte
z powoøaniem sieÎ na ustaweÎ z dnia 3 stycznia 1946 r., gdy przejeÎcie to
nastaÎpiøo niezgodnie z przepisami tej ustawy. Byøy to przejeÎcia dokonane bez tytuøu prawnego i wobec tego podpadajaÎ one pod przepis
art. 61 ust. 1 pkt 7 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego, a co za tym idzie, objeÎte saÎ posteÎpowaniem regulacyjnym9.
Regulacja nie mozÇe naruszycÂ roÂwniezÇ praw podmiotowych nabytych przez niepanÂstwowe osoby trzecie, w szczegoÂlnosÂci przez inne
kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe oraz rolnikoÂw indywidualnych (art. 61
ust. 4 pkt 3). Niemniej zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja
1990 r. ± Przepisy wprowadzajaÎce ustaweÎ o samorzaÎdzie terytorialnym i ustaweÎ o pracownikach samorzaÎdowych10, nieruchomosÂci beÎdaÎce we wøadaniu osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego, a stanowiaÎce
formalnie wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa, nie podlegaøy skomunalizowaniu11, na mocy zasÂ art. 13 ust. 1 rzeczonej ustawy skomunalizowane
nieruchomosÂci podlegajaÎ posteÎpowaniu regulacyjnemu12.
Przepis art. 64 ust. 4 pkt 3 roÂzÇni sieÎ od przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1,
chociazÇ oba moÂwiaÎ mieÎdzy innymi o ¹innych kosÂcioøach i zwiaÎzkach
wyznaniowychº. Ten drugi przepis moÂwi o ¹wøadaniuº przez inne
kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, wiaÎzÇe wieÎc wyøaÎczenie dochodzenia
przez osoby prawne KosÂcioøa katolickiego utraconej przez nie wøasnosÂci ze stanem faktycznym wøadania nieruchomosÂciami lub ich czeÎsÂciami przez inne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, nawet gdyby nie
miaøy zÇadnych praw do wøadanych przez nie przedmiotoÂw. Z kolei
przepis art. 61 ust. 4 pkt 3 moÂwi o zakazie naruszania praw przysøu8

Por. Z. Strus, PosteÎpowanie regulacyjne a ochrona praw osoÂb trzecich, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 6(1998), nr 3, s. 14.
9
Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 13-14.
10
Dz. U. z 1990 r., nr 32, poz. 191 z poÂzÂn. zm.
11
Por. punkt III, 3, 5 instrukcji w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji
mienia podlegajaÎcego komunalizacji, stanowiaÎcej zaøaÎcznik do uchwaøy nr 104 Rady
MinistroÂw z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji
mienia komunalnego (MP z 1990 r., nr 30, poz. 235).
12
Por. Z. Strus, PosteÎpowanie regulacyjne a ochrona praw osoÂb trzecich, s. 16.
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gujaÎcych wymienionym w nim podmiotom, w tym innym kosÂcioøom
i zwiaÎzkom wyznaniowym, ktoÂre przy tym mogaÎ, ale nie muszaÎ, wøadacÂ nieruchomosÂciami lub ich czeÎsÂciami, stanowiaÎcymi niegdysÂ wøasnosÂcÂ osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego. Prawa te mogaÎ bycÂ roÂzÇnego rodzaju: mozÇe to bycÂ wøasnosÂcÂ, inne prawa rzeczowe oraz prawa
obligacyjne13. Nie zawsze wyøaÎczajaÎ one mozÇliwosÂcÂ dochodzenia
przez osoby prawne KosÂcioøa katolickiego przywroÂcenia im prawa
wøasnosÂci upanÂstwowionych niegdysÂ nieruchomosÂci. Dotyczy to wyøaÎcznie sytuacji, gdy niepanÂstwowe osoby trzecie nabyøy prawo wøasnosÂci tych nieruchomosÂci14. Przy czym w wypadku posteÎpowania
regulacyjnego wyøaÎczone jest woÂwczas jedynie dochodzenie zwrotu
wøasnosÂci nalezÇaÎcej uprzednio do KosÂcioøa nieruchomosÂci lub jej
czeÎsÂci w naturze. Nie wyklucza to jednak przyznania nieruchomosÂci
zamiennej lub odszkodowania (art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3). O przyznaniu
nieruchomosÂci zamiennej lub odszkodowania decyduje bowiem nie
to, zÇe niepanÂstwowa osoba trzecia nabyøa prawo wøasnosÂci nieruchomosÂci nalezÇaÎcej niegdysÂ do osoby prawnej KosÂcioøa katolickiego, lecz
fakt, izÇ nieruchomosÂcÂ taka zostaøa swego czasu upanÂstwowiona, a zachodzaÎ przesøanki umozÇliwiajaÎce prowadzenie posteÎpowania regulacyjnego przewidzianego w art. 61 ust. 1 pkt 1-7.
Sytuacja przedstawia sieÎ odmiennie, gdy niepanÂstwowe osoby
trzecie nabyøy inne nizÇ wøasnosÂcÂ prawa do nieruchomosÂci lub ich
czeÎsÂci, ktoÂre nalezÇaøy do osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego i zo13

Por. tamzÇe.
Zbigniew Strus w artykule PosteÎpowanie regulacyjne a ochrona praw osoÂb
trzecich jest przeciwnego zdania i stwierdza, zÇe w razie ustanowienia uzÇytkowania
wieczystego przywroÂcenie wøasnosÂci nieruchomosÂci lub jej czeÎsÂci w rozumieniu art.
63 ust. 1 pkt 1 nie mozÇe nastaÎpicÂ, poniewazÇ uzÇytkowanie wieczyste mozÇe bycÂ ustanowione tylko na nieruchomosÂciach Skarbu PanÂstwa lub jednostek samorzaÎdu terytorialnego, lub ich zwiaÎzkoÂw (art. 232 § 1 k.c.). Analogiczna sytuacja zachodzi przy
istnieniu trwaøego zarzaÎdu. Moim zdaniem w takim przypadku przywroÂcenie wøasnosÂci kosÂcielnej osobie prawnej jest mozÇliwe, a tylko w jej interesie jest wykazanie w odreÎbnym posteÎpowaniu baÎdzÂ w oddzielnym posteÎpowaniu wieczystoksieÎgowym, izÇ
uzÇytkowanie wieczyste wygasøo zgodnie z art. 232 § 1 k.c. KwestiaÎ otwartaÎ pozostaje
dochodzenie przed saÎdem wobec Skarbu PanÂstwa lub jednostek samorzaÎdu terytorialnego lub ich zwiaÎzkoÂw roszczenÂ wynikajaÎcych z naruszenia praw majaÎtkowych niepanÂstwowej osoby trzeciej.
14
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staøy upanÂstwowione w warunkach przewidzianych w przepisach art.
60 ust. 1 pkt 1-5 i art. 61 ust. 1 pkt 1-7. Nic woÂwczas nie stoi na
przeszkodzie, by kosÂcielne osoby prawne dochodziøy przywroÂcenia
im utraconej wøasnosÂci nieruchomosÂci, z tym zastrzezÇeniem, izÇ odzyskanie przez nie utraconej na skutek upanÂstwowienia wøasnosÂci nieruchomosÂci nie beÎdzie mogøo prowadzicÂ do naruszenia innych nizÇ
wøasnosÂcÂ praw nabytych przez niepanÂstwowe osoby trzecie15.
Przepisy art. 61 (podobnie jak art. 60 z wyjaÎtkiem ust. 4) posøugujaÎ sieÎ terminem ¹wøadanieº, ktoÂry ± jak wynika z art. 336, 338, 339,
348, 349 k.c.16 ± oznacza faktycznaÎ wøadzeÎ nad rzeczaÎ (detencjeÎ)
i obejmuje posiadanie samoistne, zalezÇne oraz dzierzÇenie17. Termin
¹wøadanieº zawarty w art. 60 ust. 1 ustawy o stosunku panÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego nalezÇy rozumiecÂ w ten sposoÂb, izÇ nieruchomosÂci podlegajaÎce nabyciu z mocy prawa musiaøy znajdowacÂ sieÎ w dniu
23 maja 1989 r. w posiadaniu lub dzierzÇeniu kosÂcielnych osoÂb prawnych18. Jest to podstawowy warunek uwøaszczenia kosÂcielnych osoÂb
prawnych.

1. ZAKRES UWèASZCZENIA

KosÂcioÂø katolicki w Polsce nabyø z mocy samego prawa (art. 60)
wøasnosÂcÂ nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, pozostajaÎcych w dniu wejsÂcia
w zÇycie ustawy, czyli w dniu 23 maja 1989 r. (art. 77) we wøadaniu
kosÂcielnych osoÂb prawnych.
Po pierwsze, ktoÂre byøy wczesÂniej wøasnosÂciaÎ diecezji, parafii,
klasztoroÂw lub innych instytucji greckokatolickich19 (art. 60 ust. 1
pkt 1).
15
Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 14.
16
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ± Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16,
poz. 93 z poÂzÂn. zm.).
17
Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 13.
18
Por. W. ChroÂsÂcielewski, Glosa do wyroku NSA z dnia 27 wrzesÂnia 1990 r.,
sygn. akt II SA 502/90, ¹Orzecznictwo SaÎdoÂw Polskichº 34(1993), nr 3, s. 49.
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Wøadze komunistyczne, przejmujaÎc to mienie baÎdzÂ uznajaÎc je za
wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa, stosowaøy roÂzÇnorodnaÎ argumentacjeÎ
prawnaÎ. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Administracji Publicznej z marca 1947 r. mienie osoÂb prawnych KosÂcioøa greckokatolickiego miaøo nalezÇecÂ do panÂstwa na podstawie ukøadu z wrzesÂnia
1945 r. zawartego przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
z rzaÎdem UkrainÂskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o przesiedleniu ludnosÂci ukrainÂskiej z Polski i obywateli polskich z terytorium USRR20. Z kolei podstaweÎ, na ktoÂraÎ wskazywano przy przejmowaniu majaÎtku KosÂcioøa greckokatolickiego, stanowiø dekret
z dnia 5 wrzesÂnia 1947 r. o przejeÎciu na wøasnosÂcÂ panÂstwa mienia
pozostaøego po osobach przesiedlonych do ZSRR21. TresÂcÂ tego dekretu byøa jednak niedostosowana do przejmowania mienia osoÂb
prawnych, w zwiaÎzku z tym zostaø on znowelizowany dekretem z dnia
28 wrzesÂnia 1949 r.22 Zgodnie z art. 1 ust. 2 zd. 1 dekretu z dnia
5 wrzesÂnia 1947 r. na wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa miaøo przechodzicÂ
takzÇe mienie ¹osoÂb prawnych, ktoÂrych istnienie lub dziaøalnosÂcÂ
wskutek przesiedlenia do ZSRR ich czøonkoÂw lub osoÂb taÎ dziaøalnosÂciaÎ objeÎtych staøa sieÎ bezprzedmiotowaº. RoÂwniezÇ ten akt prawny
zawiera wadliwaÎ argumentacjeÎ prawnaÎ, poniewazÇ ustanie dziaøalnosÂci osoÂb prawnych KosÂcioøa greckokatolickiego nastaÎpiøo przede
wszystkim w wyniku dziaøalnosÂci wøadz komunistycznych i nie miaøo
bezposÂredniego zwiaÎzku z przesiedleniem do ZSRR, a ponadto trudno uznacÂ dziaøalnosÂcÂ kosÂcielnej osoby prawnej za ¹bezprzedmiotowaÎº. KosÂcielna osoba prawna to nie przedsieÎbiorstwo nastawione na
zysk.
19

ObrzaÎdek greckokatolicki nazywany jest tezÇ obrzaÎdkiem unickim, obrzaÎdkiem
grecko-rusinÂskim (okres II Rzeczypospolitej) lub bizantyjsko-ukrainÂskim (wspoÂøczesÂnie). W tym artykule nazwy te beÎdaÎ uzÇywane zamiennie.
20
Por. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), zesp. Ministerstwa Administracji Publicznej (MAP), sygn. 1040, ZarzaÎdzenie w sprawie majaÎtku po byøej Kurii
Biskupiej greckokatolickiej w PrzemysÂlu, V.W.Ch.347/47, s. 80.
21
Dz. U. z 1947 r., nr 59, poz. 318.
22
Dekret z dnia 28 wrzesÂnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 wrzesÂnia 1947 r.
o przejsÂciu na wøasnosÂcÂ PanÂstwa mienia pozostaøego po osobach przesiedlonych do
ZSRR (Dz. U. z 1949 r., nr 53, poz. 404).
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WczesÂniej, bo 27 lipca 1949 r., ukazaø sieÎ dekret o przejeÎciu na
wøasnosÂcÂ panÂstwa niepozostajaÎcych w faktycznym wøadaniu wøasÂcicieli nieruchomosÂci ziemskich poøozÇonych w niektoÂrych powiatach
wojewoÂdztwa biaøostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego23. Stosowanie tej podstawy prawnej ograniczone byøo jednak
tylko do nieruchomosÂci ziemskich. Zatem kazÇdy z przytoczonych
aktoÂw prawnych obarczony jest wadaÎ prawnaÎ, polegajaÎcaÎ na niedostatecznym stopniu sprecyzowania w stosunku do przejmowanego
mienia greckokatolickich kosÂcielnych osoÂb prawnych i z tego wzgleÎdu nalezÇy uznacÂ, zÇe mienie KosÂcioøa greckokatolickiego zostaøo przejeÎte przez panÂstwo bez podstawy prawnej. W efekcie ustawa z 17 maja
1989 r. doprowadziøa do przejsÂcia nieruchomosÂci greckokatolickich
kosÂcielnych osoÂb prawnych na rzecz osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku øacinÂskiego. Kwestia uwzgleÎdnienia potrzeb i historycznych racji osoÂb prawnych KosÂcioøa greckokatolickiego pozostaje obecnie sprawaÎ wewneÎtrznaÎ KosÂcioøa katolickiego obu obrzaÎdkoÂw, a tym samym znajduje sieÎ poza sferaÎ zainteresowania ustawodawcy panÂstwowego24.
Art. 61 ust. 1 pkt 1 odsyøa do art. 60 ust. 1 pkt 1, ktoÂry dotyczy
nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, beÎdaÎcych ¹wøasnosÂciaÎ diecezji, parafii,
klasztoroÂw lub innych instytucji greckokatolickich (unickich)º. Przepis ten nie odnosi sieÎ do ziem pounickich, stanowiaÎcych niegdysÂ
wøasnosÂcÂ osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku unickiego,
znajdujaÎcych sieÎ na terenach byøego zaboru rosyjskiego, a ktoÂre
obecnie znajdujaÎ sieÎ w granicach panÂstwa polskiego, poniewazÇ
w ukøadzie mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z dnia
20 czerwca 1938 r. (Dz. U. nr 35, poz. 222) Stolica Apostolska zrzekøa
sieÎ na rzecz Polski roszczenÂ KosÂcioøa katolickiego do prawa wøasnosÂci na wszystkich ziemiach pounickich (art. I i II ukøadu).
23

Dz. U. z 1949 r., nr 46, poz. 339.
Por. P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia kosÂcielnych osoÂb prawnych, s. 111. Szerzej
na ten temat zob.: A. NaøeÎcz, Cerkwie greckokatolickie w Diecezji Przemyskiej po roku
1945. Zarys problematyki, PrzemysÂl 1988; J. Musiaø, A. NaøeÎcz, SÂwiaÎtynie unickie na
terenie diecezji przemyskiej w latach 1945-1985, ¹ChrzesÂcijanin w SÂwiecieº 191(1989),
nr 3, s. 89-102.
24
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W ukøadzie tym natomiast panÂstwo polskie uznaøo za wøasnosÂcÂ
KosÂcioøa katolickiego kosÂcioøy, kaplice pounickie (z plebaniami,
ogrodami plebanÂskimi i cmentarzami pounickimi), beÎdaÎce w dniu
podpisania ukøadu w posiadaniu lub wøadaniu KosÂcioøa katolickiego
(art. V ukøadu), jednakzÇe w ukøadzie nie do konÂca zostaøa rozwiaÎzana
kwestia kosÂcioøoÂw i kaplic pounickich, beÎdaÎcych w owym czasie w posiadaniu panÂstwa (art. VI). Z powoøanych przepisoÂw wynika, izÇ gdy
chodzi o ziemie dawnego zaboru rosyjskiego objeÎte obecnie granicami panÂstwa polskiego, jedynie co do mienia wymienionego w art. V
i VI wspomnianego ukøadu istnieje mozÇliwosÂcÂ, zÇe w sporadycznych
zupeønie wypadkach mozÇe znalezÂcÂ zastosowanie art. 61 ust. 1 pkt 1,
dotyczaÎcy wszczeÎcia posteÎpowania regulacyjnego.
Po drugie, nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, ktoÂre podlegaøy przejeÎciu na wøasnosÂcÂ panÂstwa z mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r.
o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego25, a zostaøy pozostawione, wydzierzÇawione lub przekazane
kosÂcielnym osobom prawnym (art. 60 ust. 1 pkt 2).
Zgodnie z art. 7 ustawy o przejeÎciu doÂbr martwej reÎki oraz aneksem do punktu 2 Protokoøu Komisji WspoÂlnej RzaÎdu i Episkopatu
Polski czeÎsÂcÂ nieruchomosÂci ziemskich pozostaøa w posiadaniu osoÂb
prawnych KosÂcioøa katolickiego, mimo przejsÂcia ich tytuøu wøasnosÂci
na Skarb PanÂstwa26. Tak wieÎc rozstrzygnieÎcie ustawy umozÇliwiøo
ponowne przejsÂcie tytuøu wøasnosÂci tych nieruchomosÂci na kosÂcielne
25

Dz. U. z 1950 r., nr 9, poz. 87 z poÂzÂn. zm.
Szacuje sieÎ, zÇe kosÂcielne osoby prawne utrzymaøy w posiadaniu okoøo 33 tys.
ha gruntoÂw rolnych, panÂstwo zasÂ przejeÎøo okoøo 155 tys. ha. Por. M. T. Staszewski,
PanÂstwo±KosÂcioÂø w Europie SÂrodkowo-Wschodniej. Aspekty instytucjonalno-prawne,
Warszawa 1994, s. 39. LiczbeÎ 89 090,8 ha przejeÎtych gruntoÂw bez podziaøu na poszczegoÂlne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe zawierajaÎ dane Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych na dzienÂ 15 stycznia 1951 r. Por. AAN, zesp. Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych, teczka 1434, ¹Dane tymczasowe z 15 I 1951 r.º Powoøuje sieÎ na nie takzÇe
M. Winiarczyk-Kossakowska, PrzejeÎcie przez panÂstwo ¹doÂbr martwej reÎkiº (w pieÎcÂdziesiaÎtaÎ roczniceÎ), ¹PanÂstwo i Prawoº 55(2000), nr 12, s. 61. NalezÇy jednak pamieÎtacÂ,
izÇ po 15 stycznia 1951 r. przejmowanie gruntoÂw trwaøo nadal. LiczbeÎ 155 tys. ha podajaÎ
nasteÎpujaÎce publikacje: B. GoÂrowska, G. Rydlewski, Regulacje prawne stosunkoÂw
wyznaniowych w Polsce, Warszawa 19922, s. 105; A. Dudek, PanÂstwo i kosÂcioÂø w Polsce
26
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osoby prawne, o ile osoby te w dniu 23 maja 1989 r. nadal nimi
wøadaøy.
Po trzecie, ktoÂre podlegaøy przepisom dekretu z dnia 24 kwietnia
1952 r. o zniesieniu fundacji27, a zostaøy poreÎczone, pozostawione,
wydzierzÇawione, wynajeÎte lub przekazane kosÂcielnym osobom prawnym (art. 60 ust. 1 pkt 3).
Na mocy tego dekretu z dniem 22 maja 1952 r. majaÎtek fundacji
majaÎcych siedzibeÎ w Polsce zostaø przejeÎty przez panÂstwo na wøasnosÂcÂ. W niektoÂrych jednak sytuacjach mimo przejeÎcia mienia fundacji poreÎczono uzÇytkowanie ich majaÎtkoÂw lub ich czeÎsÂci stanowiaÎcych
gospodarstwa rolne proboszczoÂw (w granicach i na zasadach okresÂlonych w ustawie o przejeÎciu doÂbr martwej reÎki), a takzÇe przeznaczonych do wykonywania kultu religijnego (np. fundacje mszalne).
Po czwarte, zostaøy przez byøe wøadze zaborcze austriackie przejeÎte na wøasnosÂcÂ funduszy religijnych, funduszy naukowych, szkoÂø
parafialnych lub katolickich gmin parafialnych (art. 60 ust. 1 pkt 4).
NieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, ktoÂre zostaøy przez byøe wøadze
zaborcze austriackie przejeÎte na wøasnosÂcÂ funduszy religijnych, funduszy naukowych, szkoÂø parafialnych lub katolickich gmin parafialnych, a ktoÂre w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy znajdowaøy sieÎ we wøadaniu panÂstwowych jednostek organizacyjnych, staøy sieÎ z mocy prawa odpowiednio wøasnosÂciaÎ Skarbu PanÂstwa, innych panÂstwowych
osoÂb prawnych lub mieniem komunalnym (art. 60 ust. 3). Z kolei
takie same nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, znajdujaÎce sieÎ w tym dniu
w samoistnym posiadaniu osoÂb fizycznych lub niepanÂstwowych i niekosÂcielnych osoÂb prawnych, podlegajaÎ nabyciu w drodze zasiedzenia,
przy zaliczeniu do biegu zasiedzenia wymaganym w art. 172 k.c.28
okresu posiadania przed dniem wejsÂcia w zÇycie ustawy (art. 60 ust. 4).
Unormowanie to wyøaÎczyøo tym samym stosowanie art. 177 k.c., ktoÂry uniemozÇliwiaø zasiedzenie nieruchomosÂci beÎdaÎcych przedmiotem
1945-1970, KrakoÂw 1995, s. 21; J. ZÇaryn, KosÂcioÂø a wøadza w Polsce (1945-1950),
Warszawa 1997, s. 312, 327, przyp. 12.
27
Dz. U. z 1952 r., nr 25, poz. 172.
28
Obecnie w brzmieniu ustalonym ustawaÎ z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie
ustawy ± Kodeks cywilny (Dz. U. z 1990 r., nr 55, poz. 321).
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wøasnosÂci panÂstwowej. Warto dodacÂ, izÇ art. 177 k.c. zostaø uchylony
przez nowelizacjeÎ kodeksu cywilnego z 1990 r.29
Po piaÎte, uwøaszczeniem objeÎto nieruchomosÂci, na ktoÂrych znajdujaÎ sieÎ obiekty sakralne oraz cmentarze (zgodnie z nowelizacjaÎ
z 1991 r.) wraz z budynkami towarzyszaÎcymi; dotyczy to roÂwniezÇ
obiektoÂw poøozÇonych na obszarze miasta stoøecznego Warszawy
(art. 60 ust. 1 pkt 5). Ustawodawca wyjasÂniø, zÇe przez ¹budynki towarzyszaÎceº obiektom sakralnym rozumie sieÎ poøozÇone w saÎsiedztwie
obiektoÂw sakralnych: budynki stanowiaÎce mieszkanie proboszcza lub
rektora, kancelarieÎ parafialnaÎ lub kancelarieÎ rektora (plebanieÎ), budynki stanowiaÎce mieszkanie wikariuszy (wikariatkeÎ), budynki stanowiaÎce mieszkanie pracownikoÂw sÂwieckich parafii lub rektoratu
(organistoÂwkeÎ), budynki punktu katechetycznego i budynki domu
zakonnego zwiaÎzanego z duszpasterstwem w tym obiekcie sakralnym
albo ze sÂwiadczeniem w nim pomocy (art. 60 ust. 2). RozstrzygnieÎcie
to umozÇliwiøo przejeÎcie przez kosÂcielne osoby prawne wøasnosÂci
cmentarzy i obiektoÂw sakralnych znajdujaÎcych sieÎ 23 maja 1989 r.
w ich wøadaniu, bez wzgleÎdu na pochodzenie tych nieruchomosÂci,
w tym takzÇe utraconych w przeszøosÂci przez inne kosÂcioøy i zwiaÎzki
wyznaniowe30.
Na tle innych ustaw regulujaÎcych stosunek panÂstwa do kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej szczegoÂlny wyjaÎtek od zasady, zÇe nieruchomosÂci znajdujaÎce sieÎ we wøadaniu osoÂb
prawnych danego kosÂcioøa przechodzaÎ na ich wøasnosÂcÂ, przewiduje
art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego.
W mysÂl tego przepisu kosÂcioøy garnizonowe, znajdujaÎce sieÎ we wøadaniu osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego, nie staøy sieÎ ich wøasnosÂciaÎ.
29
Por. art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy ± Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1990 r., nr 55, poz. 321).
30
Przykøadem mozÇe bycÂ tutaj kosÂcioÂø powizytkowski w Siemianowicach SÂlaÎskich,
beÎdaÎcy wøasnosÂciaÎ ewangelickiej gminy kosÂcielnej, przekazany w uzÇytkowanie, bez
przeniesienia tytuøu wøasnosÂci, na mocy uchwaøy Miejskiej Rady Narodowej z 1945 r.
KosÂcioøowi katolickiemu, a nasteÎpnie ¹uwøaszczonyº zgodnie z ustawaÎ z 17 maja
1989 r. 18 stycznia 2000 r. w wyniku porozumienia pomieÎdzy diecezjaÎ katowickaÎ
KosÂcioøa katolickiego a diecezjaÎ katowickaÎ KosÂcioøa ewangelicko-augsburskiego zostaø on zwroÂcony pierwotnemu wøasÂcicielowi.

144

DARIUSZ WALENCIK

2. TRYB

Stwierdzenie przejsÂcia wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci nasteÎpuje w dwoÂch etapach. Etapem pierwszym jest, zgodnie z art. 60
ust. 5, wydanie decyzji terenowego organu administracji panÂstwowej
o wøasÂciwosÂci szczegoÂlnej do spraw wyznanÂ stopnia wojewoÂdzkiego,
czyli obecnie ± w mysÂl art. 59 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o zmianie niektoÂrych ustaw okresÂlajaÎcych kompetencje organoÂw administracji publicznej w zwiaÎzku z reformaÎ ustrojowaÎ panÂstwa ± wojewody31. SzczegoÂøowy tryb wydawania decyzji regulujaÎ odpowiednie przepisy kodeksu posteÎpowania administracyjnego32. NalezÇy
przy tym podkresÂlicÂ, zÇe samo wydanie decyzji potwierdza jedynie,
izÇ nieruchomosÂci, speøniajaÎce warunki okresÂlone w ustawie z 17 maja
1989 r., staøy sieÎ z mocy prawa wøasnosÂciaÎ kosÂcielnej osoby prawnej.
W sytuacji gdy w dniu 23 maja 1989 r. toczyøo sieÎ posteÎpowanie
saÎdowe lub administracyjne, dotyczaÎce ustalenia stanu prawnego wymienionych rodzajoÂw nieruchomosÂci, zgodnie z art. 60 ust. 8 ulega
ono zawieszeniu, a saÎdy lub organy administracji panÂstwowej powinny przekazacÂ jego akta organowi kompetentnemu do wydania decyzji, czyli wojewodzie. Wojewoda, ktoÂry wydaø decyzjeÎ ostatecznaÎ,
ma obowiaÎzek zawiadomicÂ o niej saÎd lub organ administracji panÂstwowej, ktoÂry zawiesiø posteÎpowanie, zwracajaÎc roÂwnoczesÂnie akta
sprawy. Wydanie ostatecznej decyzji w przedmiocie uwøaszczenia jest
podstawaÎ dla saÎdu lub organu administracji panÂstwowej do umorzenia zawieszonych posteÎpowanÂ.
Drugim etapem przejsÂcia wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci
w drodze uwøaszczenia kosÂcielnych osoÂb prawnych jest wpis do ksieÎgi
wieczystej baÎdzÂ w przypadku braku jej zaøozÇenie. Ma to szczegoÂlne
znaczenie w zwiaÎzku z domniemaniem, zÇe prawo jawne z ksieÎgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3
u.k.w.h.)33, domniemaniem reÎkojmi wiary publicznej ksiaÎg wieczys31

Dz. U. z 1998 r., nr 106, poz. 668.
Por. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ± Kodeks posteÎpowania administracyjnego (t.jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z poÂzÂn. zm.).
33
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksieÎgach wieczystych i hipotece (t.jedn.: Dz. U.
z 2001 r., nr 124, poz. 1361 z poÂzÂn. zm.).
32
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tych (art. 5 u.k.w.h.) oraz ochronaÎ praw nabytych przez niepanÂstwowe osoby trzecie. Przeanalizujmy teÎ sytuacjeÎ na przykøadzie prawa
uzÇytkowania wieczystego.
Wpis prawa uzÇytkowania wieczystego korzysta z domniemania
wynikajaÎcego z art. 3 u.k.w.h. Domniemanie to dziaøa roÂwniezÇ wtedy,
kiedy dokonany wpis ujawnia sprzecznaÎ z prawem podstaweÎ wpisu.
Nie obala tego domniemania wyrazÇone w uzasadnieniu decyzji
uwøaszczeniowej (wydanej w trybie art. 60 ust. 1 pkt 1-5) stanowisko,
zÇe wpis uzÇytkowania wieczystego zostaø dokonany na podstawie wadliwie sporzaÎdzonej umowy uzÇytkowania wieczystego, gdyzÇ kosÂcielna
osoba prawna nabyøa z mocy ustawy, przed zawarciem stosownej
umowy, prawo wøasnosÂci tej nieruchomosÂci. DopoÂki bowiem wykazane domniemanie wpisu uzÇytkowania wieczystego nie zostanie obalone na drodze prawnej (np. na podstawie wyroku saÎdu, orzekajaÎcego niezgodnosÂcÂ stanu prawnego nieruchomosÂci w zakresie prawa
uzÇytkowania wieczystego gruntu), tresÂcÂ wpisu dziaøa na korzysÂcÂ
ujawnionego podmiotu34.
Wpis w ksieÎdze wieczystej prawa uzÇytkowania wieczystego na
rzecz niepanÂstwowej osoby trzeciej co do uwøaszczonej nieruchomosÂci
nie jest, co prawda, przeszkodaÎ do uwzgleÎdnienia wniosku kosÂcielnej
osoby prawnej o wpis prawa wøasnosÂci w miejsce Skarbu PanÂstwa
z uwagi na zakres kognicji saÎdu wyznaczonej tresÂciaÎ wniosku oraz
doøaÎczonaÎ do wniosku decyzjaÎ. Niemniej, po uwzgleÎdnieniu przez
saÎd ¹wniosku w jego granicachº, w interesie kosÂcielnej osoby prawnej
jest wykazanie w odreÎbnym posteÎpowaniu baÎdzÂ w oddzielnym posteÎpowaniu wieczystoksieÎgowym, izÇ uzÇytkowanie wieczyste wygasøo35.
JesÂliby nastaÎpiøo rozporzaÎdzenie uwøaszczonaÎ nieruchomosÂciaÎ
bez uprzedniego wpisu prawa wøasnosÂci na rzecz kosÂcielnej osoby
prawnej w miejsce Skarbu PanÂstwa jako dotychczasowego wøasÂciciela, a w tejzÇe ksieÎdze wieczystej byøaby ujawniona niepanÂstwowa osoba trzecia jako uzÇytkownik wieczysty, nabywca nieruchomosÂci zasÂ
zÇaÎdaøby wpisu prawa wøasnosÂci na podstawie zawartej ze zbywcaÎ
(uwøaszczonaÎ kosÂcielnaÎ osobaÎ prawnaÎ) umowy sprzedazÇy, saÎd wie34
35

Por. A. Oleszko, Pytania i odpowiedzi, ¹Rejentº 13(2003), nr 4, s. 149.
Por. tamzÇe.
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czystoksieÎgowy w ramach kognicji z art. 6268 § 2 k.p.c.36 powinien
oddalicÂ taki wniosek (art. 6269 k.p.c.), poniewazÇ istnieje przeszkoda
do jego dokonania.
PrzeszkodaÎ taÎ jest wpis prawa uzÇytkowania wieczystego co do
przedmiotowej nieruchomosÂci na rzecz wspomnianej osoby trzeciej.
Nie wnikajaÎc w oceneÎ wazÇnosÂci umowy, notariusz powinien odmoÂwicÂ
sporzaÎdzenia tej umowy w formie aktu notarialnego na podstawie
art. 81 ustawy ± Prawo o notariacie37, po wczesÂniejszym zapoznaniu
sieÎ z tresÂciaÎ przedøozÇonego mu odpisu ksieÎgi wieczystej38 prowadzonej dla nieruchomosÂci Skarbu PanÂstwa39.
PrzejsÂcie wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci w drodze uwøaszczenia jest wolne od podatkoÂw i opøat zwiaÎzanych z tym przejsÂciem
(np. opøaty skarbowej), a wynikajaÎce z niego wnioski o wpisy do
ksiaÎg wieczystych i o ich zakøadanie saÎ wolne od opøat saÎdowych
(art. 60 ust. 7).

3. KONTROLA SAÎDOWA
3.1. SKARGA DO SAÎDU ADMINISTRACYJNEGO

Decyzje uwøaszczajaÎce kosÂcielne osoby prawne majaÎ charakter
deklaratoryjny i w mysÂl art. 60 ust. 6 mogaÎ bycÂ zaskarzÇone do saÎdu
administracyjnego. W chwili wejsÂcia w zÇycie ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego, na mocy ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o Naczelnym SaÎdzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy
± Kodeks posteÎpowania administracyjnego40, najwazÇniejsze decyzje
36
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. ± Kodeks posteÎpowania cywilnego (Dz. U.
z 1964 r., nr 43, poz. 296 z poÂzÂn. zm.).
37
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. ± Prawo o notariacie (t.jedn.: Dz. U. z 2002 r.,
nr 42, poz. 369 z poÂzÂn. zm.).
38
Por. § 18 ust. 1 pkt 5 rozporzaÎdzenia Ministra SprawiedliwosÂci z 17 wrzesÂnia
2001 r. w sprawie prowadzenia ksiaÎg wieczystych i zbioroÂw dokumentoÂw ( Dz. U.
z 2001 r., nr 102, poz. 1122 z poÂzÂn. zm.).
39
Por. A. Oleszko, Pytania i odpowiedzi, s. 149.
40
Dz. U. z 1980 r., nr 4, poz. 8.
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dotyczaÎce spraw wyznaniowych, podejmowane zresztaÎ na zasadzie
tzw. swobodnego uznania, byøy poza kontrolaÎ saÎdowaÎ. Kontrola saÎdowa byøa woÂwczas podejmowana jedynie incydentalnie w sÂcisÂle
okresÂlonych rodzajach spraw (budownictwo kosÂcielne, fundacje wyznaniowe, decyzje dotyczaÎce przyjeÎcia darowizn, zapisoÂw, spadkoÂw
i umoÂw o dozÇywocie przez podmioty wyznaniowe). Decyzje te byøy
wydawane przez inne wydziaøy baÎdzÂ organy w porozumieniu z wydziaøem (urzeÎdem) do spraw wyznanÂ. Tym samym przepis art. 60
ust. 6 rozszerzyø zakres saÎdowej kontroli, dopuszczajaÎc skargeÎ do
NSA w sprawach decyzji baÎdzÂ zaniechania wydania decyzji o uwøaszczeniu kosÂcielnych osoÂb prawnych41.
Zgodnie z art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie
ustawy ± Kodeks posteÎpowania administracyjnego42 kognicji NSA
poddano wszystkie decyzje organoÂw administracji panÂstwowej, takzÇe
w sprawach wyznaniowych, o ile nie jest to wyrazÂnie wyøaÎczone przez
ustaweÎ. Ustawa ta zmieniøa brzmienie dotychczasowego art. 196 § 2
k.p.a., gdzie kompetencje NSA ustalono na zasadzie klauzuli generalnej, bez dotychczasowych wyøaÎczenÂ m.in. spraw wyznaniowych.
Artykuø 196 k.p.a. zostaø uchylony przez art. 61 pkt 3 ustawy z dnia
11 maja 1995 r. o Naczelnym SaÎdzie Administracyjnym43. TeÎ z kolei
derogowano na mocy art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ± przepisy wprowadzajaÎce ustaweÎ ± Prawo o ustroju saÎdoÂw administracyjnych44 i ustaweÎ ± Prawo o posteÎpowaniu przed saÎdami administracyjnymi45 z dniem 1 stycznia 2004 r.46 Obecnie zatem wprowadzono
mozÇliwosÂcÂ dwuinstancyjnego posteÎpowania przed saÎdami administracyjnymi w sprawach skargi na decyzjeÎ baÎdzÂ zaniechania wydania
decyzji w przedmiocie przejsÂcia wøasnosÂci nieruchomosÂci albo jej
czeÎsÂci na rzecz kosÂcielnej osoby prawnej. Skarga na niewydanie de41
Por. P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia kosÂcielnych osoÂb prawnych, s. 111-112;
A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, w: KosÂcioÂø
i prawo, t. 13, Lublin 1998, s. 36-37.
42
Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 201.
43
Dz. U. z 1995 r., nr 74, poz. 368.
44
Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1269.
45
Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270, zm. Dz. U. z 2004 r., nr 162, poz. 1692.
46
Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1271.
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cyzji jest dopuszczalna po upøywie 2 lat od daty wszczeÎcia posteÎpowania administracyjnego (art. 60 ust. 6).

Â è ORZEKAJAÎCY
3.2. BRAK UZGODNIENIA TRESÂCI ORZECZENIA PRZEZ ZESPO
LUB KOMISJEÎ MAJAÎTKOWAÎ

Istnieje takzÇe teoretycznie druga przesøanka wniesienia skargi do
saÎdu administracyjnego. Stosownie do tresÂci art. 64 ust. 1 ustawy
z 17 maja 1989 r., jezÇeli zespoÂø orzekajaÎcy Komisji MajaÎtkowej lub
Komisja w peønym skøadzie nie zdoøajaÎ uzgodnicÂ tresÂci orzeczenia,
zawiadamiajaÎ o tym pisemnie uczestnikoÂw posteÎpowania regulacyjnego. Zgodnie z art. 64 ust. 2 uczestnikom posteÎpowania przysøuguje
woÂwczas 6-miesieÎczny zawity termin (liczaÎc od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o nieuzgodnieniu orzeczenia przez zespoÂø
lub KomisjeÎ) na wystaÎpienie o podjeÎcie zawieszonego posteÎpowania
saÎdowego lub administracyjnego, a jezÇeli nie byøo ono wszczeÎte ± na
wystaÎpienie do saÎdu o zasaÎdzenie roszczenia. SaÎd, rozpoznajaÎc spraweÎ, stosuje zasady regulacji wøasÂciwe dla posteÎpowania przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ (art. 63 ust. 1-3). W przypadku braku wystaÎpienia do
saÎdu w tym okresie roszczenie wygasa (art. 62 ust. 4 w zwiaÎzku z art.
64 ust. 2).
Na dzienÂ 31 maja 2005 r. Komisja MajaÎtkowa zakonÂczyøa posteÎpowanie regulacyjne w 2711 sprawach sposÂroÂd 3063 zøozÇonych wnioskoÂw. W 71 zespoøy orzekajaÎce nie uzgodniøy orzeczenia w sprawie,
informujaÎc pisemnie strony, zÇe w terminie 6 miesieÎcy mogaÎ wystaÎpicÂ
o rozstrzygnieÎcie sprawy w drodze zawieszonego posteÎpowania administracyjnego baÎdzÂ saÎdowego47. Nie wiadomo, w ilu z tych 71
spraw byøo wszczeÎte posteÎpowanie administracyjne (Komisja MajaÎtkowa nie prowadzi tego typu statystyki), niemniej nie mozÇna wykluczycÂ takiej mozÇliwosÂci. Warto zwroÂcicÂ jeszcze uwageÎ na fakt, zÇe
uczestnikom posteÎpowania regulacyjnego przysøuguje tylko mozÇliwosÂcÂ podjeÎcia zawieszonego posteÎpowania administracyjnego, a nie
47

Por. Pismo Komisji MajaÎtkowej nr W.KM-6786/10/05 z dnia 28 pazÂdziernika
2005 r., w posiadaniu autora.
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zøozÇenia wniosku o wszczeÎcie posteÎpowania. W sytuacji gdy posteÎpowanie administracyjne nie byøo wszczeÎte, mogaÎ oni wystaÎpicÂ do
saÎdu cywilnego o zasaÎdzenie roszczenia. Natomiast w razie podjeÎcia
zawieszonego posteÎpowania administracyjnego dysponujaÎ oni szeregiem mozÇliwosÂci weryfikacji wydanej decyzji zaroÂwno w toku instancji administracyjnych, jak i saÎdowych.

4. WYROK NSA Z DNIA 27 WRZESÂNIA 1990 R.

Potwierdzeniem dotychczasowych rozwazÇanÂ jest wyrok NSA
z 27 wrzesÂnia 1990 r. Stan faktyczny w tej sprawie przedstawia sieÎ
nasteÎpujaÎco. Dyrektor Wydziaøu Organizacyjno-Prawnego i Kontroli
UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w NS decyzjaÎ z dnia 23 stycznia 1990 r. (nr
Or. VII-6810/57/90), wydanaÎ na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 3 i ust. 5
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., stwierdziø, zÇe nieruchomosÂcÂ poøozÇona
w J., stanowiaÎca obecnie dziaøkeÎ ewidencyjnaÎ nr 154/6 o powierzchni
6,33 ha, staøa sieÎ z dniem 23 maja 1989 r. z mocy prawa wøasnosÂciaÎ
parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NajsÂwieÎtszej Marii Panny
w J. W uzasadnieniu tej decyzji podano, zÇe na podstawie dekretu
z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji48 nieruchomosÂcÂ ta
zostaøa przejeÎta na wøasnosÂcÂ panÂstwa, co stwierdzono decyzjaÎ z dnia
25 pazÂdziernika 1963 r., lecz pozostaøa nadal we wøadaniu parafii
rzymskokatolickiej w J. i w jej wøadaniu znajdowaøa sieÎ takzÇe w dniu
23 maja 1989 r., przy czym jest dzierzÇawiona przez Antoniego K.,
ktoÂry z tego tytuøu reguluje zobowiaÎzania podatkowe.
W odwoøaniu od powyzÇszej decyzji Antoni K. zarzuciø, zÇe nie braø
udziaøu w posteÎpowaniu administracyjnym, chocÂ posiada spornaÎ nieruchomosÂcÂ nie jako dzierzÇawca, lecz jako jej posiadacz samoistny,
i zøozÇyø obecnie wniosek do saÎdu rejonowego w L. o stwierdzenie
nabycia wøasnosÂci tej nieruchomosÂci przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1970 r.
Po rozpatrzeniu odwoøania Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw decyzjaÎ z dnia 23 kwietnia 1990 r. nr W. ZP-025/126/89 utrzymaø
48

Dz. U. z 1952 r., nr 25, poz. 172 z poÂzÂn. zm.
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w mocy decyzjeÎ organu stopnia wojewoÂdzkiego. W uzasadnieniu decyzji organ odwoøawczy podnioÂsø, zÇe brak udziaøu Antoniego K. w posteÎpowaniu administracyjnym nie miaø wpøywu na wydanaÎ decyzjeÎ,
gdyzÇ ze znajdujaÎcych sieÎ w aktach sprawy dowodoÂw w postaci mieÎdzy
innymi notatki søuzÇbowej z dnia 15 czerwca 1965 r. Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w L., zasÂwiadczenia Naczelnika Gminy
J. z dnia 20 listopada 1989 r. oraz osÂwiadczenÂ kilkudziesieÎciu sÂwiadkoÂw wynika, izÇ sporna nieruchomosÂcÂ byøa od 1934 r. wydzierzÇawiana
przez parafieÎ Franciszkowi K., a poÂzÂniej jego synowi Antoniemu
K. W rozumieniu art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
pojeÎcie wøadania nieruchomosÂciaÎ przez kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ nie
mozÇe bycÂ interpretowane zaweÎzÇajaÎco i ma zastosowanie roÂwniezÇ
w przypadkach, gdy na nieruchomosÂci ciaÎzÇaÎ prawa osoÂb trzecich.
Sporna nieruchomosÂcÂ byøa zatem w dniu 23 maja 1989 r. we wøadaniu
parafii rzymskokatolickiej w J., a odwoøujaÎcy sieÎ Antoni K. byø jedynie posiadaczem zalezÇnym.
W skardze do Naczelnego SaÎdu Administracyjnego na powyzÇszaÎ
decyzjeÎ Antoni K. zarzuciø naruszenie art. 60 ust. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., gdyzÇ omawiana nieruchomosÂcÂ jako
fundacja mszalna nigdy nie byøa w posiadaniu parafii w J., lecz byøa
w samoistnym posiadaniu najpierw jego ojca, a potem jego samego.
SkarzÇaÎcy zarzuciø tezÇ naruszenie przepisoÂw art. 10 i 73 k.p.a. przez to,
izÇ przeprowadzono posteÎpowanie bez jego udziaøu, uniemozÇliwiajaÎc
mu przedstawienie dowodoÂw na poparcie jego twierdzenÂ co do charakteru posiadania przez niego nieruchomosÂci, a poprzednio przez
jego ojca, a zatem zachodzaÎ przyczyny okresÂlone w art. 145 § 1 pkt 4
k.p.a. Ponadto skarzÇaÎcy zarzuciø naruszenie przepisoÂw art. 75, 76 i 89
§ 2 k.p.a., poniewazÇ nie przeprowadzono dowodu z przesøuchania
sÂwiadkoÂw na rozprawie, poprzestajaÎc jedynie na ich osÂwiadczeniach.
W konkluzji skarzÇaÎcy wnioÂsø, aby saÎd na podstawie art. 207 § 2 pkt
1-3 k.p.a. uchyliø zaskarzÇonaÎ decyzjeÎ i ewentualnie przekazaø spraweÎ
do ponownego rozpoznania.
Naczelny SaÎd Administracyjny, rozpoznajaÎc niniejszaÎ skargeÎ,
zwazÇyø, izÇ racjeÎ ma skarzÇaÎcy, zarzucajaÎc organom wadliwosÂcÂ przeprowadzonego posteÎpowania dowodowego, polegajaÎcaÎ na poprzestaniu
jedynie na przyjeÎciu osÂwiadczenÂ sÂwiadkoÂw, sporzaÎdzonych poza or-
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ganami orzekajaÎcymi w niniejszej sprawie, bez umozÇliwienia skarzÇaÎcemu, przed wydaniem zaskarzÇonej decyzji, wzieÎcia bezposÂredniego
udziaøu w przeprowadzeniu dowodoÂw z zeznanÂ tych sÂwiadkoÂw i bez
zapoznania skarzÇaÎcego z materiaøem dowodowym zebranym w sprawie, co narusza przepisy art. 10 § 1, art. 73 § 1, art. 79, 81 i 89 § 2 k.p.a.
NSA zaznaczyø, zÇe w omawianej sprawie nie zachodzaÎ podstawy do
uwzgleÎdnienia skargi, gdyzÇ uchybienia te nie majaÎ istotnego wpøywu
na wynik rozpoznania tej sprawy w niniejszym posteÎpowaniu saÎdowym.
Bezsporne jest, zÇe nieruchomosÂcÂ objeÎta zaskarzÇonaÎ decyzjaÎ podlegaøa przepisom dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu
fundacji. W zalezÇnosÂci zatem od tego, czy nieruchomosÂcÂ ta, po przejeÎciu jej w trybie tego dekretu na wøasnosÂcÂ panÂstwa, zostaøa pozostawiona w reÎkach parafii w J. i znajdowaøa sieÎ w dniu 23 maja 1989 r.
w jej wøadaniu, czy tezÇ nie, majaÎ do tej nieruchomosÂci zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ± odpowiednio art. 60
ust. 1 pkt 3 lub art. 61 ust. 1 pkt 4. Bezsporne jest roÂwniezÇ to, zÇe
w sprawie tej parafia wystaÎpiøa z wnioskiem o stwierdzenie przyjeÎcia
niniejszej nieruchomosÂci na swaÎ wøasnosÂcÂ.
SkarzÇaÎcy upatruje naruszenia jego praw przez zaskarzÇonaÎ decyzjeÎ w tym, zÇe jako samoistny posiadacz wskazanej nieruchomosÂci staø
sieÎ jej wøasÂcicielem przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1970 r. To
przekonanie skarzÇaÎcego jest bøeÎdne. NieruchomosÂcÂ ta w trybie powyzÇszego dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. staøa sieÎ wøasnosÂciaÎ
panÂstwa. Zgodnie zasÂ z art. 177 k.c., obowiaÎzujaÎcym do dnia 1 pazÂdziernika 1990 r.49, wyøaÎczona byøa mozÇliwosÂcÂ zasiedzenia nieruchomosÂci panÂstwowej. Bezsporny jest natomiast fakt, zÇe omawiana nieruchomosÂcÂ nie jest objeÎta przepisem art. 60 ust. 4 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Gdyby nawet przyjaÎcÂ, zÇe skarzÇaÎcy byø samoistnym
posiadaczem spornej nieruchomosÂci (czemu przeczaÎ znajdujaÎce sieÎ
w aktach sprawy administracyjnej zebrane dotychczas dowody), jest
oczywiste, izÇ skarzÇaÎcy nie staø sieÎ wøasÂcicielem tej nieruchomosÂci. Nie
49

Por. art. 1 pkt 34 i art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy ±
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1990 r., nr 55, poz. 321).
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odnosi sieÎ zatem do niego takzÇe sytuacja, o jakiej mowa w art. 61
ust. 4 pkt 3 tej ustawy, w sÂwietle zasÂ jej art. 62 ust. 4 nie nalezÇy on tezÇ
do kreÎgu uczestnikoÂw posteÎpowania regulacyjnego.
W tym stanie faktycznym i prawnym zaskarzÇona decyzja, stwierdzajaÎca, zÇe wykazana w niej nieruchomosÂcÂ, ktoÂra byøa do dnia
23 maja 1989 r. wøasnosÂciaÎ panÂstwa, staøa sieÎ z tym dniem wøasnosÂciaÎ
parafii rzymskokatolickiej w J., nie dotyczy praw skarzÇaÎcego do tej
nieruchomosÂci i nie zmienia jego sytuacji prawnej w odniesieniu do
tej nieruchomosÂci. Ponadto jest oczywiste, zÇe nie moÂgøby on bycÂ
roÂwniezÇ uczestnikiem ewentualnego posteÎpowania regulacyjnego
w odniesieniu do tej nieruchomosÂci.
W rezultacie, mimo wskazanych wyzÇej uchybienÂ w sposobie przeprowadzenia posteÎpowania dowodowego na okolicznosÂcÂ, czy skarzÇaÎcy byø samoistnym posiadaczem spornej nieruchomosÂci, czy tylko
dzierzÇawiø jaÎ od zainteresowanej parafii w J., nie ma podstaw prawnych do uwzgleÎdnienia jego skargi w ramach jego interesu prawnego,
ktoÂry nie zostaø naruszony zaskarzÇonaÎ decyzjaÎ50.

PODSUMOWANIE

Przepis art. 61 ust. 4 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. stanowi, izÇ
regulacja spraw majaÎtkowych KosÂcioøa katolickiego, a wieÎc przeprowadzana zaroÂwno w trybie posteÎpowania regulacyjnego, jak i uwøaszczeniowego, nie mozÇe naruszacÂ praw podmiotowych nabytych
przez niepanÂstwowe osoby trzecie, w szczegoÂlnosÂci przez inne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe oraz rolnikoÂw indywidualnych. JednoczesÂnie nie nalezÇy interpretowacÂ zaweÎzÇajaÎco pojeÎcia ¹wøadaniaº nieruchomosÂciaÎ przez kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ, ktoÂre ma zastosowanie
roÂwniezÇ w przypadkach, gdy na nieruchomosÂci ciaÎzÇaÎ prawa osoÂb
trzecich. Prawa te mogaÎ bycÂ roÂzÇnego rodzaju: mozÇe to bycÂ wøasnosÂcÂ,
50

Wyrok NSA z dnia 27 wrzesÂnia 1990 r., sygn. akt II SA 502/90, ¹Orzecznictwo
Naczelnego SaÎdu Administracyjnegoº 10(1990), nr 2-3, poz. 54.
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inne prawa rzeczowe, a takzÇe prawa obligacyjne. Tylko prawo wøasnosÂci spornych nieruchomosÂci nabyte przez niepanÂstwowe osoby
trzecie wyøaÎcza mozÇliwosÂcÂ dochodzenia przez osoby prawne KosÂcioøa
katolickiego przywroÂcenia im prawa wøasnosÂci upanÂstwowionych
niegdysÂ nieruchomosÂci. Zatem ograniczone prawa rzeczowe oraz
prawa obligacyjne nabyte przez niepanÂstwowe osoby trzecie nie stanowiaÎ przeszkody do prowadzenia posteÎpowania uwøaszczeniowego,
ale roÂwnoczesÂnie nie mogaÎ one bycÂ naruszone.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 9 ± 2006

ANNA TUNIA

OBOWIAÎZKI DUCHOWNEGO W PROCEDURZE
Â STWA WYZNANIOWEGO
ZAWIERANIA MAèZÇEN
ZE SKUTKAMI CYWILNYMI

ObowiaÎzki duchownego zwiaÎzane z zawarciem maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej okresÂlone zostaøy przez przepisy prawa polskiego o zawieraniu maøzÇenÂstw, jak i przez przepisy prawa
wewneÎtrznego kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w ktoÂrych mogaÎ bycÂ zawierane maøzÇenÂstwa o podwoÂjnym skutku1. Generalnie obowiaÎzki te mozÇna usystematyzowacÂ nasteÎpujaÎco:
± obowiaÎzki zwiaÎzane z przygotowaniem narzeczonych do zawarcia
maøzÇenÂstwa,
± obowiaÎzek odebrania osÂwiadczenia woli o uzyskaniu skutkoÂw cywilnych,
± obowiaÎzek asystowania przy maøzÇenÂstwie wyznaniowym,
± obowiaÎzek sporzaÎdzenia i przekazania zasÂwiadczenia o zawartym
maøzÇenÂstwie do urzeÎdu stanu cywilnego.
1. OBOWIAÎZKI DUCHOWNEGO ZWIAÎZANE Z PRZYGOTOWANIEM
Â STWA
DO ZAWARCIA MAèZÇEN

Aby moÂc nakresÂlicÂ peøny zakres obowiaÎzkoÂw zwiaÎzanych z przygotowaniem narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa, nalezÇy wskazacÂ
1

W niniejszym opracowaniu omoÂwione zostanaÎ kwestie zwiaÎzane z zawieraniem
maøzÇenÂstw w tych kosÂcioøach i zwiaÎzkach wyznaniowych, ktoÂre majaÎ mozÇliwosÂcÂ cywilnej rejestracji maøzÇenÂstw wyznaniowych zapewnionaÎ w ustawach regulujaÎcych w sposoÂb indywidualny ich status prawny.
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zaroÂwno te, ktoÂre duchowny ma speønicÂ w ramach przygotowywania
do zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego, jak i te, ktoÂre zwiaÎzane saÎ
z przygotowaniem nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego
w formie wyznaniowej.
1.1.OBOWIAÎZKI ZWIAÎZANE Z PRZYGOTOWANIEM
DO ZAWARCIA MAèZÇENÂSTWA WYZNANIOWEGO

Odpowiednie postanowienia dotyczaÎce przygotowania nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego zawierajaÎ przepisy
prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa katolickiego2, KosÂcioøa EwangelickoAugsburskiego3, KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego4, KosÂcioøa
ZielonosÂwiaÎtkowego5 oraz Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa
Prawosøawnego6. Brak jest natomiast uregulowanÂ w tym zakresie
2

Zob. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. promulugatus. Kodeks
Prawa Kanonicznego, przekøad polski zatwierdzony przez KonferencjeÎ Episkopatu
Polski, PoznanÂ 1984; Instrukcja Episkopatu Polski z dnia 5 wrzesÂnia 1986 r. o przygotowaniu do zawarcia maøzÇenÂstwa w KosÂciele katolickim, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), pod red. Cz. Krakowiaka, L. Adamowicza, Lublin 1994, s. 151-209.
3
Zob. Pragmatyka SøuzÇbowa KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1998 r., w: ZbioÂr przepisoÂw prawnych KosÂcioøa
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Bielsko-Biaøa 1999.
4
Zob. Prawo Zborowe KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998. Tekst dosteÎpny na stronie internetowej: http://www.
adwentysci.pl.
5
Zob. Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalone na synodzie nadzwyczajnym w Warszawie w dniu 9 maja 1998 r.
i zweryfikowane o postanowienia Naczelnej Rady KosÂcioøa z dnia 10 stycznia 2001 r.
Tekst Prawa WewneÎtrznego dosteÎpny na stronie internetowej: http://www.kz.pl.
6
W KosÂciele prawosøawnym nie istnieje zbioÂr przepisoÂw okresÂlonych jako prawo
wewneÎtrzne, ktoÂry zawieraøby przepisy o charakterze normatywnym dotyczaÎce maøzÇenÂstwa (w tym przygotowania narzeczonych do jego zawarcia). OdnosÂne zasady
wynikajaÎ wprost z zaøozÇenÂ teologiczno-doktrynalnych. ChociazÇ w KosÂciele tym moÂwi
sieÎ o istnieniu Prawosøawnego Prawa Kanonicznego, to jednak prawo to rozumiane
jest jako ¹zbioÂr starozÇytnych tekstoÂw, odzwierciedlajaÎcych dyscyplineÎ i praktykeÎ
pierwszego tysiaÎclecia historii chrzesÂcijanÂstwaº (J. Meyendorff, MaøzÇenÂstwo w Prawosøawiu. Liturgia, teologia, zÇycie, Lublin 1995, s. 115). Wskazywane saÎ tu jako obowiaÎzujaÎce w tym zakresie: kanony apostolskie, kanony siedmiu soboroÂw powszechnych,
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w prawie wewneÎtrznym KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego7,
KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego8, KosÂcioøa Polskokatolickiego9, KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw, KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw10 oraz ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich11.
W KosÂciele katolickim obowiaÎzki duchownego zwiaÎzane z przygotowaniem narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego
okresÂlone zostaøy szczegoÂøowo w Instrukcji Episkopatu Polski z dnia
5 wrzesÂnia 1986 r. o przygotowaniu do zawarcia maøzÇenÂstwa w KosÂciele katolickim12. Instrukcja ta przewiduje, izÇ duchowny (proboszcz,
administrator parafii), do ktoÂrego zgøaszajaÎ sieÎ nupturienci, pragnaÎcy
kanony soboroÂw lokalnych i prowincjonalnych, ktoÂre nasteÎpnie uzyskaøy powszechnaÎ
akceptacjeÎ, oraz kanony OjcoÂw KosÂcioøa (sÂw. Dionizy Aleksandryjski, sÂw. Bazyli
Wielki, sÂw. Tymoteusz Aleksandryjski, bø. Teofan). Zob. S. Hrycuniak, Prawosøawne
pojmowanie maøzÇenÂstwa, Biaøystok 1994, s. 88.
7
Zob. Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1991 r., w: W. WysoczanÂski, M. Pietrzak, Prawo kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce, Warszawa 1997, s. 118-130.
8
Zob. Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1996 r., w: W. WysoczanÂski, M. Pietrzak, Prawo
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 139-157.
9
Zob. Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1995 r., w: W. WysoczanÂski, M. Pietrzak, Prawo kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 171-200.
10
Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 pazÂdziernika 1995 r. przewiduje jedynie, izÇ do zadanÂ zboru KosÂcioøa
wynikajaÎcych z Pisma SÂwieÎtego nalezÇy w szczegoÂlnosÂci dokonywanie obrzeÎdu zasÂlubin
maøzÇenÂskich (art. 25 ust. 1 pkt 2). Tekst Prawa WewneÎtrznego w: W. WysoczanÂski,
M. Pietrzak, Prawo kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 171-200.
11
Statut ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 grudnia 1992 r. w odniesieniu do kwestii zawierania maøzÇenÂstwa stanowi tylko,
izÇ podstawowym zadaniem rabina i podrabina jest udzielanie sÂluboÂw (art. 31 pkt 2).
Tekst Statutu w: W. WysoczanÂski, M. Pietrzak, Prawo kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 369-380.
12
Przepisy tej Instrukcji ± w zakresie dotyczaÎcym przygotowania do maøzÇenÂstwa
± zostaøy utrzymane w mocy przez InstrukcjeÎ Konferencji Episkopatu Polski dla duszpasterzy z dnia 22 pazÂdziernika 1998 r. dotyczaÎcej maøzÇenÂstwa konkordatowego (¹Biuletyn KAIº 1998, nr 90, s. 15-18), ktoÂra stanowi, izÇ ¹z wejsÂciem w zÇycie niniejszej
Instrukcji uchyla sieÎ postanowienia Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu
do zawarcia maøzÇenÂstwa w KosÂciele katolickim z dnia 5 wrzesÂnia 1986 r., ktoÂre saÎ
jej przeciwne, potwierdzajaÎc jednoczesÂnie obowiaÎzywalnosÂcÂ pozostaøych przepisoÂw
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zawrzecÂ zwiaÎzek maøzÇenÂski, powinien nie tylko dokonacÂ okresÂlonych
formalnosÂci urzeÎdowych, ale takzÇe zatroszczycÂ sieÎ o odpowiednie
przygotowanie narzeczonych do wstaÎpienia w ten zwiaÎzek. W tym
celu powinien poinformowacÂ ich o koniecznosÂci odbycia stosownych
konferencji i konsultacji przedmaøzÇenÂskich, a takzÇe o potrzebie duchowego przygotowania sieÎ do tego aktu. Duchowny powinien przekonacÂ sieÎ o dojrzaøosÂci narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa,
stwierdzicÂ, czy rozumiejaÎ, czym jest maøzÇenÂstwo i jakie wypøywajaÎ
z niego prawa i obowiaÎzki. UczynicÂ to winien na podstawie kanonicznego przesøuchania narzeczonych, ktoÂre nalezÇy odnotowacÂ w formie
protokoøu rozmoÂw kanoniczno-duszpasterskich13. CzynnosÂci te nalezÇaÎ bowiem do tzw. przygotowania bezposÂredniego, ktoÂre w KosÂciele
katolickim jest obowiaÎzkowe dla wszystkich nupturientoÂw.
Z kolei w ramach czynnosÂci formalnych duchowny obowiaÎzany
jest przede wszystkim uzyskacÂ od nupturientoÂw stosowne dokumenty, na podstawie ktoÂrych stwierdzi ich tozÇsamosÂcÂ14 oraz zdolnosÂcÂ do
zawarcia maøzÇenÂstwa. OproÂcz dowodu tozÇsamosÂci nupturientoÂw nieznanych duchownemu powinien on uzyskacÂ takzÇe metryki chrztu15
narzeczonych. Metryka chrztu jest dokumentem, ktoÂry nie tylko
identyfikuje osobeÎ16, ale przede wszystkim daje ochrzczonemu prawo przyjmowania innych sakramentoÂw. Ze wzgleÎdu zasÂ na to, zÇe na
w niej zawartychº. Zgodnie zasÂ z n. 11a Instrukcji KEP z 1998 r. przygotowanie do
zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego ma odbywacÂ sieÎ ¹tak jak dotychczasº.
13
WzoÂr tego protokoøu okresÂlony zostaø w Instrukcji Konferencji BiskupoÂw Polskich z dnia 9 wrzesÂnia 1946 r. o kanonicznym badaniu narzeczonych przed sÂlubem.
Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedøug kodeksu Jana Pawøa II, t. 3: Prawo maøzÇenÂskie, Olsztyn 1984, s. 101 (dalej: T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie).
14
Stosowne polecenie w tej sprawie zawarte jest w n. 44 Instrukcji EP z 1986 r.
Stanowi ona, zÇe imiona i nazwiska narzeczonych nieznanych duszpasterzowi powinny
zostacÂ stwierdzone na podstawie dowodu osobistego lub innego publicznego dokumentu, w ktoÂrym okresÂlone jest miejsce i data urodzenia nupturienta oraz znajduje sieÎ
jego fotografia.
15
Metryka ta jest dokumentem zawierajaÎcym peøny wypis z aktu chrztu znajdujaÎcego sieÎ w parafialnej ksieÎdze ochrzczonych albo jest tylko wyciaÎgiem z tego aktu.
Zob. T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie, s. 104.
16
Metryka chrztu pozwala duchownemu stwierdzicÂ imieÎ i nazwisko, wiek nupturientoÂw, wskazuje na brak przeszkody roÂzÇnej wiary, zawiera informacje o wyznaniu
stron oraz o obrzaÎdku øacinÂskim. TamzÇe.

OBOWIAÎZKI DUCHOWNEGO W PROCEDURZE ZAWIERANIA MAèZÇENÂSTWA159

metryce tej dokonuje sieÎ wszystkich istotnych adnotacji o stanie osoby17, duchowny musi jaÎ otrzymacÂ, zanim przystaÎpi do dalszych czynnosÂci zwiaÎzanych z przygotowaniem narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa. Duchowny winien jaÎ uzyskacÂ zawsze od nupturientoÂw, ktoÂrzy zostali ochrzczeni w innej parafii nizÇ ta, w ktoÂrej chcaÎ zawrzecÂ
zwiaÎzek maøzÇenÂski. PrzyjmujaÎc metrykeÎ, duchowny powinien sprawdzicÂ dateÎ jej wystawienia oraz jakie saÎ na niej adnotacje. JezÇeli na
metryce brakuje adnotacji o przyjeÎtym bierzmowaniu, powinien poinformowacÂ nupturientoÂw o potrzebie doøaÎczenia stosownego dokumentu, a w razie nieprzyjeÎcia jeszcze tego sakramentu przez ktoÂraÎsÂ ze
stron o koniecznosÂci uczynienia zadosÂcÂ temu obowiaÎzkowi, o ile to
mozÇliwe jeszcze przed zawarciem maøzÇenÂstwa (kan. 1065 § 1 KPK).
Duchowny ± w ramach czynnosÂci przygotowujaÎcych zawarcie
maøzÇenÂstwa ± zobowiaÎzany jest do ustalenia stanu wolnego stron,
a takzÇe do stwierdzenia, czy nie istniejaÎ mieÎdzy nimi przeszkody
maøzÇenÂskie lub inne okolicznosÂci, ktoÂre mogøyby wpøywacÂ na wazÇnosÂcÂ zgody maøzÇenÂskiej. W tym celu mozÇe zazÇaÎdacÂ innych odpowiednich dokumentoÂw. Tak np. gdy chodzi o osobeÎ, ktoÂra juzÇ wczesÂniej
pozostawaøa w zwiaÎzku maøzÇenÂskim, dokumentem takim jest prawomocne orzeczenie saÎdu kosÂcielnego o stwierdzeniu niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa kanonicznego lub reskrypt dyspensy papieskiej od maøzÇenÂstwa niedopeønionego (kan. 1706 KPK), lub dekret ordynariusza
miejsca, stwierdzajaÎcy rozøaÎczenie maøzÇonkoÂw na podstawie tzw.
przywileju Pawøowego18 (n. 54 Instrukcji EP z 1986 r.). W odniesieniu
17

Adnotacje dokonane na metryce mogaÎ dotyczycÂ faktu przyjeÎcia sakramentu
bierzmowania, zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego, przyjeÎcia sÂwieÎcenÂ kapøanÂskich lub
zøozÇenia wieczystych sÂluboÂw zakonnych. TamzÇe.
18
¹Przywilej Pawøowyº ogøoszony zostaø przez sÂw. Pawøa w Pierwszym LisÂcie do
Koryntian (7, 12-15). Polega on na tym, zÇe maøzÇenÂstwo, ktoÂre zostaøo zawarte przez
dwie nieochrzczone osoby, mozÇe zostacÂ rozwiaÎzane, gdy jedna z nich przyjeÎøa chrzest,
druga zasÂ nie chce sieÎ ochrzcicÂ i albo zrywa wspoÂlne pozÇycie, albo je uniemozÇliwia, nie
chcaÎc zÇycÂ bez obrazy Boga. Przywilej ten ± zwany roÂwniezÇ przywilejem na korzysÂcÂ
wiary ± rozwiaÎzuje maøzÇenÂstwo zawarte przed chrztem z chwilaÎ zawarcia nowego
maøzÇenÂstwa, pod warunkiem jednak, zÇe maøzÇonek nieochrzczony odchodzi od maøzÇonka, ktoÂry sieÎ ochrzciø (kan. 1143 § 1 KPK). Zob. W. GoÂralski, MaøzÇenÂstwo, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3: KsieÎga IV. UsÂwieÎcajaÎce zadanie
KosÂcioøa, Lublin 1986, s. 328; T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie, s. 221.
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do wdowca prawodawca wymaga udokumentowania sÂmierci wspoÂømaøzÇonka poprzez zøozÇenie autentycznego dokumentu kosÂcielnego
lub sÂwieckiego potwierdzajaÎcego ten fakt. Dokumentem tym najczeÎsÂciej jest metryka sÂmierci wystawiona przez proboszcza na podstawie aktu zgonu znajdujaÎcego sieÎ w parafialnej ksieÎdze zmarøych.
MozÇe to bycÂ takzÇe wyciaÎg z cywilnego aktu zgonu wystawiony przez
urzaÎd stanu cywilnego19. JezÇeli jednak sÂmiercÂ jednego z maøzÇonkoÂw
nie mozÇe zostacÂ udowodniona ani na podstawie dokumentu kosÂcielnego, ani cywilnego, duchowny musi uzyskacÂ od nupturientoÂw tzw.
dekret wdowienÂstwa, czyli wydane przez biskupa diecezjalnego orzeczenie domniemanej sÂmieci wspoÂømaøzÇonka zaginionego (kan. 1707
§ 1 KPK). Dowodem stwierdzajaÎcym stan wolny osoby jest takzÇe sama
metryka chrztu stron. Musi bycÂ ona jednak ¹sÂwiezÇej datyº, czyli musi
bycÂ wydana nie wczesÂniej nizÇ szesÂcÂ miesieÎcy przed zgøoszeniem sieÎ
narzeczonych do urzeÎdu parafialnego (n. 44 Instrukcji EP z 1986 r.).
Niekiedy konieczne jest takzÇe zøozÇenie zezwolenia ordynariusza
miejsca na zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego. Dotyczy to sytuacji
okresÂlonych w kan. 1071 KPK. Zgodnie z tym kanonem zezwolenie
to konieczne jest w przypadku zawierania maøzÇenÂstwa przez tuøaczy20, przez osobeÎ, ktoÂra notorycznie porzuciøa wiareÎ21 lub jest zwiaÎzana cenzuraÎ22. W przypadku osoby, ktoÂra porzuciøa wiareÎ, oproÂcz
19

TamzÇe, s. 106.
Przez ¹tuøaczyº prawodawca kanoniczny nakazuje rozumiecÂ osoby, ktoÂre nie
majaÎ ani staøego, ani tymczasowego miejsca zamieszkania (kan. 100 KPK).
21
Przez ¹osobeÎ, ktoÂra notorycznie porzuciøa wiareÎº, nalezÇy rozumiecÂ tego, kto
nalezÇaÎc do peønej jednosÂci z KosÂcioøem katolickim poprzez przyjeÎcie w nim chrztu sÂw.
lub nawroÂcenie sieÎ do niego, zrywa z nim przez odrzucenie lub wyparcie sieÎ wyznawanej wiary. Istotne jest przy tym, aby wyparcie sieÎ wiary lub zerwanie z KosÂcioøem
byøo dokonane publicznie lub w takich okolicznosÂciach, zÇe nie da sieÎ tego ukrycÂ.
NalezÇy dodacÂ, izÇ w przypadku gdy taka osoba chce zawrzecÂ zwiaÎzek w KosÂciele katolickim, oproÂcz zezwolenia ordynariusza miejsca musi przedstawicÂ reÎkojmieÎ wiary
zgodnie z kan. 1125 KPK. Zob. T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie, s. 108.
22
¹Cenzuraº to kara, ktoÂra pozbawia osobeÎ, na ktoÂraÎ zostaøa ona naøozÇona,
pewnych doÂbr duchowych lub doczesnych tak døugo, azÇ zaprzestanie swego oporu
i uzyska rozgrzeszenie. RacjaÎ uzasadniajaÎcaÎ uzyskanie zezwolenia na zawarcie maøzÇenÂstwa przez osobeÎ, na ktoÂraÎ zostaøa naøozÇona cenzura, jest fakt, izÇ kara ta pozbawia
wiernego prawa przyjmowania sakramentoÂw. Zob. J. Krukowski, Kara kosÂcielna
20
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zezwolenia wymaga sieÎ takzÇe ± zgodnie z kan. 1125 KPK ± zøozÇenia
tzw. reÎkojmi wiary23. Zezwolenie ordynariusza miejsca konieczne
jest roÂwniezÇ przy maøzÇenÂstwie zawieranym przez osoby maøoletnie
bez wiedzy rodzicoÂw albo wobec ich uzasadnionego sprzeciwu, przy
maøzÇenÂstwie, ktoÂre nie mozÇe bycÂ uznane lub zawarte wedøug prawa
panÂstwowego, oraz przy maøzÇenÂstwie osoby, ktoÂraÎ wiaÎzÇaÎ naturalne
obowiaÎzki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikajaÎce z poprzedniego zwiaÎzku, a takzÇe przy maøzÇenÂstwie zawieranym przez
peønomocnika. W tym ostatnim przypadku duchowny oproÂcz zezwolenia powinien otrzymacÂ roÂwniezÇ dokument peønomocnictwa.
W sytuacji gdy mieÎdzy nupturientami istniejaÎ przeszkody maøzÇenÂskie, duchowny powinien zatroszczycÂ sieÎ o uzyskanie przez nich stosownej dyspensy, o ile od danej przeszkody mozÇna dyspensowacÂ.
Powinien w ich imieniu sporzaÎdzicÂ prosÂbeÎ o takaÎ dyspenseÎ, podajaÎc
w niej søusznaÎ przyczyneÎ jej udzielenia24.
Do czynnosÂci przygotowujaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa nalezÇy takÇze wygøoszenie zapowiedzi przedmaøzÇenÂskich, ktoÂre w KosÂciele katolickim saÎ obowiaÎzkowe25.
W Autokefalicznym KosÂciele Prawosøawnym do obowiaÎzkoÂw duchownego w ramach przygotowania nupturientoÂw do zawarcia maøw ogoÂlnosÂci, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4: KsieÎga VI.
Sankcje w KosÂciele, Lublin 1987, s. 163-164.
23
¹ReÎkojmia wiaryº to zøozÇenie przez osobeÎ nalezÇaÎcaÎ do KosÂcioøa katolickiego
osÂwiadczenia, zÇe jest gotowa odsunaÎcÂ od siebie niebezpieczenÂstwo utraty wiary i uczynicÂ wszystko, aby dzieci zrodzone z maøzÇenÂstwa zostaøy ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. Zob. W. GoÂralski, MaøzÇenÂstwo, s. 244.
24
Kan. 90 § 1 KPK stanowi bowiem, zÇe ¹nie nalezÇy dyspensowacÂ bez søusznej
i racjonalnej przyczynyº. Szerzej: tamzÇe, s. 235-240; T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie,
s. 117-124.
25
Prawodawca kanoniczny, wprowadzajaÎc wymoÂg gøoszenia zapowiedzi przedsÂlubnych, zaleciø kosÂcioøom w poszczegoÂlnych krajach wydanie norm partykularnych
regulujaÎcych ten obowiaÎzek (kan. 1067 KPK). Konferencja Episkopatu Polski wydaøa
odpowiednie przepisy w Instrukcji o przygotowaniu do zawarcia maøzÇenÂstwa w KosÂciele katolickim z dnia 5 wrzesÂnia 1986 r. Zgodnie z jej postanowieniami celem zapowiedzi ma bycÂ nie tylko upewnienie sieÎ o nieistnieniu mieÎdzy okresÂlonymi osobami
przeszkoÂd maøzÇenÂskich, ale takzÇe dlatego, zÇe maøzÇenÂstwo ma bycÂ faktem znanym caøej
wspoÂlnocie kosÂcielnej (n. 94). W razie niemozÇnosÂci ich wygøoszenia nalezÇy postaracÂ sieÎ
o odpowiedniaÎ dyspenseÎ. TamzÇe, s. 113.
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zÇenÂstwa nalezÇy przede wszystkim stwierdzenie braku przeszkoÂd mieÎdzy stronami. Stwierdzenia tego winien dokonacÂ proboszcz parafii,
w ktoÂrej jedna ze stron ma staøe miejsce zamieszkania. Duchowny
winien stwierdzicÂ imiona i nazwiska zgøaszajaÎcych sieÎ osoÂb, ich wiek,
nieistnienie mieÎdzy nimi pokrewienÂstwa lub powinowactwa, ich przynalezÇnosÂcÂ wyznaniowaÎ, miejsce staøego zamieszkania oraz czy zawierajaÎ zwiaÎzek maøzÇenÂski z wolnej woli. Stwierdzenia powyzÇszych danych duchowny ma dokonacÂ na podstawie zøozÇonych przez narzeczonych odpowiednich dokumentoÂw, tj. metryk chrztu, wyciaÎgu z akt
maøzÇenÂstwa zarejestrowanego w urzeÎdzie stanu cywilnego, a takzÇe ±
w sytuacji gdy jedna ze stron nalezÇy do innej parafii ± sÂwiadectwa
przedsÂlubnego proboszcza parafii rodzimej nupturienta. WiarygodnosÂcÂ danych ma zostacÂ potwierdzona podpisami zøozÇonymi przez
narzeczonych oraz przez dwoÂch sÂwiadkoÂw. OproÂcz stwierdzenia tozÇsamosÂci nupturientoÂw oraz braku przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂstwa
duchowny winien sprawdzicÂ, czy narzeczeni znajaÎ zasady nauki
chrzesÂcijanÂskiej oraz czy saÎ sÂwiadomi obowiaÎzkoÂw wynikajaÎcych z zawarcia maøzÇenÂstwa26.
Do czynnosÂci przygotowujaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa nalezÇy takzÇe wygøoszenie zapowiedzi przedsÂlubnych, ktoÂre w KosÂciele prawosøawnym ± podobnie jak w KosÂciele katolickim ± saÎ obowiaÎzkowe,
a ich celem jest upewnienie sieÎ, zÇe mieÎdzy okresÂlonymi osobami nie
ma rzeczywisÂcie zÇadnych przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂstwa27.
Odpowiednie postanowienia odnosÂnie do przygotowania narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa zawarte zostaøy w prawie wewneÎtrznym KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego. Zawiera je Pragmatyka
SøuzÇbowa z 1998 r. Przewiduje ona, zÇe obowiaÎzkiem proboszcza jest
sprawdzenie zdolnosÂci prawnej nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa, co uczynicÂ powinien na podstawie ich pisemnych osÂwiadczenÂ
oraz przedøozÇonych przez nich dokumentoÂw, ktoÂrymi saÎ:
± sÂwiadectwo chrztu sÂw. z adnotacjaÎ o konfirmacji i stanie cywilnym,
± wystawione przez urzaÎd stanu cywilnego dokumenty, stwierdzajaÎce zdolnosÂcÂ prawnaÎ do zawarcia maøzÇenÂstwa,
26
27

Zob. S. Hrycuniak, Prawosøawne pojmowanie maøzÇenÂstwa, s. 102.
TamzÇe, s. 103.
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± dodatkowe dokumenty okresÂlone przez prawo wewneÎtrzne KosÂcioøa lub przez porozumienia zawarte mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem (§ 116).
W ramach czynnosÂci przygotowujaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa duchowny ma obowiaÎzek wygøoszenia zapowiedzi maøzÇenÂskich. Przepis
§ 117 Pragmatyki SøuzÇbowej stanowi, zÇe ¹okres zapowiedzi maøzÇenÂskich wynosi miesiaÎc i jeden dzienÂ. Zapowiedzi gøoszone saÎ w kosÂcioøach parafialnych lub filialnych obojga narzeczonych oraz na tablicach informacyjnychº. OdnosÂnie do stwierdzenia nieistnienia przeszkoÂd maøzÇenÂskich Pragmatyka SøuzÇbowa stanowi, izÇ ¹osoby znajaÎce
przeszkody do zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego winne je zgøosicÂ na
pisÂmie do wøasÂciwego duchownegoº (§ 119). Oznacza to, zÇe prawodawca ewangelicko-augsburski zakøada, izÇ obowiaÎzkiem duchownego jest posiadanie wiedzy na temat nieistnienia mieÎdzy stronami
przeszkoÂd maøzÇenÂskich. Nie wyjasÂnia jednak, jaki wpøyw majaÎ one
na skutecznosÂcÂ zawieranego maøzÇenÂstwa. Z § 120 Pragmatyki SøuzÇbowej wynika ponadto, zÇe obowiaÎzkiem duchownego jest troska o pobranie przez narzeczonych nauki przedmaøzÇenÂskiej i zÇe obowiaÎzek
ten spoczywa na duchownym parafii, w ktoÂrej narzeczeni majaÎ zawrzecÂ zwiaÎzek maøzÇenÂski.
Prawo wewneÎtrzne KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, odnoszaÎc sieÎ do przygotowania narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa,
zawiera jedynie ogoÂlne postanowienia w tej kwestii. Zawarte saÎ one
w Prawie Zborowym, gdzie w rozdziale 12 (¹ChrzesÂcijanÂskie zasady
zÇyciaº) stwierdza sieÎ, zÇe ¹narzeczenÂstwo jest czasem, w ktoÂrym meÎzÇczyzna i kobieta [...] coraz lepiej sieÎ poznajaÎ, przygotowujaÎc do planowanego zwiaÎzkuº oraz zÇe ¹osoby, ktoÂre pragnaÎ zawrzecÂ zwiaÎzek
maøzÇenÂski, winny wziaÎcÂ pod uwageÎ wszystkie poglaÎdy i rysy charakteru partnera, z ktoÂrym chcaÎ zwiaÎzacÂ swoje zÇycieº (s. 126). Prawo to
zawiera zatem wskazania dla samych narzeczonych, podkresÂlajaÎc
wageÎ okresu narzeczenÂskiego jako przygotowujaÎcego osoby do zawarcia maøzÇenÂstwa. Do duchownych odnosi sieÎ jedynie nasteÎpujaÎcy
zakaz: ¹KosÂcioÂø AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego mocno sprzeciwia sieÎ
maøzÇenÂstwom zawieranym pomieÎdzy adwentystami a nie adwentystami i zdecydowanie ostrzega duchownych adwentystycznych przed
udzielaniem sÂluboÂw takim osobomº, poniewazÇ ¹meÎzÇowie i zÇony wiaÎ-
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zÇaÎ sieÎ razem we wspoÂlnych wartosÂciach duchowych i zÇyciuº (s. 126127). Oznacza to, zÇe podstawowym obowiaÎzkiem duchownego przygotowujaÎcego narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa jest stwierdzenie przynalezÇnosÂci do KosÂcioøa adwentystycznego.
Z kolei Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego stanowi jedynie o dokonaniu stosownego ogøoszenia o planowanym sÂlubie.
Zgodnie z § 25 ust. 3 ¹ogøoszenie o sÂlubie nalezÇy podacÂ w zborze
macierzystym, co najmniej jeden miesiaÎc przed terminem zawarcia
maøzÇenÂstwaº. Z przepisu tego mozÇna domniemywacÂ, izÇ w KosÂciele
zielonosÂwiaÎtkowym istotne jest, aby przed zawarciem maøzÇenÂstwa
duchowny stwierdziø mozÇliwosÂcÂ jego zawarcia przez okresÂlone osoby.
Prawdopodobnie chodzi tu o stwierdzenie stanu wolnego stron oraz
braku przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂstwa.

1.2. OBOWIAÎZKI DOTYCZAÎCE PRZYGOTOWANIA
DO ZAWARCIA MAèZÇENÂSTWA CYWILNEGO

Dla wszystkich kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
w ktoÂrych mogaÎ bycÂ zawierane maøzÇenÂstwa o podwoÂjnym skutku,
obowiaÎzki duchownego w zakresie przygotowania nupturientoÂw do
zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego okresÂlone zostaøy w kodeksie rodzinnym i opiekunÂczym28 oraz w przepisach prawa o aktach stanu cywilnego29. W odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego stosowne postanowienia zostaøy zawarte takzÇe w konkordacie z 1993 r.30
Pewne przepisy instruktazÇowe zawarte zostaøy w prawie statutowym niektoÂrych kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Chodzi
tu przede wszystkim o InstrukcjeÎ KEP z 1998 r. dla duszpasterzy
dotyczaÎcaÎ maøzÇenÂstwa konkordatowego, InformacjeÎ dla duchownych
adwentystycznych w sprawie maøzÇenÂstw kosÂcielnych ze skutkami cy28
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ± Kodeks rodzinny i opiekunÂczy (Dz. U.
z 1964 r., nr 9, poz. 57, zm. Dz. U. z 1998 r., nr 117, poz. 757).
29
Ustawa z dnia 29 wrzesÂnia 1986 r. ± Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 1986 r., nr 36, poz. 180, zm. Dz. U. z 1998 r., nr 117, poz. 757).
30
Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczypospolitaÎ PolskaÎ podpisany
w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1993 r., nr 51, poz. 318).
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wilnymi z 1999 r.31, PragmatykeÎ SøuzÇbowaÎ KosÂcioøa EwangelickoAugsburskiego z 1998 r. oraz Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego z 1998 r. (znowelizowane w 2001 r.). NalezÇy jednak
zauwazÇycÂ, izÇ przepisy wewneÎtrzne kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, okresÂlajaÎc obowiaÎzki duchownego, nie mogaÎ miecÂ na
forum panÂstwowym charakteru wiaÎzÇaÎcego, poniewazÇ mielibysÂmy do
czynienia z recepcjaÎ prawa wewneÎtrznego kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do systemu prawa polskiego, a to z kolei sprzeczne jest z konstytucyjnaÎ zasadaÎ autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa
i kosÂcioøa (art. 53 konstytucji).
ObowiaÎzki duchownego, ktoÂre zwiaÎzane saÎ z przygotowaniem
nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego, dotyczaÎ odebrania
od nich zasÂwiadczenia kierownika USC o braku przeszkoÂd cywilnych
do zawarcia maøzÇenÂstwa oraz dokonania stosownego pouczenia narzeczonych.
ObowiaÎzek przyjeÎcia przez duchownego od nupturientoÂw zasÂwiadczenia kierownika USC wynika z art. 8 § 1 k.r.o. Przepis ten
brzmi: ¹duchowny, przed ktoÂrym zawierany jest zwiaÎzek maøzÇenÂski
podlegajaÎcy prawu wewneÎtrznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego, nie mozÇe przyjaÎcÂ osÂwiadczenÂ przewidzianych w art. 1 § 2
± bez uprzedniego przedstawienia mu zasÂwiadczenia stwierdzajaÎcego
brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa, sporzaÎdzonego przez kierownika urzeÎdu stanu cywilnegoº.
Przepisy prawa wewneÎtrznego niektoÂrych kosÂcioøoÂw okresÂlajaÎ ponadto termin przedøozÇenia duchownemu zasÂwiadczenia z urzeÎdu stanu cywilnego. Pragmatyka SøuzÇbowa KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego zawiera przepis, zgodnie z ktoÂrym zamiar zawarcia maøzÇenÂstwa winien zostacÂ zgøoszony duchownemu ¹w czasie wystarczajaÎcym
dla potrzebnych czynnosÂci prawnych i proceduralnychº (§ 115). Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego przewiduje, zÇe nupturienci obowiaÎzani saÎ zgøosicÂ na pisÂmie zamiar zawarcia maøzÇenÂstwa, co
najmniej 2 miesiaÎce przed terminem zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego,
dostarczajaÎc jednoczesÂnie zasÂwiadczenie urzeÎdu stanu cywilnego
31

Zob. Z. èyko, A. SicinÂski, Informacja dla duchownych adwentystycznych
w sprawie maøzÇenÂstw kosÂcielnych ze skutkami cywilnymi, Warszawa 1999.
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o braku przeszkoÂd do zawarcia zwiaÎzku (§ 25). Informacja dla duchownych adwentystycznych z 1999 r. stanowi, zÇe ¹duchowny adwentystyczny nie mozÇe udzielicÂ sÂlubu kosÂcielnego ze skutkami cywilnymi
[...] bez wczesÂniejszego przedøozÇenia mu [...] zasÂwiadczenia (w trzech
egzemplarzach) z urzeÎdu stanu cywilnego o braku przeszkoÂd maøzÇenÂskich, czyli zasÂwiadczenia stwierdzajaÎcego brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwaº (s. 11). Instrukcja KEP z 1998 r. informuje, zÇe ¹proboszcz nie mozÇe zaøatwicÂ formalnosÂci zwiaÎzanych z zawarciem maøzÇenÂstwa, jezÇeli nie zostanie mu przedstawione wazÇne zasÂwiadczenie kierownika urzeÎdu stanu cywilnegoº (n. 13 zd. 2).
AnalizujaÎc powyzÇsze przepisy wewneÎtrzne kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, odnoszaÎce sieÎ do terminu, w ktoÂrym ma nastaÎpicÂ
przygotowanie narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ pewne niejasnosÂci rodzaÎ sieÎ w zwiaÎzku z poleceniem zawartym w n. 13 zd. 2 Instrukcji KEP. Wydaje sieÎ bowiem, izÇ nupturienci
nie muszaÎ skøadacÂ zasÂwiadczenia duchownemu w momencie zgøoszenia sieÎ do urzeÎdu parafialnego, poniewazÇ nie jest ono warunkiem
wsteÎpnym, koniecznym do rozpoczeÎcia kanonicznego przygotowania
narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa. ZasÂwiadczenie to jednak duchowny musi uzyskacÂ najpoÂzÂniej przed rozpoczeÎciem ceremonii sÂlubnej, gdyzÇ ± zgodnie z art. 8 § 2 k.r.o. ± nie mozÇe on przyjaÎcÂ osÂwiadczenÂ
dotyczaÎcych wywarcia skutkoÂw cywilnych, jezÇeli wczesÂniej nie otrzyma wazÇnego zasÂwiadczenia kierownika USC32. Wprowadzenie obowiaÎzku otrzymania przez duchownego zasÂwiadczenia od kierownika
USC o braku przeszkoÂd z prawa polskiego jako warunku wsteÎpnego
do rozpoczeÎcia przygotowania nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego ± w przypadku gdy przygotowanie takie w KosÂciele katolickim trwa trzy miesiaÎce ± zbiegøoby sieÎ z upøywem daty
wazÇnosÂci tegozÇ zasÂwiadczenia33.
Wydaje sieÎ zasÂ, zÇe polecenia zawartego w art. 8 § 2 k.r.o. ¹trzyma
sieÎº prawodawca adwentystyczny. Potwierdza on bowiem w Informa32

Zob. A. Tunia, Forma kanoniczna a skutki cywilne maøzÇenÂstw zawieranych
w trybie art. 1 § 2 k.r.o., Lublin 2000, s. 61 (mps, BU KUL).
33
Zob. H. Misztal, Prawo maøzÇenÂskie, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala, Lublin±Sandomierz 1999, s. 171.
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cji, zÇe ¹duchowny adwentystyczny nie mozÇe udzielicÂ sÂlubu kosÂcielnego ze skutkami cywilnymi [...] bez wczesÂniejszego przedøozÇenia mu
[...] zasÂwiadczenia [...] z urzeÎdu stanu cywilnegoº. Dalej jednak dodaje, zÇe w okresie wazÇnosÂci zasÂwiadczenia ¹zwiaÎzek maøzÇenÂski powinien bycÂ zapowiedziany [...]º. To zasÂ stwierdzenie budzi waÎtpliwosÂcÂ co do jego søusznosÂci i nasuwa podobny wniosek jak wyzÇej.
Przepisy prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa zielonosÂwiaÎtkowego,
przyjmujaÎc 2-miesieÎczny termin na przedøozÇenie zasÂwiadczenia
z USC i zgøoszenie zamiaru zawarcia maøzÇenÂstwa ± w sytuacji gdy
prawodawca polski ustanawia trzymiesieÎczny termin wazÇnosÂci zasÂwiadczenia ± powodujaÎ nie tylko niepotrzebne zamieszanie, ale i saÎ
niepraktyczne34. Na podstawie art. 41 § 2 duchowny obowiaÎzany jest
przyjaÎcÂ od stron zasÂwiadczenie, jezÇeli od jego wydania nie upøyneÎøo
wieÎcej jak trzy miesiaÎce.
Do obowiaÎzkoÂw duchownego w ramach przygotowania nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa, ktoÂre ma uzyskacÂ skutki cywilne,
nalezÇy takzÇe obowiaÎzek pouczenia narzeczonych o przepisach prawa
polskiego dotyczaÎcych maøzÇenÂstwa. WymoÂg ten zawarty zostaø w art.
62a p.a.s.c., ktoÂry stanowi, zÇe ¹przed zawarciem maøzÇenÂstwa, ktoÂre
podlega prawu wewneÎtrznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego, duchowny informuje osoby zamierzajaÎce zawrzecÂ to maøzÇenÂstwo o tresÂci podstawowych przepisoÂw prawa polskiego dotyczaÎcych zawarcia maøzÇenÂstwa i jego skutkoÂwº35. ObowiaÎzek pouczenia
nupturientoÂw zawarty zostaø takzÇe w konkordacie z 1993 r. Art. 10
ust. 2 konkordatu stanowi bowiem, izÇ przygotowanie do zawarcia
maøzÇenÂstwa kanonicznego powinno obejmowacÂ pouczenie stron

34
Zob. A. Mezglewski, PojeÎcie ¹duchownegoº w przepisach prawa polskiego
o zawieraniu maøzÇenÂstw, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2(2001), s. 17-18.
35
Z przepisu tego mogøoby wynikacÂ, izÇ obowiaÎzek pouczenia nupturientoÂw
o przepisach prawa polskiego przerzucony zostaø w caøosÂci na duchownego, jednak
bioraÎc pod uwageÎ sformuøowanie art. 3 § 3 k.r.o., mozÇna dojsÂcÂ do przeciwnego wniosku. TakzÇe kierownik USC obowiaÎzany jest dokonacÂ stosownego pouczenia nupturientoÂw przed zawarciem maøzÇenÂstwa. Szerzej: A. Tunia, CzynnosÂci kierownika USC
podejmowane przed zawarciem maøzÇenÂstwa w formie wyznaniowej, ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 8(2005), s. 229-258.
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o nierozerwalnosÂci maøzÇenÂstwa kanonicznego oraz o przepisach prawa polskiego dotyczaÎcych skutkoÂw maøzÇenÂstwa36.
Prawodawca polski nakazuje zatem pouczycÂ narzeczonych o sposobie zawarcia maøzÇenÂstwa i jego skutkach. Zakres tego pouczenia
nie zostaø jednak precyzyjnie okresÂlony. Wydaje sieÎ bowiem, izÇ pouczanie stron o sposobie (trybie) zawarcia maøzÇenÂstwa nie jest konieczne, poniewazÇ w momencie, gdy narzeczeni zgøaszajaÎ sieÎ do duchownego, saÎ juzÇ zdecydowani na okresÂlony sposoÂb (formeÎ) zawarcia
zwiaÎzku maøzÇenÂskiego. Natomiast przepis nakøadajaÎcy na duchownego obowiaÎzek pouczenia narzeczonych o skutkach maøzÇenÂstwa cywilnego wprowadza pewnaÎ niejasnosÂcÂ, poniewazÇ polskie prawo rodzinne nie zna okresÂlenia ¹skutki maøzÇenÂstwaº. MozÇna jedynie przypuszczacÂ, izÇ prawodawcy chodzi o pouczenie nupturientoÂw o tych przepisach prawa polskiego, ktoÂre powodujaÎ zmianeÎ stanu prawnego
stron w relacjach mieÎdzy sobaÎ. BeÎdaÎ to wieÎc te przepisy, ktoÂre regulujaÎ wzajemne prawa i obowiaÎzki maøzÇonkoÂw, ich sprawy majaÎtkowe
oraz sprawy o charakterze sÂcisÂle osobistym37.
Zakres pouczenia, ktoÂrego winien dokonacÂ duchowny, okresÂlajaÎ
w sposoÂb wyrazÂny przepisy prawa wewneÎtrznego niektoÂrych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Chodzi tu przede wszystkim o postanowienia
Instrukcji KEP z 1998 r. i InformacjeÎ dla duchownych adwentystycznych z 1999 r. Instrukcja KEP poleca, by duchowny zapoznaø nupturientoÂw z tresÂciaÎ art. 1, art. 8 oraz art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego (n. 12b). Przepisy te stanowiaÎ: art. 1 k.r.o. ± o sposobie
zawarcia maøzÇenÂstwa, czyli o istnieniu dwoÂch mozÇliwosÂci zawarcia
maøzÇenÂstwa: albo tylko cywilnego, albo wyznaniowego ze skutkami
cywilnymi, art. 8 k.r.o. ± o obowiaÎzkach duchownego i maøzÇonkoÂw

36
Konkordat nie wskazuje jednak expressis verbis, kto miaøby dokonacÂ tego
pouczenia. Wyakcentowanie jednak w umowie konkordatowej kwestii pouczenia
stron o nierozerwalnosÂci zawieranego przez nich maøzÇenÂstwa kanonicznego ma na
celu peøne usÂwiadomienie im, izÇ ¹niezalezÇnie od stopnia trwaøosÂci zwiaÎzku cywilnego
± maøzÇenÂstwo kanoniczne jest nierozerwalneº. W. GoÂralski, Zawieranie maøzÇenÂstwa
w sÂwietle Konkordatu, w: Prawda o Konkordacie, pod red. W. GoÂralskiego, CzeÎstochowa 1994, s. 122-123.
37
Zob. A. Tunia, CzynnosÂci kierownika USC.
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zwiaÎzanych z zawarciem maøzÇenÂstwa ¹konkordatowegoº, art. 23 k.r.o.
zasÂ o roÂwnych prawach i obowiaÎzkach maøzÇonkoÂw.
W Informacji dla duchownych adwentystycznych postanowiono,
izÇ duchowny powinien zapoznacÂ nupturientoÂw nie tylko z doniosøosÂciaÎ zawieranego przez nich zwiaÎzku maøzÇenÂskiego w sÂwietle prawa
BozÇego, ale takzÇe z prawami i obowiaÎzkami maøzÇonkoÂw, ktoÂre istniejaÎ w prawie polskim38. Przede wszystkim ma to polegacÂ na zapoznaniu przyszøych maøzÇonkoÂw z tresÂciaÎ art. 23 k.r.o. (podobnie jak ma
to miejsce w odniesieniu do nupturientoÂw katolickich), a takzÇe z tresÂciaÎ art. 24 k.r.o., stanowiaÎcego o tym, zÇe maøzÇonkowie wspoÂlnie rozstrzygajaÎ o istotnych sprawach rodziny, oraz art. 26 k.r.o., w ktoÂrym
jest mowa o powstaniu mieÎdzy krewnymi maøzÇonkoÂw stosunku powinowactwa. Ponadto prawodawca adwentystyczny poleca zapoznanie stron z art. 30 i 31 k.r.o., ktoÂre stanowiaÎ o powstaniu wspoÂlnosÂci
majaÎtkowej mieÎdzy maøzÇonkami i koniecznosÂci przyczyniania sieÎ
kazÇdego z nich do zaspokajania potrzeb rodziny oraz solidarnej odpowiedzialnosÂci za zaciaÎgane zobowiaÎzania (zob. s. 12).
PoroÂwnujaÎc oba akty prawa wewneÎtrznego wymienionych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zauwazÇycÂ mozÇna, izÇ prawodawca adwentystyczny
w wieÎkszym stopniu zwroÂciø uwageÎ na zapoznanie nupturientoÂw z tymi
przepisami prawa polskiego, ktoÂre odnoszaÎ sieÎ do skutkoÂw maøzÇenÂstwa, prawodawca katolicki zasÂ wyroÂzÇniø przede wszystkim kwestieÎ
sposobu zawarcia maøzÇenÂstwa, a w zakresie skutkoÂw maøzÇenÂstwa odnioÂsø sieÎ tylko do powstania mieÎdzy maøzÇonkami wzajemnych praw
i obowiaÎzkoÂw (tj. prawa do wspoÂlnego pozÇycia, pomocy i wiernosÂci oraz
wzajemnego podejmowania troski o zaspokajanie potrzeb rodziny).
2. PRZYJEÎCIE OSÂWIADCZENÂ WOLI
Â W CYWILNYCH
O UZYSKANIU SKUTKO

Aby zawierane przez strony maøzÇenÂstwo wyznaniowe mogøo
uzyskacÂ skutki w prawie polskim, duchowny musi przyjaÎcÂ od nupturientoÂw dodatkowe osÂwiadczenia woli w przedmiocie ich powsta38

ObowiaÎzki te powinny bycÂ ponadto zgodne z prawem BozÇym. Zob. Informacja
dla duchownych adwentystycznych, s. 12.
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nia39. ObowiaÎzek ten wynika z przepisoÂw kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego40, a takzÇe z postanowienÂ konkordatu41. Z analizy przepisoÂw kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego wynika, izÇ dodatkowe
osÂwiadczenia woli skøadane przez nupturientoÂw odbiera duchowny,
ktoÂry asystuje przy zawieraniu maøzÇenÂstwa wyznaniowego42, co
stwierdza wøasnoreÎcznym podpisem.
ProÂbujaÎc zasÂ okresÂlicÂ na postawie powoøanych przepisoÂw moment, w ktoÂrym duchowny ma odebracÂ te osÂwiadczenia ± zgodnie
z zasadaÎ lex retro non agit ± nalezÇy przyjaÎcÂ, izÇ osÂwiadczenia te winny
zostacÂ odebrane przed, a nie po zawarciu maøzÇenÂstwa wyznaniowego.
Przepisy dotyczaÎce koniecznosÂci przyjeÎcia przez duchownego dodatkowych osÂwiadczenÂ woli o uzyskaniu skutkoÂw cywilnych zawarte
zostaøy takzÇe w niektoÂrych przepisach wewneÎtrznych kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, tj. w Pragmatyce SøuzÇbowej KosÂcioøa
Ewangelicko-Augsburskiego z 1998 r.43 oraz w Instrukcji KEP
39

ObowiaÎzek ten jest ¹oryginalnym elementem konkordatu polskiegoº, ktoÂrego
nie znajaÎ inne umowy konkordatowe, gwarantujaÎce skutki cywilne maøzÇenÂstwom kanonicznym (J. Krukowski, Konkordaty wspoÂøczesne. Doktryna i teksty (1964-1994),
Warszawa 1995, s. 179). JednoczesÂnie jest oryginalnym elementem polskiego prawa
rodzinnego. Skoro jednak zostaø wprowadzony, nalezÇy go traktowacÂ jako ¹sui generis
umoweÎ w rozumieniu prawa cywilnegoº. M. Nazar, Zawarcie maøzÇenÂstwa wedøug
prawa polskiego z uwzgleÎdnieniem postanowienÂ podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczypospolitaÎ PolskaÎ, ¹Kwartalnik Prawa Prywatnegoº 1996, z. 3, s. 488.
40
Kodeks rodzinny i opiekunÂczy w art. 1 § 2 stanowi, zÇe ¹maøzÇenÂstwo zostaje
roÂwniezÇ zawarte, gdy meÎzÇczyzna i kobieta zawierajaÎcy zwiaÎzek maøzÇenÂski podlegajaÎcy
prawu wewneÎtrznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego w obecnosÂci duchownego osÂwiadczaÎ woleÎ jednoczesnego zawarcia maøzÇenÂstwa podlegajaÎcego prawu
polskiemu [...]º.
41
Konkordat stanowi bowiem, izÇ ¹od chwili zawarcia maøzÇenÂstwo kanoniczne
wywiera takie skutki, jakie pociaÎga za sobaÎ zawarcie maøzÇenÂstwa zgodnie z prawem
polskim, jezÇeli [nupturienci] zøozÇaÎ przy zawieraniu maøzÇenÂstwa zgodne osÂwiadczenie
woli dotyczaÎce wywarcia takich skutkoÂw [...]º. Zob. art. 10 ust. 1 pkt 2.
42
Art. 8 § 2 stanowi bowiem, zÇe ¹duchowny, przed ktoÂrym zawierany jest zwiaÎzek maøzÇenÂski podlegajaÎcy prawu wewneÎtrznemu kosÂcioøa, albo innego zwiaÎzku wyznaniowego, nie mozÇe przyjaÎcÂ [dodatkowych] osÂwiadczenÂ [...]º.
43
Pragmatyka ta powtarza jedynie przepisy prawa polskiego, wskazujaÎc, zÇe ¹maøzÇenÂstwo zostaje zawarte, gdy meÎzÇczyzna i kobieta jednoczesÂnie obecni [...], zøozÇaÎ wobec
uprawnionego duchownego zgodne osÂwiadczenie woli jego zawarcia [...]º (§ 121).
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z 1998 r. Instrukcja KEP stanowi, zÇe nupturienci majaÎ potwierdzicÂ
woleÎ wywarcia skutkoÂw cywilnych maøzÇenÂstwa kanonicznego bezposÂrednio przed celebracjaÎ maøzÇenÂstwa w kosÂciele w obecnosÂci duchownego, ktoÂry beÎdzie asystowaø przy zawarciu maøzÇenÂstwa oraz
wobec dwoÂch peønoletnich sÂwiadkoÂw (n. 19).
NalezÇy zauwazÇycÂ, izÇ uzÇyte w Instrukcji KEP wyrazÇenie ¹nupturienci [...] potwierdzajaÎ woleÎº oznacza, zÇe owa wola wywarcia skutkoÂw cywilnych musiaøa zostacÂ wyrazÇona przez strony juzÇ wczesÂniej
w jakisÂ nieformalny sposoÂb. Nupturienci mogli jaÎ wyrazicÂ wobec
duchownego juzÇ podczas kanoniczno-duszpasterskich rozmoÂw
przedsÂlubnych. JezÇeli bowiem nie wyraziliby tej woli wczesÂniej, znaczyøoby to, izÇ nie chcaÎ, aby zawierane przez nich maøzÇenÂstwo kanoniczne uzyskaøo roÂwniezÇ skutki w prawie polskim i woÂwczas duchowny musiaøby zazÇaÎdacÂ od nich zøozÇenia zezwolenia ordynariusza miejsca na zawarcie maøzÇenÂstwa o skutkach wyøaÎcznie kanonicznych44.
Konferencja Episkopatu Polski postanowiøa bowiem uchwaøaÎ z dnia
4 czerwca 1998 r.45, zÇe wszyscy wierni KosÂcioøa katolickiego w Polsce,
zawierajaÎc maøzÇenÂstwo kanoniczne, majaÎ obowiaÎzek uzyskania dla
niego skutkoÂw cywilnych zapewnionych w konkordacie. Tym samym
nie wolno zÇadnemu duchownemu bez zgody ordynariusza miejsca
asystowacÂ przy maøzÇenÂstwie tych osoÂb, ktoÂre nie chcaÎ, aby zawierany
przez nich zwiaÎzek kanoniczny wywarø roÂwniezÇ skutki w prawie polskim. Ordynariusz miejsca zasÂ mozÇe udzielicÂ stosownego zezwolenia
tylko w wyjaÎtkowych wypadkach i tylko z wazÇnych powodoÂw pastoralnych (n. 3 Instrukcji KEP z 1998 r.).
44

WymoÂg ten okresÂlony jest zaroÂwno w kan. 1071 § 1 KPK, jak i w n. 15 Instrukcji KEP z 1998 r., ktoÂra stanowi, izÇ ¹maøzÇenÂstwo kanoniczne bez skutkoÂw cywilnych mozÇe bycÂ zawarte wyøaÎcznie po uzyskaniu pisemnej zgody ordynariusza miejscaº. NalezÇy jednak zauwazÇycÂ, izÇ postanowienie Instrukcji zaweÎzÇyøo interpretacjeÎ kan.
1071 § 1 n. 2 KPK. Wedøug wykøadni stosowanej w Polsce w latach poprzedzajaÎcych
wejsÂcie w zÇycie postanowienÂ konkordatu mozÇliwe byøo zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego, jesÂli np. maøzÇenÂstwo cywilne byøo w trakcie ¹zaøatwianiaº, w szczegoÂlnosÂci gdy
byø juzÇ zaplanowany konkretny termin zawarcia maøzÇenÂstwa w urzeÎdzie stanu cywilnego.
45
Uchwaøa ta uzyskaøa recognitio Stolicy Apostolskiej pismem (n. 8426/98/RS)
z dnia 29 pazÂdziernika 1998 r. i niniejszym zostaøa promulgowana jako obowiaÎzujaÎca
od dnia 15 listopada 1998 r. (zob. n. 4 Instrukcji KEP z 1998 r.).
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3. OBOWIAÎZEK ASYSTOWANIA PRZY ZAWIERANIU MAèZÇENÂSTWA

ObowiaÎzek asystowania przez duchownego przy zawieranym
przez strony maøzÇenÂstwie wyznaniowym obejmuje przede wszystkim
obowiaÎzek przyjeÎcia zgody maøzÇenÂskiej (osÂwiadczenia o zawarciu
maøzÇenÂstwa religijnego), a takzÇe koniecznosÂcÂ odebrania od maøzÇonkoÂw (i sÂwiadkoÂw) podpisoÂw na zasÂwiadczeniu potwierdzajaÎcym zawarcie przez nich zwiaÎzku maøzÇenÂskiego, ktoÂry ma bycÂ skuteczny na
forum panÂstwowym.
W zakresie okresÂlenia podmiotu zobowiaÎzanego (uprawnionego)
do asystowania przy zawieraniu maøzÇenÂstw ustawy regulujaÎce w sposoÂb indywidualny status prawny poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych odsyøajaÎ do przepisoÂw prawa wewneÎtrznego tych zwiaÎzkoÂw46. WspomniecÂ jednak nalezÇy, zÇe zgodnie z prawem wewneÎtrz46

Jest to art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 154,
zm. Dz. U. z 1998 r., nr 117, poz. 757), ktoÂry stanowi, zÇe ¹osobeÎ duchownaÎ, przed
ktoÂraÎ skøada sieÎ osÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa okresÂla prawo kanoniczneº;
art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1991 r.,
nr 66, poz. 287 z pozÂn. zm.), ktoÂry w powyzÇszej kwestii odwoøuje sieÎ do ¹prawa
wewneÎtrznego tego KosÂcioøaº; art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 1994 r., nr 73, poz. 323) odwoøuje sieÎ do ¹Zasadniczego Prawa WewneÎtrznego
KosÂcioøaº; art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r.,
nr 73, poz. 324) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 11a ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa EwangelickoMetodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 479)
odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 9a ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 482) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa
do KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r.,
nr 97, poz. 480) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 8a ust. 2
ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego
MariawitoÂw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 253) odwoøuje sieÎ
do ¹prawa wewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej
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nym wieÎkszosÂci kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych osobaÎ
asystujaÎcaÎ przy zawieraniu maøzÇenÂstwa nie musi bycÂ duchowny tego
zwiaÎzku wyznaniowego47.
ObowiaÎzkiem duchownego zwiaÎzanym z uzyskaniem skutkoÂw
cywilnych przez maøzÇenÂstwo wyznaniowe jest ponadto odebranie
od nupturientoÂw i ich sÂwiadkoÂw podpisoÂw na zasÂwiadczeniu potwierdzajaÎcym zawarcie maøzÇenÂstwa.
Przepisy Instrukcji KEP z 1998 r. polecajaÎ, aby ¹bezposÂrednio
przed celebracjaÎ maøzÇenÂstwa konkordatowegoº swoje podpisy na
wszystkich trzech egzemplarzach zasÂwiadczenia zøozÇyli zawierajaÎcy
maøzÇenÂstwo oraz sÂwiadkowie, duchowny zasÂ asystujaÎcy ma zøozÇycÂ
swoÂj podpis ¹dopiero po zawarciu maøzÇenÂstwa konkordatowegoº
(n. 19).
Wydaje sieÎ jednak, zÇe takie rozwiaÎzanie nie jest wøasÂciwe, poniewazÇ zøozÇenie podpisu przez sÂwiadkoÂw przed celebracjaÎ maøzÇenÂstwa,
a po zøozÇeniu dodatkowych osÂwiadczenÂ woli o uzyskaniu skutkoÂw
cywilnych, sugerowaøoby, jakoby obecni podczas ceremonii sÂlubnej
sÂwiadkowie mieli sÂwiadczycÂ na okolicznosÂcÂ, zÇe osÂwiadczenia zostaøy
zøozÇone w obecnosÂci duchownego. Tymczasem podstawowaÎ rolaÎ
sÂwiadkoÂw jest sÂwiadczenie, zÇe zostaøo zawarte maøzÇenÂstwo, zatem
winni swoÂj podpis zøozÇycÂ dopiero po jego zawarciu.

Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 481) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa KosÂcielnegoº; art.
11a ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 245) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego
1997 r. o stosunku PanÂstwa do Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 251) odwoøuje sieÎ do ¹prawa wewneÎtrznego
gmin zÇydowskichº. Przepisy prawa wewneÎtrznego wymienionych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych majaÎ zatem w tym wypadku charakter prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego.
47
W zasadzie tylko w KosÂciele prawosøawnym oraz w KosÂciele Starokatolickim
MariawitoÂw osobaÎ asystujaÎcaÎ przy maøzÇenÂstwie musi bycÂ duchowny. Przepisy wewneÎtrzne pozostaøych dziewieÎciu kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dopuszczajaÎ zawarcie zwiaÎzku maøzÇenÂskiego wobec innej jak duchowny uprawnionej osoby.
Szerzej zagadnienie to omawia A. Mezglewski (PojeÎcie ¹duchownegoº, s. 5-21).
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4. OBOWIAÎZKI ZWIAÎZANE ZE SPORZAÎDZENIEM ZASÂWIADCZENIA
Â STWIE
O ZAWARTYM MAèZÇEN

Zgodnie z art. 61a ust. 1 p.a.s.c. podstawaÎ sporzaÎdzenia aktu
maøzÇenÂstwa zawartego w sposoÂb okresÂlony w art. 1 § 2 i 3 k.r.o. jest
zasÂwiadczenie sporzaÎdzone zgodnie z art. 8 § 2 k.r.o. i przekazane do
urzeÎdu stanu cywilnego48. OsobaÎ upowazÇnionaÎ do sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie ± zgodnie z art. 27 ust. 2 p.a.s.c.
± jest duchowny wymieniony w zaøaÎczniku do obwieszczenia MSWiA
z 2004 r.49 Zgodnie zasÂ z wykazem zawartym w tym zaøaÎczniku obowiaÎzek sporzaÎdzenia stosownego zasÂwiadczenia naøozÇony zostaø na
nasteÎpujaÎce osoby:
± KosÂcioÂø katolicki ± ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator
parafii, wikariusz w zasteÎpstwie proboszcza, duchowny w zasteÎpstwie proboszcza,
± Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny ± biskup, proboszcz,
wikariusz z upowazÇnienia proboszcza,
± KosÂcioÂø Ewangelicko-Augsburski ± biskup, proboszcz, administrator, wikariusz,
± KosÂcioÂø Ewangelicko-Reformowany ± wszyscy ordynowani duchowni,
± KosÂcioÂø Ewangelicko-Metodystyczny ± pastor parafii,
± KosÂcioÂø ChrzesÂcijan BaptystoÂw ± prezbiter, kaznodzieja,
± KosÂcioÂø AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego ± duchowni starsi,
± KosÂcioÂø Polskokatolicki ± ordynariusz diecezji, proboszcz, administrator parafii,
± ZwiaÎzek Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich ± rabin i podrabin,
48
Art. 8 § 2 k.r.o. stanowi, zÇe ¹niezwøocznie po zøozÇeniu [osÂwiadczenÂ o uzyskaniu
skutkoÂw cywilnych], duchowny sporzaÎdza zasÂwiadczenie, zÇe osÂwiadczenia te zostaøy
zøozÇone w jego obecnosÂci przy zawarciu zwiaÎzku maøzÇenÂskiego podlegajaÎcego prawu
wewneÎtrznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowegoº.
49
Zob. Obwieszczenie Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji z dnia
14 maja 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk, ktoÂrych zajmowanie upowazÇnia do
sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia stanowiaÎcego podstaweÎ sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa
zawartego w sposoÂb okresÂlony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego
(MP z 2004 r., nr 22, poz. 392).
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± KosÂcioÂø Starokatolicki MariawitoÂw ± Biskup Naczelny, ordynariusz, biskup, proboszcz, administrator parafii,
± KosÂcioÂø ZielonosÂwiaÎtkowy ± prezbiter.
PewnaÎ niejasnosÂcÂ w okresÂleniu duchownego, ktoÂry uprawniony
jest do sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia kierowanego do USC wprowadza
n. 18 Instrukcji KEP z 1998 r., zgodnie z ktoÂrym ¹duchowny, wobec
ktoÂrego nupturienci zawierajaÎ maøzÇenÂstwo konkordatowe, ma obowiaÎzek zatroszczycÂ sieÎ o sporzaÎdzenie zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa, czyli o wypeønienie formularza znajdujaÎcego sieÎ na drugiej
stronie zasÂwiadczenia otrzymanego z urzeÎdu stanu cywilnegoº. Nie
mniej niejasnosÂci zawartych jest w Informacji dla duchownych adwentystycznych z 1999 r., ktoÂra podaje, zÇe ¹po zøozÇeniu przez nupturientoÂw przyrzeczenia maøzÇenÂskiego podczas sÂlubu kosÂcielnego ze
skutkami cywilnymi, duchowny sporzaÎdza zasÂwiadczenie stwierdzajaÎce, zÇe przyrzeczenie maøzÇenÂskie zostaøo zøozÇone w jego obecnosÂci
[...]º oraz zÇe ¹zasÂwiadczenie to podpisujaÎ: duchowny, maøzÇonkowie
i sÂwiadkowieº (s. 13). Ponadto w Informacji tej dodano, zÇe ¹ze wzgleÎdoÂw praktycznych zasÂwiadczenie powinno bycÂ juzÇ wczesÂniej przygotowane (wypeønione i ostemplowane) przez duchownego, tj. jeszcze
przed uroczystosÂciaÎ sÂlubnaÎ, a podczas uroczystosÂci sÂlubnej ± po zøozÇeniu przyrzeczenia maøzÇenÂskiego ± jedynie uroczysÂcie podpisaneº
(s. 14).
ZaroÂwno Instrukcja KEP, jak i Informacja dla duchownych adwentystycznych nie przewidujaÎ sytuacji, gdy maøzÇenÂstwo mozÇe zostacÂ zawarte przed duchownym uprawnionym do asystowania, ale nieuprawnionym do sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia, o ktoÂrym mowa w art. 8 § 2
k.r.o., czyli przed duchownym, ktoÂry nie zostaø zamieszczony w wykazie
stanowisk Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji z 2004 r.
5. OBOWIAÎZKI ZWIAÎZANE Z PRZEKAZANIEM ZASÂWIADCZENIA
Â STWIE DO URZEÎDU STANU CYWILNEGO
O ZAWARTYM MAèZÇEN

Ostatnim obowiaÎzkiem duchownego w procesie zawierania maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej jest przekazanie zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie do urzeÎdu stanu cywilnego. Zgodnie
z art. 10 ust. 1 pkt 3 konkordatu, aby zawarte przed duchownym
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maøzÇenÂstwo kanoniczne mogøo uzyskacÂ skutki cywilne, musi zostacÂ
przekazany do urzeÎdu stanu cywilnego odpowiedni wniosek o dokonanie wpisu tego maøzÇenÂstwa do akt stanu cywilnego. Wniosek ten
duchowny obowiaÎzany jest przekazacÂ w terminie pieÎciu dni od zawarcia maøzÇenÂstwa50. Podobny termin przekazania zasÂwiadczenia
okresÂlony zostaø w art. 8 § 3 k.r.o. Stanowi on, zÇe ¹zasÂwiadczenie,
o ktoÂrym mowa w § 2, wraz z zasÂwiadczeniem sporzaÎdzonym przez
kierownika urzeÎdu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1 duchowny przekazuje do urzeÎdu stanu cywilnego przed upøywem pieÎciu dni
od zawarcia maøzÇenÂstwa [...]º51.
Przewidziany w konkordacie i w przepisach prawa polskiego termin pieÎciu dni na przekazanie zasÂwiadczenia do USC uksztaøtowany
zostaø jako termin zawity. Oznacza to, izÇ w razie niedopeønienia przez
50
NalezÇy jednak zaznaczycÂ, izÇ chociazÇ w konkordacie mowa jest o ¹wpisaniuº do
akt cywilnych zawartego maøzÇenÂstwa, to jednak majaÎc na uwadze art. 1 § 2 k.r.o. oraz
przepisy rozporzaÎdzenia Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji z dnia
26 pazÂdziernika 1998 r. w sprawie szczegoÂøowych zasad sporzaÎdzania aktoÂw stanu
cywilnego, sposobu prowadzenia ksiaÎg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania
i zabezpieczania oraz wzoroÂw aktoÂw stanu cywilnego, ich odpisoÂw, zasÂwiadczenÂ i protokoøoÂw (Dz. U. z 1998 r., nr 136, poz. 884), nalezÇy przyjaÎcÂ, izÇ chodzi tu o sporzaÎdzenie
aktu maøzÇenÂstwa, a nie o jakikolwiek rodzaj adnotacji.
51
Podobne postanowienia dotyczaÎce przekazania zasÂwiadczenia do USC zawarte saÎ w przepisach wewneÎtrznych niektoÂrych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Instrukcja
KEP z 1998 r. informuje duchownych, izÇ ¹przed upøywem pieÎciu dni od zawarcia
maøzÇenÂstwa konkordatowego proboszcz parafii (lub osoba go zasteÎpujaÎca), na terenie
ktoÂrej zostaøo zawarte maøzÇenÂstwo konkordatowe, ma obowiaÎzek przekazania do
USC, wøasÂciwego ze wzgleÎdu na miejsce zawarcia maøzÇenÂstwa, jednego wypeønionego
egzemplarza ¹zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwaº (n. 20a). Informacja dla duchownych adwentystycznych zasÂ powtarza, zÇe ¹jeden egzemplarz wypeønionego [...]
zasÂwiadczenia duchowny ma obowiaÎzek wreÎczycÂ maøzÇonkom, a drugi przesøacÂ w ciaÎgu
5 dni do urzeÎdu stanu cywilnego miejsca zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiegoº (s. 13).
Pewne polecenie w tej kwestii zawiera takzÇe Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego oraz Pragmatyka SøuzÇbowa KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego. W Prawie WewneÎtrznym KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego postanowiono, izÇ ¹fakt zawarcia maøzÇenÂstwa upowazÇniony pastor zgøasza do urzeÎdu stanu cywilnego w terminie 5 dniº
(§ 25 ust. 5), natomiast Pragmatyka SøuzÇbowa informuje zÇe ¹duchowny udzielajaÎcy
sÂlubu jest odpowiedzialny za terminowe przekazanie [...] dokumentoÂw do UrzeÎdu
Stanu Cywilnego miejsca zawarcia maøzÇenÂstwa w terminach ustalonych przez odpowiednie przepisyº (§ 129).
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duchownego obowiaÎzku przekazania zasÂwiadczenia w tym terminie
kierownik USC nie beÎdzie moÂgø sporzaÎdzicÂ aktu maøzÇenÂstwa i zawarte przed duchownym maøzÇenÂstwo wyznaniowe nie osiaÎgnie skutkoÂw
na forum panÂstwowym. Prawodawca postanowiø jednak, izÇ w razie
niemozÇnosÂci zachowania tego terminu z powodu siøy wyzÇszej52 bieg
terminu ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody (art. 8 § 3
zd. 2 k.r.o.)53.

52
PojeÎcie siøy wyzÇszej nie zostaøo zdefiniowane w kodeksie cywilnym, dlatego tezÇ
jest roÂzÇnie interpretowane. W polskiej doktrynie przyjeÎto, izÇ siøa wyzÇsza (vis maior) to
zdarzenie nadzwyczajne, zewneÎtrzne i niemozÇliwe do zapobiezÇenia. Jest to zdarzenie
o charakterze katastroficznym, ktoÂrego przyczynaÎ mogaÎ bycÂ nieprzewidziane dziaøania siø przyrody (powoÂdzÂ, trzeÎsienie ziemi) lub nadzwyczajne zdarzenia, powodujaÎce
zaburzenia w zÇyciu zbiorowym ludnosÂci (wojna, zamieszki w kraju). Jego przyczynaÎ
mogaÎ bycÂ takzÇe akty wøadzy publicznej, ktoÂrym jednostka nie jest w stanie sieÎ przeciwstawicÂ (zob. W. CzachoÂrski, ZobowiaÎzania. Zarys wykøadu, Warszawa 1998, s. 182).
NalezÇy zatem odroÂzÇnicÂ siøeÎ wyzÇszaÎ od zwykøego przypadku (casus) i przyjaÎcÂ, izÇ przytaczane w literaturze przedmiotu przypadki choroby proboszcza lub jego sÂmierci nie
wyczerpujaÎ znamion siøy wyzÇszej, gdyzÇ nawet w razie nagøej choroby duchownego,
uniemozÇliwiajaÎcej mu speønienie ciaÎzÇaÎcego na nim obowiaÎzku, istniejaÎ podstawy legalnego sprawowania ¹funkcji proboszczowskichº. W KosÂciele katolickim zastosowacÂ
mozÇna kan. 541 § 1 KPK, dotyczaÎcy wakatu urzeÎdu proboszcza. Znamiona siøy wyzÇszej
mogøaby wypeønicÂ dopiero epidemia choroby zakazÂnej, ktoÂra dotkneÎøaby szerszaÎ grupeÎ ludzi, w tym takzÇe uprawnionego duchownego. Nie mozÇe to bycÂ tylko indywidualny
przypadek zachorowania. Uznanie, izÇ siøa wyzÇsza miaøa miejsce z powodu choroby lub
sÂmierci duchownego, mogøoby nastaÎpicÂ woÂwczas, gdyby obowiaÎzek przekazania zasÂwiadczenia spoczywaø na duchownym jako osobie fizycznej. Duchowny jednak w tym
przypadku traktowany jest jako organ osoby prawnej. Dlatego jezÇeli nie ten organ, to
inny powinien dopeønicÂ wymaganego obowiaÎzku. Zob. A. Mezglewski, Przepisy wprowadzajaÎce w zÇycie instytucjeÎ maøzÇenÂstwa konkordatowego, ¹Roczniki Nauk Prawnychº 1999, z. 1, s. 266-267.
53
Instrukcja KEP z 1998 r. stanowi w tej kwestii, izÇ ¹nieprzekazanie zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa w przewidzianym terminie 5 dni spowoduje, zÇe urzaÎd stanu
cywilnego nie beÎdzie moÂgø sporzaÎdzicÂ aktu maøzÇenÂstwa i w konsekwencji maøzÇenÂstwo
kanoniczne nie uzyska skutkoÂw cywilnych (n. 21a). Zagadnienie to wyjasÂnia takzÇe
Informacja dla duchownych adwentystycznych: ¹termin pieÎciu dni jest zawity, czyli
w przypadku jego przekroczenia nie mozÇe zostacÂ przywroÂcony. Po jego upøywie zasÂwiadczenie sporzaÎdzone przez duchownego traci moc prawnaÎ, w nasteÎpstwie czego
kierownik urzeÎdu stanu cywilnego nie mozÇe sporzaÎdzicÂ aktu maøzÇenÂstwa, a przyrzeczenie maøzÇenÂskie nie mozÇe rodzicÂ skutkoÂw cywilnychº (s. 14).
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W razie zaistnienia siøy wyzÇszej zasÂwiadczenie nalezÇy przekazacÂ
do wøasÂciwego urzeÎdu stanu cywilnego niezwøocznie po jej ustaniu,
podajaÎc przyczyneÎ, ktoÂra spowodowaøa zwøokeÎ. Oceny, czy przyczynaÎ spoÂzÂnionego przekazania przez duchownego zasÂwiadczenia do
USC byøo dziaøanie siøy wyzÇszej, dokonacÂ mozÇe wyøaÎcznie kierownik
USC, ktoÂry w tym celu ma prawo przeprowadzicÂ posteÎpowanie wyjasÂniajaÎce (art. 22 p.a.s.c.)54.
Przepisy prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozporzaÎdzenia
MSWiA z 1998 r. wskazujaÎ, do ktoÂrego urzeÎdu stanu cywilnego duchowny ma przekazacÂ zasÂwiadczenie. Przepis § 18 ust. 3 rozporzaÎdzenia MSWiA stanowi bowiem, zÇe ¹jeden [egzemplarz zasÂwiadczenia] przeznaczony jest dla kierownika urzeÎdu stanu cywilnego sporzaÎdzajaÎcego akt maøzÇenÂstwaº, natomiast art. 12 ust. 3 p.a.s.c. dodaje,
zÇe ¹akt maøzÇenÂstwa zawartego w sposoÂb okresÂlony w art. 1 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego sporzaÎdza sieÎ w urzeÎdzie stanu
cywilnego wøasÂciwym ze wzgleÎdu na miejsce zawarcia maøzÇenÂstwaº.
SposoÂb, w jaki mozÇe zostacÂ przekazane zasÂwiadczenie do urzeÎdu
stanu cywilnego, okresÂlony zostaø w art. 8 § 3 k.r.o. oraz art. 61a
p.a.s.c. ChocÂ ustawodawca nie postanowiø tego wyrazÂnie, z przepisoÂw
tych wynika, izÇ duchowny mozÇe przekazacÂ zasÂwiadczenie na dwa
sposoby. MozÇe to uczynicÂ bezposÂrednio lub za posÂrednictwem poczty. Art. 8 § 3 k.r.o. stanowi bowiem, zÇe ¹nadanie [zasÂwiadczenia]
jako przesyøki poleconej w polskiej placoÂwce pocztowej operatora
publicznego jest roÂwnoznaczne z przekazaniem do urzeÎdu stanu cywilnegoº. Podobnie o mozÇliwosÂci przekazania zasÂwiadczenia za posÂrednictwem poczty stanowi art. 61a p.a.s.c., regulujaÎc zasady posteÎpowania w przypadku utraty zasÂwiadczenia nadanego jako przesyøka
w urzeÎdzie pocztowym. Zgodnie bowiem z art. 61a ust. 4 p.a.s.c.,
jezÇeli zasÂwiadczenie przekazywane do USC jako przesyøka polecona
54

PieÎciodniowy termin, ktoÂry zostaø zawieszony z powodu dziaøania siøy wyzÇszej,
po jej ustaniu nie biegnie od poczaÎtku, lecz nabiera swej mocy. Oznacza to, zÇe jezÇeli
zdarzenie posiadajaÎce znamiona siøy wyzÇszej nastaÎpiøo w trzecim dniu biegu pieÎciodniowego terminu przekazania zasÂwiadczenia do USC, to po ustaniu jej dziaøania
terminem niezwøocznym dla przekazania zasÂwiadczenia byøby termin dwudniowy.
Wydaje sieÎ jednak, izÇ w konkretnym przypadku trudno beÎdzie ocenicÂ, czy dziaøanie
siøy wyzÇszej juzÇ ustaÎpiøo.
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zostanie utracone przed dotarciem, duchowny obowiaÎzany beÎdzie
(na wniosek kierownika USC) potwierdzicÂ tresÂcÂ przekazanego zasÂwiadczenia oraz dostarczycÂ dowoÂd nadania przesyøki pocztowej.
Dokøadniej sposoÂb przekazania zasÂwiadczenia okresÂla Instrukcja
KEP z 1998 r., ktoÂra przewiduje, zÇe duchowny mozÇe sporzaÎdzone
przez siebie zasÂwiadczenie przekazacÂ do wøasÂciwego USC wprost za
potwierdzeniem odbioru (osobisÂcie lub przez posøanÂca) lub mozÇe je
nadacÂ ± zgodnie z art. 8 § 3 k.r.o. ± w polskim urzeÎdzie pocztowym,
w takim jednak wypadku powinien zachowacÂ dowoÂd nadania przesyøki poleconej (n. 20b).
MozÇliwosÂcÂ dostarczenia zasÂwiadczenia za posÂrednictwem poczty
podkresÂla nie tylko Instrukcja KEP z 1998 r., ale takzÇe Pragmatyka
SøuzÇbowa KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego, stanowiaÎc, zÇe duchowny jest odpowiedzialny za przekazanie listem poleconym dokumentoÂw do USC (§ 129).
MozÇna by jednak rozwazÇycÂ kwestieÎ, czy zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie nie mogliby dostarczacÂ sami maøzÇonkowie, wszakzÇe
chodzi o ich interes prawny55.

*

MajaÎc na uwadze wszystkie obowiaÎzki duchownego zwiaÎzane
z zawarciem maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej, mozÇna
dojsÂcÂ do przekonania, izÇ ± nie odejmujaÎc wagi innym ± obowiaÎzek
sporzaÎdzenia i przekazania zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie
jest obowiaÎzkiem najwazÇniejszym. ZasÂwiadczenie to jest bowiem jedynym dowodem dopeønienia ciaÎzÇaÎcych na duchownym (ale takzÇe na
maøzÇonkach i sÂwiadkach) obowiaÎzkoÂw zwiaÎzanych z uzyskaniem
skutkoÂw cywilnych dla maøzÇenÂstwa wyznaniowego. Dlatego mozÇna
uznacÂ, izÇ zasÂwiadczenie to jest jedynaÎ podstawaÎ rejestracji maøzÇenÂstwa w urzeÎdzie stanu cywilnego.
55
Por. A. Mezglewski, Wyznaniowa forma zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego,
w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2006,
s. 148-149.
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O PRAWIE SPADKOWYM W KRAJACH ISLAMSKICH

NarastajaÎca migracja ludnosÂci z krajoÂw islamskich do Europy
wywoøuje m.in. zderzanie sieÎ dwoÂch porzaÎdkoÂw prawnych1. Jest to
szczegoÂlnie widoczne w materii prawa maøzÇenÂskiego, w tym ustroju
majaÎtkowego maøzÇonkoÂw, dziedziczenia i alimentacji, bo ta w kulturze islamu jest najsilniej poddana prawu religijnemu2.
Pragniemy wskazacÂ podstawowe zÂroÂdøa i najwazÇniejsze rozwiaÎzania w prawie spadkowym krajoÂw islamskich. NajczeÎsÂciej zawarte
jest ono w kodeksach statusu osobowego, poczynajaÎc od søynnego
kodeksu MedzÇelle (1869-1876), nasyconych reguøami prawa sÂwieckiego i religijnego roÂzÇnych szkoÂø3.
1

Zob. np. Der Islam in Europa, hrsg. V. Heubertger, Frankfurt am Main 1999;
Cien preguntas sobre el Islam. Una entrevista a Samir Khalil Samir realizada por
Giorgio Paolucci y Camille Eid, Madrid 2003, s. 185-191; A. Skowron-Nalborczyk,
Islam w Europie, w: Od krucjat ku spotkaniu z muzuømanami w duchu sÂw. Franciszka
z AsyzÇu, Warszawa±Rzym 2005, s. 171-190; A. RodrõÂguez Benot, TraÂfico externo,
derecho de familia y multiculturalidad en el ordenamieto espanÄol, ¹Cuadernos de derecho judicialº, 8(2002), s. 15-88; C. Esplugues Mota, InmigracioÂn y derecho de
extranjerõÂa, ¹Cuadernos de derecho judicialº 8(2002), s. 89-142; W. Bar, Pochodzenie
dziecka i wøadza rodzicielska w prawie rodzinnym panÂstw islamskich, ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 7(2004), s. 221-232.
2
Zob. W. Bar, WolnosÂcÂ religijna w DaÅr al-IslaÅm. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003, s. 153-174; S. Ferrari, El EspõÂritu de los derechos religiosos. JudaõÂsmo, cristianismo e islam, Barcelona 2004, s. 41-45.
3
Zob. W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 30-35; R. David, C. Jauffret Spinosi, I grandi
sistemi giuridici contemporanei, Padova 1994, p. 370-371; J. J. Nasir, The Islamic law of
personal status, London 1990, p. 218-229.

182

WIESèAW BAR

1. KORANICZNE PODSTAWY REGULACJI

Prawo stanowione w krajach islamskich4 przepojone jest duchem
prawa religijnego szczegoÂlnie w kwestiach dotyczaÎcych statusu osobowego5, totezÇ jego pierwotnym zÂroÂdøem jest Koran6.
W interesujaÎcej nas materii najwazÇniejsze saÎ teksty Koranu zawarte w surach drugiej i czwartej, np.: nakazujaÎce sporzaÎdzenie testamentu na rzecz ¹rodzicoÂw i bliskich krewnych, wedøug uznanego
zwyczajuº (II, 180); pouczajaÎce o zaciaÎgnieÎciu winy, grzechu przez
tych, ktoÂrzy zmieniajaÎ woleÎ zmarøego (II, 181), chyba zÇe dokonali
tego, obawiajaÎc sieÎ, izÇ ¹testator popeøniø jakiesÂ uchybienie lub
grzechº, by ustanowicÂ ¹mieÎdzy dziedzicami pokoÂjº (II, 182); polecajaÎce zÇonom pozostawicÂ ¹zapis: utrzymanie na rok bez zmuszania ich
do odejsÂciaº (II, 240), a oddalonym/rozwiedzionym ¹zaopatrzenie
zgodnie z przyjeÎtym zwyczajemº (II, 241); przy zachowaniu zasady,
zÇe zawsze ¹meÎzÇczyzÂni stojaÎ nad kobietami ze wzgleÎdu na to, zÇe BoÂg
daø wyzÇszosÂcÂ jednym nad drugimi i ze wzgleÎdu na to, zÇe oni rozdajaÎ ze
swojego majaÎtkuº (IV, 34).
Sam Allah okresÂla spadkobiercoÂw: ¹Dla kazÇdego ustanowilisÂmy
dziedzicoÂw tego, co pozostawili rodzice i bliscy krewni oraz ci, z ktoÂrymi zwiaÎzaøy was przysieÎgi ± dawajcie im wieÎc ich udziaøº (IV, 33).
To on poleca, by dawacÂ sierotom ich mienie, nie przejadacÂ go (IV, 2),
bo ¹ci, ktoÂrzy zjadajaÎ dobra sierot, popeøniajaÎc niesprawiedliwosÂcÂ,
zjadajaÎ to, co w ich trzewiach beÎdzie ogniem; i beÎdaÎ wystawieni na
ogienÂ pøonaÎcyº (IV, 10). Allah poucza, zÇe ¹kiedy saÎ przy podziale
obecni: dalsi krewni, sieroty i biedacy, to dajcie im nieco zaopatrze4

Na temat rozumienia panÂstwa islamskiego zob.: W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 4150; T. Stahnke, R. C. Blitt, The Religion-State Relationship and the Right to Freedom of
Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutins of Predominantly Muslim Countries, [Washington] 2005.
5
Zob. S. Ferrari, El EspõÂritu de los derechos religiosos, s. 200-234.
6
O zÂroÂdøach prawa w islamie: podstawowych (Koran, sunna) oraz interpretacyjnych (idzÇma ± konsens; kijas ± analogia) zob.: W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 25-35;
P. Mandirola Brieux, IntroduccioÂn al derecho islaÂmico, Madrid±Barcelona 1998, s. 5783. Historia prawa szarijatu zob. N. J. Coulson, A history of islamic law, Edinburgh
1964 (tøum. hiszp.: Historia del derecho islaÂmico, Barcelona 2000).
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nia i przemawiajcie do nich uprzejmieº (IV, 8), ale nienaruszalna
czeÎsÂcÂ majaÎtku nalezÇna jest dzieciom: ¹synowi przypada udziaø podobny do udziaøu dwoÂch coÂrek. A jesÂli beÎdzie coÂrek wieÎcej nizÇ dwie,
to pozostanie im dwie trzecie z tego majaÎtku; a jesÂli beÎdzie tylko
jedna, to dla niej beÎdzie poøowa. JesÂli zmarøy ma syna, to kazÇdemu
z dwojga rodzicoÂw zmarøego przypadnie jedna szoÂsta z pozostaøego
majaÎtku. A jesÂli nie ma syna i dziedziczaÎ po nim rodzice, to jego
matce przypadnie jedna trzecia; a jesÂli on ma braci, to jego matce
przypadnie jedna szoÂsta ± po oddaniu legatu, jaki zaleciø w testamencie, lub døuguº (IV, 11).
Gdy umiera kobieta-zÇona, meÎzÇczyznom-meÎzÇom ¹przypada poøowa tego, co pozostawiøy wasze zÇony, jesÂli nie majaÎ dziecka. JesÂli majaÎ
dziecko, to wam przypada czwarta czeÎsÂcÂ z tego, co one pozostawiøy,
po potraÎceniu legatu, ktoÂry zapisaøy w testamencie, lub døuguº (IV,
12). W przypadku natomiast sÂmierci meÎzÇczyzny wdowie ¹przypadnie
czwarta czeÎsÂcÂ z tego, co wy zostawicie, jesÂli nie macie dziecka. A jesÂli
macie dziecko, to im przypadnie oÂsma czeÎsÂcÂ z tego, co pozostawiacie
± po potraÎceniu legatu, jaki zapisalisÂcie w testamencie, lub døuguº.
Gdy meÎzÇczyzna i kobieta majaÎ ¹dziedzicoÂw w linii bocznej i on ma
brata lub siostreÎ, kazÇdemu z nich dwojga przypadnie szoÂsta czeÎsÂcÂ.
A jesÂli jest ich wieÎcej, to oni saÎ wspoÂøudziaøowcami w jednej trzeciej
czeÎsÂci dziedzictwa, po potraÎceniu legatu zapisanego przez zmarøego
w testamencie lub døugu ± bez niczyjej krzywdyº (IV, 12). BoÂg tezÇ
¹daje wam pouczenie o dziedziczeniu w linii bocznej: JesÂli meÎzÇczyzna
zginie, nie majaÎc dziecka, a ma on siostreÎ, to jej przypada poøowa
z tego, co on pozostawiø; a meÎzÇczyzna dziedziczy po siostrze, jesÂli ona
nie ma dziecka. A jesÂli ma dwie siostry, to im przypada dwie trzecie
z tego, co zostawiø. A jesÂli ma braci i siostry, to meÎzÇczyzÂnie przypada
udziaø dwoÂch kobietº (IV, 176).
PoszczegoÂlne wiersze konÂczaÎ sieÎ napomnieniami: ¹To jest obowiaÎzek ustanowiony przez Bogaº (IV, 11), ¹To jest przykazanie Boga!º (IV, 12), ¹Takie saÎ granice Bogaº (IV, 13), ¹WyjasÂnia wam BoÂg,
abysÂcie nie bøaÎdziliº (IV, 176), ¹A kto sieÎ zbuntuje przeciw Bogu
i przeciw Jego PosøanÂcowi i przekroczy Jego granice, to BoÂg wprowadzi go do ognia, gdzie beÎdzie przebywaø na wieki. I taka kara
beÎdzie dla niego ponizÇajaÎca!º (IV, 14).
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2. ODBICIE OBJAWIENIA W PODSTAWOWYCH REGUèACH
PRAWA STANOWIONEGO

CechaÎ charakterystycznaÎ prawa spadkowego w kulturze islamu
jest kazuistyka, na co wskazujaÎ przytoczone wyzÇej wiersze7. Na jeÎzyk
przypadkoÂw rozpisaøo je zÇycie, a te saÎ rozstrzygane wedøug reguø
poszczegoÂlnych szkoÂø prawa islamskiego8. SudanÂski Kodeks Statutu
Osobowego muzuømanoÂw z 1991 r., jak brzmi jego oficjalna nazwa9,
ma bycÂ stosowany i interpretowany zgodnie ze szkoøaÎ hanafickaÎ
i zÂroÂdøami historycznymi, na ktoÂrych sieÎ opiera10. Tak samo jest
w przypadku kodeksu syryjskiego11. Kodeks Kuwejtu bazuje na
szkole malickiej, aczkolwiek w redakcji przepisoÂw wykorzystano
tezÇ dosÂwiadczenia pozostaøych szkoÂø sunnickich12. Nie ma wyrazÂnych
odniesienÂ do szkoÂø w regulacji tunezyjskiej i omanÂskiej13.
W przeciwienÂstwie do prawa rzymskiego czy kanonicznego decydujaÎca jest nie wola testatora, lecz struktura rodzinna. Prawo, co
7

Wykorzystano tøumaczenie Koranu J. Bielawskiego wydane przez PanÂstwowy
Instytut Wydawniczy w Warszawie w 1986 r. Stosunkowo maøo jest hadisoÂw na prezentowany temat ± zob. Imam Malik, Al Muwatta. El Camino faÂcil, CoÂrdoba 1999,
s. 416-418.
8
Zob. np. W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 25-30, w przypisach literatura.
9
Art. 1. Ustawa 42/1991. Wykorzystano tekst opublikowany w ¹MEAH, SecÂ rabe-Islamº 49(2000), s. 179-224. Dla uproszczenia zapisu wobec wszystkich
cioÂn A
ustaw/kodeksoÂw ± raz podanych w opisie ± uzÇywamy oznaczenia panÂstwa wedøug
najkroÂtszej formy jego nazwy.
10
Art. 5.
11
Ã arõÅda al-Rasmiyyaº
Art. 305. Ustawa nr 59 z 17 wrzesÂnia 1953 (opubl. w ¹al-Y
1953, nr 3), nr 63 z 8 pazÂdziernika 1953 r., znowelizowana ustawaÎ z 31 grudnia 1975
Ã arõÅda al-Rasmiyyaº 1976, nr 3), tekst za: ¹MEAH, SeccioÂn A
Â rabe(opubl. w ¹al-Y
Islamº 45(1996), s. 233-280.
12
Zob. art. 343-346. Ustawa nr 51 z 7 lipca 1984 r.; tekst za: ¹MEAH, SeccioÂn
Â rabe-Islamº 47(1998), s. 335-381.
A
13
W dyspozycjach konÂcowych OmanÂskiego Kodeksu Statusu Osobowego zapisano: ¹To, czego nie ma w teksÂcie tego Kodeksu, beÎdzie rozstrzygane wedøug zasad
prawa islamskiego najblizÇszych temu Kodeksowiº (art. 281d). Promulgowany
dekretem nr 42 z1991 r. i nr 32 z 4 czerwca 1997 r., tekst za: ¹MEAH, SeccioÂn
Â rabe-Islamº 50(2001), s. 269-299; Tunezja, tekst za: ¹MEAH, SeccioÂn A
Â rabe-Islamº
A
44(1995), s. 157-199.
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prawda, pozwala na wyrazÇenie woli przez spadkodawceÎ co do doÂbr
i praw, ale nie mozÇe ona dotyczycÂ wieÎcej nizÇ jednej trzeciej wartosÂci
spadku14. JesÂliby nastaÎpiøo procentowe przekroczenie, to skutkuje
ono redukcjaÎ z mocy prawa i dokonany zostanie proporcjonalny podziaø mieÎdzy dysponowanych15.
Testament nie mozÇe poza tym wydziedziczacÂ albo znosicÂ spadkobiercoÂw na rzecz tego, ktoÂrego ustawa nie przewiduje, zmieniacÂ dziedziczenie w sposoÂb naruszajaÎcy prawa spadkobiercoÂw ustawowych
przez rozporzaÎdzanie wieÎcej nizÇ jednaÎ trzeciaÎ spadku albo przez modyfikacjeÎ prawnego porzaÎdku spadkobrania16.
NiektoÂrzy z komentatoroÂw uwazÇajaÎ nawet, zÇe trudno moÂwicÂ
o dziedziczeniu testamentowym w porzaÎdku prawnym panÂstwa,
w ktoÂrym dominuje prawo szarijatu17.
Kodeksy cywilne panÂstw islamskich, jesÂli okresÂlajaÎ przedmiot
spadku, to najczeÎsÂciej uzÇywajaÎ sformuøowanÂ: ¹dobra i prawa, ktoÂre
pozostawiø zmarøyº18, ¹dobra, pozÇytki i wierzytelnosÂci finansoweº19.
Prawo Omanu podaje tezÇ pojeÎcie spadku: ¹nieodwoøalne przeniesienie doÂbr i uprawnienÂ z powodu sÂmierci ich wøasÂciciela na tego, ktoÂry
ma do nich prawoº20.
InnaÎ cechaÎ tego systemu jest to, izÇ spadkobierca przejmuje tylko
dobra, a nie døugi spadkodawcy. Otwarcie spadku daje poczaÎtek
okresowi likwidacji, ktoÂry przebiega w pewnych etapach. Najpierw
spadkobierca lub spadkodawcy okresÂlajaÎ aktywa brutto spadku ±
doÂbr i praw. Ustawa upowazÇnia ich, aby zÇaÎdacÂ wierzytelnosÂci oraz
odzyskiwacÂ dobra nalezÇaÎce do spadkodawcy, a znajdujaÎce sieÎ w reÎkach osoÂb trzecich. Spadkobierca lub spadkobiercy saÎ tylko wyko14

Zob. np.: Sudan, art. 287; Syria, art. 238; Oman, art. 227; Kuwejt, art. 224.
Zob. np.: Oman, art. 229-231; Sudan, art. 318-319; Syria, art. 239-241; Tunezja
Ã arõÅda al-Rasmiyyaº 1956, nr 66),
(dekret z 13 sierpnia 1956 r., opublikowany w ¹al-Y
art. 183.
16
Na temat powodoÂw niewazÇnosÂci testamentu zob. np.: Syria, art. 220-224; Sudan, art. 317; Oman, art. 228.
17
L. Milliot, F. P. Blanc, Introduction a l'etude du Droit Musulman, Paris 19872,
s. 483.
18
Oman, art. 232.
19
Sudan, art. 344.
20
Art. 234.
15
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nawcami, ktoÂrzy teraz winni spøacicÂ døugi z majaÎtku spadkowego. To
druga czynnosÂcÂ po pokryciu kosztoÂw pogrzebu tego, po ktoÂrym dziedziczaÎ21, a nawet kosztoÂw pochoÂwku innych, ktoÂrzy zmarli przed
podziaøem spadku, a do utrzymania ktoÂrych tenzÇe byø zobowiaÎzany22.
Kodeks Tunezji na pierwszym miejscu nakazuje zdjeÎcie obciaÎzÇenÂ
odroczonych z doÂbr okresÂlonych, np. w kontrakcie maøzÇenÂskim
(mahr ± wiano)23. Przed ustaleniem wartosÂci spadku do podziaøu
nalezÇy tezÇ wypeønicÂ woleÎ zmarøego wyrazÇonaÎ w wazÇnych i wykonalnych zapisach24. Spadkobiercy nie mogaÎ sprzeniewierzycÂ sieÎ tym
obowiaÎzkom i zrzec sieÎ swojego prawa do dziedziczenia25, jednak
nie odpowiadajaÎ osobisÂcie za døugi zaciaÎgnieÎte przez zmarøego. Wierzyciele mogaÎ wystaÎpicÂ z roszczeniami wzgleÎdem masy spadkowej,
ale nie przeciwko spadkobiercom. JesÂli nie byøoby wystarczajaÎcych
doÂbr, to zaspokojenie nastaÎpi proporcjonalnie do sumy.
SzczegoÂøowo rozpisane zasady dziedziczenia majaÎ søuzÇycÂ jednosÂci
rodziny i zachowaniu jej struktury patriarchalnej26.

Â èOWE W WYBRANYCH KODEKSACH
3. ROZWIAÎZANIA SZCZEGO
3.1. OTWARCIE SPADKU I ZDOLNOSÂCÂ DZIEDZICZENIA

Otwarcie spadku nasteÎpuje wraz ze sÂmierciaÎ fizycznaÎ lub seÎdziowskaÎ deklaracjaÎ o uznaniu za zmarøego, wydanaÎ wskutek døugotrwaøej nieobecnosÂci albo apostazji27. Zmiana religii przez muzuømanina (apostazja) oznacza sÂmiercÂ cywilnaÎ ze wszystkimi tego skut21

Zob. np.: Oman, art. 233.2); Tunezja, art. 87 c); Syria, art. 262.1 b); Sudan, art.
345 b); Irak, art. 87.2; Kuwejt, art. 291.1).2; Irak, art. 87.1).
22
Zob. Kuwejt, art. 291.1).1.
23
Art. 87 a).
24
Tunezja, art. 87 c); Kuwejt, art. 291.1).4); Syria, art. 262.1).c i d; Sudan, art. 345
c); Oman, art. 233.3; Irak, art. 87.3).
25
Zob. np. Sudan, art. 348.
26
Zob. A. Motilla, P. Lorenzo, Derecho de Familia IslaÂmico. Los problemas de
adaptacioÂn al Derecho espanÄol, [Madrid] 2002, s. 105 nn.
27
Syria, art. 260.1); Kuwejt, art. 288; Tunezja, art. 85.
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kami, np. maøzÇenÂstwo wczesÂniej wazÇnie zawarte zostaje rozwiaÎzane28. Porzucenie islamu ma dramatyczne skutki: otwarcie spadku
nasteÎpuje w momencie stwierdzonej apostazji, a wieÎc spadkobiercy
nabywajaÎ prawo do doÂbr apostaty, ktoÂre po wypeønieniu døugoÂw
stajaÎ sieÎ ich wøasnosÂciaÎ. Takie rozwiaÎzanie ma dziaøacÂ odstraszajaÎco
na chcaÎcych wyjsÂcÂ z islamu, bo to osøabia ummeÎ29. W prawie Kuwejtu
zapisano: ¹Kapitaø apostaty, pochodzaÎcy sprzed apostazji i po niej,
przypada jego spadkobiercom muzuømanom, gdy tenzÇe umrze, a jesÂli
nie ma spadkobiercoÂw muzuømanoÂw, majaÎtek przechodzi do Skarbu
PanÂstwa. JesÂli apostata nabeÎdzie obywatelstwo innego kraju nieislamskiego, beÎdzie uwazÇany za zmarøego, a jego majaÎtek przechodzi
na spadkobiercoÂw muzuømanoÂw. Gdy apostata powroÂci na øono islamu po tym, jak uzyskaø obce obywatelstwo w kraju nieislamskim,
odzyska ten swoÂj majaÎtek, ktoÂry pozostaje we wøadaniu spadkobiercoÂw lub Skarbu PanÂstwaº30.
OproÂcz osoby ¹przekazujaÎcejº prawo do spadku i istnienia masy
spadkowej elementami konstytutywnymi dziedziczenia saÎ spadkobiercy ¹faktycznie lub hipotetycznie istniejaÎcy w chwili sÂmierci osoby, od ktoÂrej pochodzi prawo do spadkuº31.
ZdolnosÂcÂ do dziedziczenia zalezÇy od speønienia warunkoÂw, ktoÂre
zasadniczo ujmuje sieÎ w trzy grupy: a) bycie wsÂroÂd zÇywych w chwili
otwarcia spadku; b) istnienie tytuøu do spadku ze wzgleÎdu na maøzÇenÂstwo lub pokrewienÂstwo; c) brak przeszkoÂd prawnych do dziedziczenia.
Ad a). ZÇywi, ktoÂrzy wykazÇaÎ swoÂj tytuø do dziedziczenia, majaÎ
prawo nie tylko do spadkobrania, ale saÎ zobowiaÎzani do udziaøu
28

Zob. W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 128-132.
¹Egzekucja jest dokonywana na tym, kto ogøasza swe odejsÂcie od religii islamu,
wznieca podziaøy lub otwarcie szkodzi Allahowi i Prorokowi (s) oraz wiernym. Egzekucje wykonuje sieÎ po to, by chronicÂ zÇywotnosÂcÂ religii, a spoøeczenÂstwo przed demoralizacjaÎ (fasad). Egzekucja nie jest zamachem na wolnosÂcÂ, bowiem czyn apostaty jest
naruszeniem praw innych. Gdy chodzi o interes panÂstwa i spoøeczenÂstwa, stawia sieÎ go
przed interesem osobistym, jednostkowym. Ten problem w rzeczywistosÂci przypomina
to, co wspoÂøczesne regulacje prawne nazywajaÎ zdradaÎ interesu publicznego (al-chijana
al-uzma)º.www.islam.pl.
30
Kuwejt, art. 294 b)-d).
31
Kuwejt, art. 289 a); Syria, art. 260.2); Sudan, art. 349 b).
29
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w wykonaniu zadanÂ z tytuøu otwarcia spadku. Gdyby istniaøa waÎtpliwosÂcÂ, zÇe uprawniony zÇyje (wskutek døuzÇszej nieobecnosÂci), wystarczy
osÂwiadczenie zdolnego do jego zøozÇenia o zÇyciu spadkobiercy; przyjmuje sieÎ tezÇ domniemania: ¹Dla nieobecnego i zaginionego beÎdzie
sieÎ ustalacÂ nalezÇnaÎ mu czeÎsÂcÂ spadku, zakøadajaÎc, zÇe zÇyjeº32. JesÂli
okazÇe sieÎ, zÇe zÇyje, przejmie jaÎ, a jesÂli saÎdownie zostanie uznany za
zmarøego, to jego czeÎsÂcÂ przejdzie na spadkobierceÎ, ktoÂry miaø do niej
prawo w chwili sÂmierci wøasÂciciela doÂbr33. Gdyby po takiej deklaracji
okazaøo sieÎ, zÇe uznany za zmarøego zÇyje, przejmie to, co pozostaje
z jego czeÎsÂci w reÎkach innych spadkobiercoÂw, ale nie ma prawa do
zÇaÎdania tego, co juzÇ zuzÇyli34.
W przypadku dziecka poczeÎtego, ale nienarodzonego (nasciturus), to zachowuje ono prawo do spadkobrania albo z tytuøu zapisu
testamentowego, albo z mocy ustawy. W przypadku testamentu
testator mozÇe uznacÂ jego istnienie; zapis beÎdzie wazÇny tylko wtedy,
kiedy dziecko urodzi sieÎ zÇywe i nie poÂzÂniej nizÇ rok od daty rozporzaÎdzenia; podobnie jest w przypadku urodzenia z kobiety beÎdaÎcej
w stanie idda (z tytuøu wdowienÂstwa lub oddalenia)35. JesÂli zmarøy
w testamencie nie uznaø wyrazÂnie nienarodzonego, ani kobieta w ciaÎzÇy nie byøa w stanie idda, wymaga sieÎ, by dziecko przyszøo na sÂwiat
nie poÂzÂniej nizÇ 9 miesieÎcy od chwili sporzaÎdzenia testamentu czy
sÂmierci36.
Gdy wdowy wyjdaÎ ponownie za maÎzÇ, dzieci z nich zrodzone zachowujaÎ prawo do spadku, o ile urodzaÎ sieÎ wczesÂniej nizÇ szesÂcÂ miesieÎcy od sÂmierci poprzedniego meÎzÇa.
ObowiaÎzkiem dojrzaøych spadkobiercoÂw jest wydzielenie z masy
majaÎtkowej zmarøego czeÎsÂci przekraczajaÎcej udziaø dziecka, bez

32

Oman, art. 272; Sudan, art. 401.1); Tunezja, art. 151.
Syria, art. 302.1); Kuwejt, art. 332 a); Sudan, art. 401.1); Tunezja, art. 151;
Oman, art. 195-196.
34
Kuwejt, art. 332 b) i 333; Oman, art. 197.1); Sudan, art. 401.2) i 402.
35
Zob. Tunezja art. 34-36; Kuwejt, art. 155-165; Oman, art. 119-124; Syria, art.
85-127; Sudan, art. 207-213.
36
Syria, art. 236. Podobnie: Kuwejt, art. 330 i Tunezja, art. 150, z tym zÇe terminy
okresÂlono w dniach: 365 i 270.
33
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wzgleÎdu na to, czy beÎdzie ono pøci meÎskiej, czy zÇenÂskiej37; rozliczenie
nastaÎpi w poÂzÂniejszym okresie38. Kodeks syryjski rozstrzyga takzÇe, zÇe
gdy cieÎzÇarna wyda na sÂwiat w tym samym czasie albo w odsteÎpie nie
wieÎkszym nizÇ 6 miesieÎcy dwoje lub wieÎcej zÇywych dzieci, zapis dzieli
sieÎ na roÂwne czeÎsÂci, chyba zÇe w testamencie postanowiono inaczej;
jesÂli jedno z nich urodzi sieÎ martwe, jego udziaø przechodzi na
zÇyjaÎce39.
Ad b). Istnienie wieÎzoÂw uprawniajaÎcych do dziedziczenia wynika
z tytuøu pokrewienÂstwa ze spadkodawcaÎ albo tezÇ zawarcia wazÇnego
maøzÇenÂstwa40. Gdyby maøzÇenÂstwo byøo uniewazÇnione albo rozwiaÎzane wskutek oddalenia kobiety przez meÎzÇczyzneÎ, albo przez rozwoÂd,
ustajaÎ mozÇliwosÂci dziedziczenia po obu stronach (meÎzÇczyzny i kobiety). W sytuacji braku krewnych lub powinowatych wskutek maøzÇenÂstwa nalezÇy dokonacÂ rewindykacji na rzecz uznanego przez filiacjeÎ,
jak tezÇ ± w dopuszczalnej wysokosÂci ± to, co zostaøo zapisane w testamencie41; gdy cosÂ zostaje, spadkobiercaÎ jest umma, wspoÂlnota muzuømanÂska (faktycznie Skarb PanÂstwa)42.
Dzieci z cudzoøoÂstwa i rozpusty saÎ wyøaÎcznie spadkobiercami
matki i jej krewnych, po nich zasÂ dziedziczy matka i jej krewni43.
Ad c). Warunkiem udziaøu w masie spadkowej jest ± przy speønieniu powyzÇszych wymogoÂw ± brak ustawowej niezdolnosÂci do dziedziczenia44. Prawo wyklucza z dziedziczenia apostatoÂw, chocÂby takzÇe
na ich rzecz uczyniono zapisy w testamencie45. W prawie Kuwejtu
zapisano, zÇe ¹Apostata nie dziedziczy niczegoº46. Generalnie istnieje
37

Kuwejt, art. 329; Oman, art. 274; Sudan, art. 403; Syria, art. 299; Tunezja,
art. 147.
38
Syria, art. 301; Kuwejt, art. 331; Oman, art. 275; Sudan, art. 404; Tunezja,
art. 148.
39
Syria, art. 237.
40
Sudan, art. 348; Oman, art. 236; Syria, art. 263; Kuwejt, art. 295; zob. J. J. Nasir,
The Islamic law, s. 228-229.
41
Kuwejt, art. 292 b); Sudan, art. 354 f) i g).
42
Kuwejt, art. 291 c); Tunezja, art. 87; Sudan, art. 354 g).
43
Kuwejt, art. 335; Tunezja, art. 152; Syria, art. 303; Oman, art. 277.
44
Zob. J. J. Nasir, The Islamic law, s. 230-232.
45
Sudan, art. 317 i).
46
Art. 294 a).
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zakaz dziedziczenia po muzuømanach przez osoby innych religii, co
rozciaÎga sieÎ na zÇydoÂw i chrzesÂcijan. Szarijat zakazuje takzÇe muzuømanom dziedziczenia po tychzÇe47: ¹Nie ma dziedziczenia mieÎdzy
tymi, ktoÂrzy majaÎ roÂzÇne religieº48, ¹Nie ma dziedziczenia mieÎdzy
muzuømaninem i niemuzuømaninemº49. Kodeks Syrii uznaje za wazÇny testament na korzysÂcÂ osoÂb roÂzÇnych religii i wspoÂlnot50.
Wykluczony jest spadkobierca, ktoÂry ¹zabiø umysÂlnie spadkodawceÎ, zaroÂwno gdy uczyniø to osobisÂcie, jak tezÇ jesÂli byø wspoÂøwinowajcaÎ albo faøszywym sÂwiadkiem, ktoÂrego zeznania doprowadziøy
do skazania na kareÎ sÂmierci, ktoÂraÎ wykonano, i o ile nic go nie usprawiedliwia, byø dojrzaøy w chwili przesteÎpstwa i zdolny odpowiadacÂ
karnie [...]º51. W prawie Sudanu zakaz ten dotyczy roÂwniezÇ zleceniodawcy52, a w prawie Syrii jest zapisane, zÇe zaciaÎgnieÎcie tej przeszkody dotyczy osoÂb, ktoÂre popeøniøy takie przesteÎpstwo, majaÎc przynajmniej 15 lat53.
TakzÇe sÂmiercÂ wyklucza udziaø w spadku: ¹JesÂli dwie osoby lub
Î
wiecej, ktoÂre byøy spadkobiercami miedzy sobaÎ, umraÎ, tak izÇ nie wie
sieÎ, ktoÂra zmarøa wczesÂniej, zÇadna z nich nie beÎdzie miaøa prawa do
masy spadkowej drugiejº54, bez wzgleÎdu na to, czy sÂmiercÂ nastaÎpiøa
w tym samym zdarzeniu, czy w roÂzÇnych55.

3.2. PORZAÎDEK DZIEDZICZENIA I WIELKOSÂCÂ UDZIAèU

Kodeksy cywilne krajoÂw islamskich, bazujaÎc na Koranie i regulacjach muzuømanÂskich szkoÂø prawnych, podajaÎ, zÇe spadkobiercy dziedziczaÎ na trzy sposoby: prawny (konieczny; zachowek), agnacyjny
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Sudan, art. 351; J. J. Nasir, The Islamic law, s. 232.
Oman, art. 239.
Kuwejt, art. 293 a); Syria, art. 264 b).
Art 215.1).
Kuwejt, art. 292; Oman, art. 238; Tunezja, art. 88.
Sudan, art. 350.
Syria, art. 223 a); J. J. Nasir, The Islamic law, s. 231.
Oman, art. 240; Sudan, art. 352.
Kuwejt, art. 290; Syria, art. 261; Tunezja, art. 86.
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(pochodzenia w linii meÎskiej) i prawa macicy (pochodzenia ze strony
matki)56.
Prawo to bardzo precyzyjnie okresÂla porzaÎdek dziedziczenia, jak
tezÇ udziaø w nim ± zalezÇnie od stopnia pokrewienÂstwa oraz liczby
innych spadkobiercoÂw.
Uprawnionych do spadkobrania dzieli sieÎ na dwie kategorie:
Pierwszych ± duÅ furuÅd ± mozÇemy nazwacÂ spadkobiercami ustawowymi, ktoÂrzy majaÎ prawo do okresÂlonej czeÎsÂci ± zalezÇnie od tego, czy
wspoÂøuczestniczaÎ z innymi spadkobiercami, czy tezÇ nie. Zachowkami
saÎ 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 i 1/6 tego, co jest dzielone57. Drudzy ± duÅ ta 'sõÅb
± majaÎ prawo do spadku, pod warunkiem zÇe po ustawowym podziale
mieÎdzy pierwszymi pozostaje cosÂ jeszcze58. Ich uprawnienie jest zatem podporzaÎdkowane uprawnieniu pierwszych. Trzeba miecÂ jednak
na uwadze to, izÇ przynalezÇnosÂcÂ do grupy pierwszej nie wyøaÎcza z drugiej; w niektoÂrych wieÎc przypadkach nasteÎpowacÂ beÎdzie kumulacja
uprawnienÂ59.
Ustawodawcy przyjmowali roÂzÇne kryteria przy porzaÎdkowaniu
materii w ramach grup: pøecÂ, przypadajaÎca czeÎsÂcÂ masy majaÎtkowej
baÎdzÂ miejsce w hierarchii60.
W przeciwienÂstwie do wykorzystywanych kodeksoÂw Sudanu, Kuwejtu i Syrii ustawa Tunezji, podobnie jak kodeks omanÂski61, szereguje spadkobiercoÂw wedøug wielkosÂci czeÎsÂci masy majaÎtkowej, do
ktoÂrej w okresÂlonym porzaÎdku pretendujaÎ.
MajaÎcych prawo do poøowy majaÎtku jest pieÎcioro w nasteÎpujaÎcej
kolejnosÂci: a) maÎzÇ, pod warunkiem zÇe zÇona nie pozostawiøa zsteÎpnych; b) coÂrka, jesÂli jest jedynaczkaÎ, a spadkodawca nie pozostawiø
innych zsteÎpnych; c) wnuczka, o ile jest jedynaÎ, tzn. jesÂli spadkodawca nie pozostawiø zÇyjaÎcych: dzieci ± pøci meÎskiej i zÇenÂskiej, innych
56
Zob. np. Syria, art. 263.2); Sudan, art. 353; por. Kuwejt, art. 295. O szyickim
prawie spadkowym zob. J. J. Nasir, The Islamic law, s. 245-263.
57
Tunezja, art. 92; Oman, art. 242 b); Sudan, art. 355.2); zob. tabeleÎ w: J. J. Nasir,
The Islamic law, s. 238-239.
58
Tunezja, art. 89.
59
Zob. Sudan, art. 295 b)-d).
60
Zob. Tunezja, art. 90-98; Sudan, art. 355-377; Kuwejt, art. 296-303.
61
Art. 243-249.
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wnukoÂw ani rodzonego brata; d) rodzona siostra, pod warunkiem zÇe
nie zÇyjaÎ: ojciec, dzieci, wnuki, brat rodzony zmarøego, ktoÂry pozostawiø spadek; e) siostra stryjeczna, jesÂli jest jedynaÎ, tzn. zmarøy nie
zostawiø zÇadnej osoby z wyzÇej wymienionych ani brata stryjecznego,
ani innej siostry stryjecznej62.
Ustawowymi spadkobiercami majaÎcymi prawo do 1/4 masy saÎ:
a) maÎzÇ, jesÂli jego zÇona zostawiøa zsteÎpnych; b) zÇona, jesÂli jej maÎzÇ nie
pozostawiø zsteÎpnych63. Do 1/8 spadku pretenduje zÇona-wdowa, ktoÂrej maÎzÇ pozostawiø zsteÎpnych64. Ustawowymi dziedzicami, ktoÂrzy
majaÎ prawo do 2/3, saÎ kolejno: a) coÂrki, przynajmniej dwie, jesÂli saÎ
jedynymi dziecÂmi zmarøego; b)wnuczki, jesÂli po zmarøym nie pozostaøy zÇyjaÎce dzieci ani wnuki; c) rodzone siostry, pod warunkiem zÇe saÎ
jedynymi, a wieÎc nie zÇyjaÎ osoby z wczesÂniej podanych grup65.
Do 1/3 dzielonego majaÎtku pretendujaÎ trzy kategorie osoÂb:
a) matka zmarøego, pod warunkiem zÇe ten nie pozostawiø zsteÎpnych
ani dwoÂch lub wieÎcej braci; b) bracia cioteczni, pod warunkiem zÇe saÎ
jedynymi, tj. po zmarøym nie zostali: ojciec, dziadek ze strony ojca,
dzieci lub wnuki bez wzgleÎdu na pøecÂ; c) dziadek, jesÂli jest wspoÂødziedziczaÎcym z bracÂmi zmarøego, a 1/3 jest ustawowo bardziej korzystna
dla niego66.
Uprawnionymi do 1/6 saÎ osoby uszeregowane w sioÂdmej kategorii: a) ojciec, jesÂli zmarøy pozostawiø dzieci i wnuki bez wzgleÎdu na ich
pøecÂ; b) matka, gdy pozostaøy dzieci i wnuki albo dwoÂch i wieÎcej braci;
c) wnuczka, pod warunkiem zÇe beÎdzie wspoÂødziedziczycÂ tylko z jednaÎ
coÂrkaÎ zmarøego i ten nie pozostawiø wnuka czy wnuczki; d) siostra,
jesÂli zmarøy nie pozostawiø ojca, dzieci ani brata stryjecznego; e) brat
ze strony matki, pod warunkiem zÇe jest jedynym i nie ma nikogo
uprawnionego z wyzÇszych kategorii; f) babka, zaroÂwno ze strony

62

Tunezja, art. 93; zob. Oman, art. 243; Sudan, art. 356 a), 359 a), 365 a), 367 a),
369 a); Syria, art. 268.1), 269.1) i 2), 270.1); Kuwejt, art. 299 a) i b), 300 a) i b), 201 a).
63
Tunezja, art. 94; Oman, art. 244; Kuwejt, art. 299; Syria, art. 268.
64
Tunezja, art. 95; Oman, art. 245; Kuwejt, art. 299 b); Syria, art. 268 b).
65
Tunezja, art. 96; Oman, art. 246; Kuwejt, art. 300 a) i b) i 301 a); Syria,
art. 269.1).
66
Tunezja, art. 97; Oman, art. 247; Kuwejt, art. 302 b); Syria, art. 267, 271.2).
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ojca, jak i matki, pod warunkiem zÇe jest jedynaÎ; g) dziadek ze strony
ojca, gdy zmarøy pozostawiø dzieci i wnuki, ale nie ojca67.
Poza tym, azÇ w 14 artykuøach zawarte saÎ przypadki, ktoÂre wzruszajaÎ czeÎsÂcÂ nalezÇnaÎ spadkobiercom ustawowym w zwiaÎzku z istnieniem innych68.
DziedziczaÎcy asab stajaÎ sieÎ faktycznymi spadkobiercami, pod warunkiem zÇe pozostanie czeÎsÂcÂ majaÎtku po zaspokojeniu nalezÇnosÂci
spadkobiercoÂw fard. Spadkobiercy agnatyczni dzielaÎ sieÎ na trzy klasy: a) agnatyczny sam z siebie (`asaba bi-l-nafs); b) przez innego
(`asaba bi-l-gayr); c) z innym (`asaba ma'a l-gayr)69.
Agnatyczni z pierwszej klasy dzielaÎ sieÎ na kategorie i wedøug
stopni: a) synowie; b) rodzice; c) dziadkowie i bracia; d) bratankowie;
e) stryjowie i ich synowie, wedøug porzaÎdku mieÎdzy nimi przez pokrewienÂstwo; f) Skarb PanÂstwa70. Ten, ktoÂrego kategoria jest blizÇsza
zmarøego, wyprzedza pozostaøych71; podobnie kto jest blizÇszy pokrewienÂstwem w ramach tej samej kategorii i stopni72. JesÂli istniejaÎ roÂzÇni
spadkobiercy tej samej kategorii, ale roÂzÇnego stopnia, decyduje pokrewienÂstwo silniejsze73.
Do drugiej klasy (`asaba bi-l-gayr) nalezÇaÎ kobiety, ktoÂre wspoÂødziedziczaÎ z meÎzÇczyznaÎ. Dzieli sieÎ je na cztery grupy: a) coÂrka;
b) wnuczka; c) siostra rodzona; d) siostra po mieczu. TakzÇe w tym
przypadku stosuje sieÎ reguøeÎ podstawowaÎ o podwoÂjnym udziale
meÎzÇczyzny74.
Do trzeciej klasy (`asaba ma'a l-gayr) nalezÇy natomiast kobieta,
ktoÂra stanie sieÎ spadkobierczyniaÎ wspoÂlnie z innaÎ kobietaÎ. SaÎ dwie
kategorie: a) siostra rodzona, gdy wspoÂødziedziczy przynajmniej z jed67

Tunezja, art. 98; Oman, art. 248; Kuwejt, art. 297, 298 a), 300 c), 301 c), 302 a)
i c); Syria, art. 266-267, 269.3), 271.2), 272.
68
Zob. Tunezja, art. 99-112.
69
Tunezja, art. 113; Oman, art. 250 b); Kuwejt, art. 304 b); Sudan, art. 378.2;
Syria, art. 274.2).
70
Tunezja, art. 115; Oman, art. 251; Syria, art. 275.
71
Tunezja, art. 116; Syria, art. 276; Kuwejt, art. 306 a).
72
Tunezja, art. 118; Syria, art. 276; Kuwejt, art. 306 b).
73
Tunezja, art. 117-118; Oman, art. 252-253; Syria, art. 276; Kuwejt, art. 305.
74
Tunezja, art. 119; Oman, art. 254; Syria, art. 277; Kuwejt, art. 307.
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naÎ coÂrka albo wnuczkaÎ; b) siostra po mieczu, gdy wspoÂødziedziczy
przynajmniej z jednaÎ coÂrkaÎ lub wnuczkaÎ75.
Generalnie rzecz ujmujaÎc, reguøy posteÎpowania saÎ nasteÎpujaÎce:
± asab jednej klasy wyklucza pozostaøych,
± ten sam stopienÂ w klasie daje uprawnienie do roÂwnego udziaøu
w tym, co zostaøo; jednak krewni o podwoÂjnym weÎzÂle pokrewienÂstwa wykluczajaÎ tych o jednym bez wzgleÎdu na ich pøecÂ,
± roÂwnosÂcÂ stopnia i zwiaÎzku w kazÇdej klasie nie mozÇe naruszycÂ prawa meÎzÇczyzn do dziedziczenia w podwoÂjnej wysokosÂci tego, co
przypada kobietom76.
Utrata prawa zdolnych do spadkobrania przez wyøaÎczenie nie
Ç
moze dotyczycÂ: ojca, matki, syna, coÂrki, meÎzÇa, zÇony; przez redukcje
natomiast: maøzÇonkoÂw, rodzicoÂw, dziadka, wnuczki, rodzonej siostry
i siostry po mieczu77.
Dopiero gdy nie istnieje zÇaden ze spadkobiercoÂw ustawowych ani
agnatycznych, spadek po zmarøym przechodzi na spadkobiercoÂw ze
strony matki, ktoÂrzy nie nalezÇaÎ do wczesÂniejszych grup. DzielaÎ sieÎ oni
na cztery kategorie: a) zsteÎpni zmarøego: dzieci coÂrki, dzieci wnuczki
i ich zsteÎpni; b) wsteÎpni zmarøego: dziadkowie z linii matki i ich
wsteÎpni; c) zsteÎpni rodzicoÂw zmarøego: dzieci sioÂstr generalnie, dzieci
sioÂstr ciotecznych, coÂrki i bracia rodzeni lub po mieczu oraz zsteÎpni
tych dzieci; d) zsteÎpni jednego z dziadkoÂw lub babcÂ zmarøego oraz
wsteÎpni obydwojga, wedøug rangi wsÂroÂd zsteÎpnych i wsteÎpnych78.
W tej grupie spadkobiercoÂw ± wedøug kodeksu omanÂskiego ± ¹meÎzÇczyzna beÎdzie roÂwny kobiecieº79.
NiektoÂre z kodyfikacji rozstrzygajaÎ tezÇ udziaø w spadku hermafrodyty (obojnaka), osoby, o ktoÂrej cechach trudno rozstrzygnaÎcÂ.
W prawie Omanu np. gwarantuje sieÎ mu/jej prawo do poøowy
z dwoÂch czeÎsÂci obliczonych ze wzgleÎdu na meÎskosÂcÂ i kobiecosÂcÂ80.
75
76
77
78

Tunezja, art. 121; Oman, art. 255; Syria, art. 278; Kuwejt, art. 308.
Zob. A. Motilla, P. Lorenzo, Derecho de Familia IslaÂmica, s. 109-110.
Zob. Tunezja, art. 122-143.
Zob.: Syria, art. 290; Oman, art. 262-270; Kuwejt, art. 321-327; Sudan, art. 391-

400.
79
80

Art. 271.
Oman, art. 278; por. Kuwejt, art. 334.

O PRAWIE SPADKOWYM W KRAJACH ISLAMSKICH

195

3.3. STOSOWANIE REGUè ± PRZYKèADY

WspoÂøczesÂnie podkresÂla sieÎ wkøad sÂwiata arabskiego w rozwoÂj
nauk matematycznych81. InspiracjaÎ do tego moÂgø bycÂ tezÇ dosycÂ skomplikowany system obliczania udziaøoÂw w spadku. PonizÇej zamieszczamy kilka przykøadoÂw:
a) Samotna, bezdzietna kobieta zmarøa. Nie zÇyjaÎ jej rodzice, ale saÎ
zdolni do spradkobrania: siostra po mieczu, ktoÂra ma coÂrkeÎ, siostra cioteczna (ze strony matki) z synem oraz coÂrka stryja (ze
strony ojca). Wedøug podstawowych reguø masa majaÎtkowa do
podziaøu przypadnie w nasteÎpujaÎcych proporcjach: 1/2 otrzyma
siostra po mieczu, 1/6 jej coÂrka, 1/6 syn siostry ciotecznej i 1/6 coÂrka stryja.
b) Pozostaje do podziaøu majaÎtek po meÎzÇczyzÂnie, ktoÂry miaø tylko
jednaÎ zÇoneÎ w chwili sÂmierci. Jego rodzice juzÇ nie zÇyjaÎ. Pozostawiø
trzech synoÂw oraz coÂrkeÎ. Podziaø w takiej sytuacji wyglaÎda nasteÎpujaÎco: wdowa ± 1/8, po 1/4 dla kazÇdego z synoÂw i 1/8 dla coÂrki.
Wdowa jednak zmarøa przed przekazaniem jej nalezÇnej czeÎsÂci.
WoÂwczas jej czeÎsÂcÂ podlega podziaøowi wedøug zasady, zÇe meÎzÇczyzÂni dziedziczaÎ dwukrotnosÂcÂ tego, co jest udziaøem kobiet:
otrzymajaÎ wieÎc po 2/7, a coÂrka 1/7 caøosÂci. W efekcie trzej synowie
otrzymajaÎ po 16/56 masy spadkowej, coÂrka zasÂ ± 8/56.
c) Inny meÎzÇczyzna, umierajaÎc, pozostawiø wdoweÎ, matkeÎ i brata.
Matka otrzyma 1/3 z masy spadkowej do podziaøu, zÇona-wdowa
1/4, a reszta przypadnie bratu, czyli beÎdzie on najwieÎkszym beneficjentem ± 5/12, przed matkaÎ ± 4/12 i zÇonaÎ-wdowaÎ ± 3/12.
d) Sytuacja komplikuje sieÎ w przypadku wieÎkszej liczby zÇon-wdoÂw,
np. czterech. Ponadto pozostaøy 3 coÂrki oraz 2 siostry po mieczu.
Wdowom przypadnaÎ 3/24 spadku, coÂrkom ± 16/24, a siostrom ±
5/24; czyli dla kazÇdej wdowy ± 9/288, dla coÂrki ± 64/288 oraz dla
sioÂstr po mieczu ± po 30/288.

81

Zob. J. Romero LoÂpez, ¿Porque el desarrollo del AÂlgebra fue unido a la aplicacioÂn de las normas coraÂnicas sobre las herencias?: //usuarios.lycos.es/kasbah01.
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*

Niniejsze opracowanie nie pretenduje do caøosÂciowego ujeÎcia
tematu. Problematyka ta tylko w zakresie przedstawionym juzÇ jawi
sieÎ jako bardzo zøozÇona, odmienna od uregulowanÂ spadkowych w naszym porzaÎdku prawnym. ZnaczaÎce ograniczenia co do dysponowania majaÎtkiem w formie testamentu, nieroÂwnosÂcÂ pozycji kobiety
wzgleÎdem meÎzÇczyzny przy spadkobraniu, wyøaÎczenia z uwagi na roÂzÇnosÂcÂ religii, braki w ochronie dobra wszystkich dzieci zmarøego,
szczaÎtkowe formy alimentacji itp., to podstawowe problemy, z ktoÂrymi zderzajaÎ sieÎ seÎdziowie w Europie Zachodniej, zacznaÎ zasÂ w wieÎkszym stopniu politycy wskutek pojawiajaÎcych sieÎ zÇaÎdanÂ migrantoÂw,
aby wyøaÎczycÂ ich spod krajowych kodeksoÂw rodzinnych, a nawet
karnych, i pozwolicÂ im na stosowanie reguø prawa szarijatu.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 9 ± 2006

ARKADIUSZ JANUCHOWSKI

ÂW
UPRAWNIENIA MAJAÎTKOWE ZWIAÎZKO
WYZNANIOWYCH

Przedmiotem niniejszego artykuøu beÎdaÎ specyficzne uprawnienia
majaÎtkowe zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zawarte zaroÂwno w konkordacie i ustawach wyznaniowych, jak i ± w niezbeÎdnym zakresie ± w innych aktach prawnych.
Ze wzgleÎdu na obszernosÂcÂ problematyki nie jest mozÇliwe opracowanie w ramach jednego artykuøu wszystkich instytucji zwiaÎzanych
z uprawnieniami majaÎtkowymi zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Dlatego
tezÇ zostanaÎ w nim omoÂwione: 1) tzw. uznanie uprawnienÂ majaÎtkowych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz 2) odpowiedzialnosÂcÂ jednej osoby prawnej zwiaÎzku wyznaniowego za zobowiaÎzania innej osoby
prawnej tego zwiaÎzku.

1. UZNANIE UPRAWNIENÂ MAJAÎTKOWYCH
Â W WYZNANIOWYCH
ZWIAÎZKO

Ustawa z 17 maja 1989 r . o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej1 stanowi w art. 52, zÇe ¹KosÂcioøowi i jego osobom prawnym przysøuguje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania
i zbywania innych praw oraz zarzaÎdzania swoim majaÎtkiemº.

1

Dz. U. z 1989 r., nr 89, poz. 154 ze zm.
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U prawnika praktyka takie rozwiaÎzanie prawne budzi pewne
zdziwienie. Z zaøozÇenia o jeÎzykowej racjonalnosÂci prawodawcy wynika przeciezÇ, zÇe kazÇde søowo uzÇyte w teksÂcie prawnym jest potrzebne do zrekonstruowania jakiejsÂ normy posteÎpowania2. IdaÎc
tym torem rozumowania, nalezÇaøoby wieÎc a contrario przyjaÎcÂ, zÇe
osoby prawa, ktoÂrym przepisy prawa nie przyznajaÎ oddzielnie zdolnosÂci prawnej i zdolnosÂci do czynnosÂci prawnych, np. spoÂøka akcyjna3, takiej zdolnosÂci nie majaÎ. BøeÎdnosÂcÂ takiego rozumowania jest
oczywista. Zrozumienie sensu art. 52 wymaga cofnieÎcia sieÎ w czasie
do stanu prawnego, jaki obowiaÎzywaø w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP, tj. w dniu
23 maja 1989 r. W greÎ wchodzaÎ przede wszystkim przepisy kodeksu
cywilnego.
Na pierwszym miejscu nalezÇy przywoøacÂ art. 36 k.c., zgodnie z ktoÂrym ¹zdolnosÂcÂ prawna osoby prawnej nie obejmuje praw i obowiaÎzkoÂw wyøaÎczonych przez ustaweÎ i oparty na niej statut. Nie obejmuje
ona roÂwniezÇ praw i obowiaÎzkoÂw, ktoÂre nie saÎ zwiaÎzane z zakresem
zadanÂ danej osoby prawnej; nie wpøywa to jednak na wazÇnosÂcÂ czynnosÂci prawnej, chyba zÇe druga strona wiedziaøa, izÇ czynnosÂcÂ dotyczy
takich praw lub obowiaÎzkoÂwº.
Przepis ten przewidywaø wieÎc zasadeÎ specjalnej zdolnosÂci prawnej osoÂb prawnych w granicach przewidzianych przez ustaweÎ, statut
oraz zakres ich zadanÂ. SzczegoÂlnie dotkliwe dla osoÂb prawnych byøo
wøasÂnie to ostatnie ograniczenie, gdyzÇ dawaøo organom stosujaÎcym
prawo duzÇaÎ swobodeÎ interpretacyjnaÎ w ustaleniu, jakie czynnosÂci
prawne saÎ, a jakie nie saÎ zwiaÎzane z zadaniami osoby prawnej. CzynnosÂcÂ prawna dokonana przez osobeÎ prawnaÎ poza zakresem jej zadanÂ
2

Z. ZiembinÂski, w: S. Wronkowska, Z. ZiembinÂski, Zarys teorii prawa, PoznanÂ

1997.
3

Art. 11 § 1 kodeksu spoÂøek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z poÂzÂ.
zm.) stanowi, zÇe ¹spoÂøki kapitaøowe w organizacji mogaÎ we wøasnym imieniu nabywacÂ
prawa, w tym wøasnosÂcÂ nieruchomosÂci i inne prawa rzeczowe, zaciaÎgacÂ zobowiaÎzania,
pozywacÂ i bycÂ pozywaneº. Natomiast w stosunku do wøasÂciwych spoÂøek kapitaøowych
k.s.h. nie zawiera w tym wzgleÎdzie zÇadnych postanowienÂ. Ustawodawca uznaje bowiem jako oczywistaÎ peønaÎ zdolnosÂcÂ prawnaÎ i zdolnosÂcÂ do czynnosÂci prawnych osoÂb
prawnych.
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dotknieÎta byøa sankcjaÎ niewazÇnosÂci4. PowyzÇsze ograniczenia dotyczyøy takzÇe osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego, a rygorystyczne stosowanie przepisoÂw byøo jednaÎ z metod walki wøadzy komunistycznej
z KosÂcioøem5.
W dalszej kolejnosÂci nalezÇy wskazacÂ na caøy szereg przepisoÂw
ograniczajaÎcych osoby prawne, w tym takzÇe osoby prawne KosÂcioøa
katolickiego w zakresie szeroko rozumianego obrotu prawnego.
Chodzi tutaj o nasteÎpujaÎce przepisy:
Art. 160 § 2 k.c., zgodnie z ktoÂrym wøasnosÂcÂ nieruchomosÂci rolnej
lub jej czeÎsÂci mogøa bycÂ przeniesiona na rzecz osoby prawnej tylko za
zezwoleniem wøasÂciwego organu panÂstwowego. Ograniczenie to nie
dotyczyøo przeniesienia wøasnosÂci na rzecz panÂstwa, rolniczej spoÂødzielni produkcyjnej, koÂøka rolniczego, innej spoÂødzielni, spoÂødzielczej lub spoøecznej rolniczej jednostki organizacyjnej. Organy uprawnione do udzielenia zezwolenia zostaøy okresÂlone w rozporzaÎdzeniu
Rady MinistroÂw z 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia wøasnosÂci nieruchomosci rolnych, znoszenia wspoÂøwøasnosÂci takich nieruchomosÂci oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych6.
Zgodnie z art. 888 § 2 k.c. przyjeÎcie darowizny przez jednostki
organizacyjne niepanÂstwowe wymagaøo zezwolenia organu panÂstwowego oznaczonego w rozporzaÎdzeniu Rady MinistroÂw.
Analogiczne rozwiaÎzanie w stosunku do przeniesienia wøasnosÂci
nieruchomosÂci w drodze umowy dozÇywocia zawieraø art. 909 k.c.
Zgody organu panÂstwowego wymagaøo takzÇe przyjeÎcie zapisu (art.
969 k.c.) oraz spadku (art. 1013 k.c.) przez niepanÂstwowaÎ jednostkeÎ
organizacyjnaÎ. CzynnosÂcÂ dokonana bez takiej zgody byøa niewazÇna.
SaÎdy, a poÂzÂniej panÂstwowe biura notarialne, przy dokonywaniu wpisoÂw prawa wøasnosÂci w ksieÎdze wieczystej obowiaÎzane byøy zÇaÎdacÂ
dowodu zatwierdzenia dokonanego na rzecz KosÂcioøa rozporzaÎdzenia przez wøasÂciwaÎ wøadzeÎ administracyjnaÎ7. W chwili wejsÂcia w zÇycie
ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego organy upraw4
W tej kwestii np. orzeczenia SN z dnia 23 grudnia 1982 r. (IV CR 510/82, OSP
1984/4/83) oraz z dnia 22 listopada 1977 r. (II CR 404/77, LEX 8030).
5
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 209 n.
6
T.jedn. Dz. U. z 1983 r., nr 19, poz. 86 z poÂzÂn. zm.
7
Por. Postanowienie SN z dnia 30 sierpnia 1966 r., III CR 17/66, LEX 6030.
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nione do udzielania takich zezwolenÂ byøy okresÂlone w rozporzaÎdzeniu
Rady MinistroÂw z 4 grudnia 1980 r. w sprawie organoÂw wøasÂciwych do
udzielania zezwolenÂ na przyjeÎcie darowizny, zapisu lub spadku przez
jednostkeÎ organizacyjnaÎ niepanÂstwowaÎ oraz na nabycie przez takaÎ
jednostkeÎ nieruchomosÂci na podstawie umowy dozÇywocia8.
Wymogi uzyskania zezwolenÂ we wskazanych wyzÇej sprawach,
podobnie jak koncepcja specjalnej zdolnosÂci prawnej, organy panÂstwa wykorzystywaøy do walki z religiaÎ9.
Przy uwzgleÎdnieniu stanu prawnego, jaki obowiaÎzywaø w czasie
uchwalania ustaw wyznaniowych, a zwøaszcza stosowania tych rozwiaÎzanÂ prawnych w antykosÂcielnej polityce, nie dziwi fakt, zÇe KosÂcioÂø
katolicki chciaø zapewnicÂ sobie takie uprawnienia w sprawach majaÎtkowych, ktoÂre pozwoliøyby mu zachowacÂ niezalezÇnosÂcÂ. Wyrazem
tych tendencji byø art. 52 i 53 ustawy.
Zgodnie z art. 52 KosÂcioøowi i jego osobom prawnym przysøuguje
prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw oraz zarzaÎdzania swoim majaÎtkiem. Przepis ten w niezmienionej postaci znajduje sieÎ
w ustawie do dnia dzisiejszego. Art. 53 zwalniaø zasÂ (poza pewnymi
wyjaÎtkami) kosÂcielne osoby prawne od obowiaÎzku uzyskania zezwolenia na przyjeÎcie spadku zapisu i darowizny oraz zawarcie umowy
dozÇywocia.
WskazacÂ jeszcze nalezÇy na tresÂcÂ art. 3 ustawy, wedøug ktoÂrego
¹ustawa niniejsza okresÂla zasady stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa,
w tym jego sytuacjeÎ prawnaÎ i majaÎtkowaÎ (ust. 1). W sprawach odnoszaÎcych sieÎ do KosÂcioøa, nie uregulowanych niniejszaÎ ustawaÎ, stosuje sieÎ powszechnie obowiaÎzujaÎce przepisy prawa, o ile nie saÎ
sprzeczne z wynikajaÎcymi z niej zasadami (ust. 2)º.
UwzgleÎdnienie art. 3 prowadzi do wniosku, zÇe art. 52 i art. 53
ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego byøy przepisami
szczegoÂlnymi w stosunku do powoøanych wczesÂniej przepisoÂw kodeksu cywilnego, albowiem sposÂroÂd wielu podmiotoÂw prawa cywilnego zawarte w nich regulacje odnosiøy sieÎ tylko do niektoÂrych z nich.
8
9

Dz. U. z 1980 r., nr 27, poz. 113.
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 216.
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NalezÇy wieÎc przyjaÎcÂ, zÇe po wejsÂciu w zÇycie ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w stosunku do jego osoÂb prawnych
przestaøa obowiaÎzywacÂ koncepcja specjalnej zdolnosÂci prawnej, a takzÇe ± co juzÇ wprost wynika z przepisu ± sytuacja tych osoÂb prawnych
w zakresie wymogoÂw uzyskiwania zezwolenÂ byøa duzÇo korzystniejsza
nizÇ innych niepanÂstwowych jednostek organizacyjnych.
Podobne rozwiaÎzania zawieraøa ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania.
Stosownie do art. 19 ust. 2, wypeøniajaÎc funkcje religijne, kosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe mogaÎ w szczegoÂlnosÂci nabywacÂ, posiadacÂ i zbywacÂ majaÎtek ruchomy i nieruchomy oraz zarzaÎdzacÂ nim (pkt 7); zbieracÂ skøadki i otrzymywacÂ darowizny, spadki i inne sÂwiadczenia od
osoÂb fizycznych i prawnych (pkt 8).
Art. 13 ust. 3 i 4 uchylaø zasÂ (z pewnymi wyjaÎtkami) wymaganie
uzyskania zezwolenia przez kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ na przyjeÎcie
spadku, zapisu i darowizny oraz zawarcie umowy dozÇywocia.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy przepis art. 19, okresÂlajaÎcy uprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ma zastosowanie
takzÇe do kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych posiadajaÎcych indywidualne regulacje prawne, jezÇeli ustawy indywidualne takich uprawnienÂ nie przewidujaÎ.
Wykøadnia jeÎzykowa wskazuje wieÎc na to, zÇe w stosunku do innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nizÇ KosÂcioÂø katolicki koncepcja specjalnej zdolnosÂci prawnej nie zostaøa jeszcze wyeliminowana, albowiem przepis art. 19 ust. 2 stanowiø wyrazÂnie, zÇe zwiaÎzki wyznaniowe
korzystajaÎ ze wskazanych w nim uprawnienÂ, wypeøniajaÎc funkcje
religijne. Problematyka ta nie zostanie jednak poddana gøeÎbszej analizie, gdyzÇ z powodu zmian, jakie zaszøy nieco ponad rok poÂzÂniej
w kodeksie cywilnym, utraciøa ona wszelkie znaczenie.
W dniu 28 lipca 1990 r. zostaøa uchwalona ustawa o zmianie ustawy ± Kodeks cywilny10. Ustawa ta uchyliøa m.in. przepisy kodeksu
cywilnego, dotyczaÎce specjalnej zdolnosÂci prawnej osoÂb prawnych,
oraz przepisy wymagajaÎce zezwolenia wøadz administracyjnych na
przyjeÎcie spadku, zapisu i darowizny przez niepanÂstwowe jednostki
10

Dz. U. z 1990 r., nr 55, poz. 321.
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organizacyjne oraz na przeniesienie na nie wøasnosÂci nieruchomosÂci
w drodze umowy dozÇywocia. Wyeliminowaøa takzÇe ograniczenia
w obrocie nieruchomosÂciami rolnymi.
W efekcie dokonanych zmian wszystkie osoby prawne uzyskaøy
peøny zakres zdolnosÂci prawnej i zdolnosÂci do czynnosÂci prawnych11.
Regulacja przewidziana w art. 52 ustawy o stosunku panÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego staøa sieÎ wieÎc swoistym superfluum, potwierdza
bowiem kosÂcielnym osobom prawnym prawa majaÎtkowe, ktoÂre przysøugujaÎ wszystkim osobom prawnym. To samo dotyczy art. 19 ust. 2
pkt 7 i 8 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania.
Ustawa z 28 lipca 1990 r. uchyliøa natomiast art. 53 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego oraz art. 13 ust. 3 i 4 o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. Byøo to logicznaÎ konsekwencjaÎ uchylenia stosownych przepisoÂw kodeksu cywilnego.
Po 1990 r. zostaøo uchwalonych szereg ustaw regulujaÎcych stosunki mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi12, ktoÂre uznajaÎ
11

Z. RadwanÂski, Prawo cywilne. CzeÎsÂcÂ ogoÂlna, Warszawa 1997, s. 160.
SaÎ to nasteÎpujaÎce ustawy:
± ustawa z 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego
KosÂcioøa Prawosøawnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1991 r., nr 66,
poz. 287),
± ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r., nr 73, poz. 323),
± ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r., nr 73, poz. 324),
± ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa EwangelickoMetodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz.
479),
± ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ChrzesÂcijan
BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 480),
± ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz.
481),
± ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 482),
± ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 251),
± ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego
MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 252),

12
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ich uprawnienia majaÎtkowe w sposoÂb identyczny jak ustawa o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego. RoÂzÇnica polega na tym, zÇe
jedne uznajaÎ uprawnienia majaÎtkowe KosÂcioøa jako caøosÂci i jego
osoÂb prawnych13, inne zasÂ tylko kosÂcielnych osoÂb prawnych14. Tak
jak w przypadku KosÂcioøa katolickiego ustawy te potwierdzajaÎ tylko
ogoÂlnaÎ zasadeÎ peøni uprawnienÂ majaÎtkowych osoÂb prawnych.
IndywidualnaÎ regulacjeÎ prawnaÎ, pochodzaÎcaÎ jeszcze z okresu
II Rzeczypospolitej, majaÎ Wschodni KosÂcioÂø StaroobrzeÎdowy, nieposiadajaÎcy hierarchii duchownej, oraz MuzuømanÂski ZwiaÎzek Religijny i Karaimski ZwiaÎzek Religijny15. W aktach prawnych regulujaÎcych stosunek panÂstwa do tych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych takzÇe znajdujaÎ sieÎ przepisy, ktoÂre przyznajaÎ osobom prawnym tych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych prawo do posiadania, obciaÎzÇania, zbywania i nabywania majaÎtku ruchomego i nieruchomego. NalezÇy uznacÂ, zÇe obecnie
roÂwniezÇ te przepisy potwierdzajaÎ tylko zdolnosÂcÂ prawnaÎ i zdolnosÂcÂ
do czynnosÂci prawnych osoÂb prawnych tych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. OmoÂwienie ich genezy wykracza jednak poza ramy niniejszego
opracowania16.

± ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego
MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 253),
± ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 254).
Wszystkie te ustawy byøy nowelizowane.
13
Jest tak w przypadku nasteÎpujaÎcych KosÂcioøoÂw: Prawosøawnego (art. 39),
Ewangelicko-Augsburskiego (art. 33), Ewangelicko-Metodystycznego (art. 28), AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego (art. 27), Polskokatolickiego (art. 26), Mariawickiego
(art. 23), Starokatolickiego MariawitoÂw (art. 25) i ZielonosÂwiaÎtkowego (art. 28).
14
W przypadku KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego (art. 16) i Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich (art. 22 ust. 1).
15
SytuacjeÎ tych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych regulujaÎ nasteÎpujace akty prawne:
± rozporzaÎdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o stosunku
PanÂstwa do Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego, nie posiadajaÎcego hierarchii duchownej (Dz. U. z 1928 r., nr 38, poz. 363),
± ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1936 r., nr 30, poz. 240),
± ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do Karaimskiego ZwiaÎzku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1936 r., nr 30, poz. 241).
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PodsumowujaÎc, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe ewentualne uchylenie przepisoÂw uznajaÎcych uprawnienia majaÎtkowe zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
zawartych w ustawach indywidualnych i w ustawie o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania nie zmieniøoby ich sytuacji prawnej.
Z punktu widzenia techniki legislacyjnej byøoby zasÂ pozÇaÎdane, aby te
same zagadnienia nie byøy przez prawo wielokrotnie regulowane.
PodobnaÎ regulacjeÎ jak art. 52 ustawy o stosunku panÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego zawiera art. 23 konkordatu17. Wbrew sugestiom niektoÂrych przedstawicieli doktryny nie stanowi on jednak superfluum18. ChociazÇ generalnie jest on odpowiednikiem art. 52 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego, jednak zawiera
nowaÎ tresÂcÂ normatywnaÎ. Zgodnie z tym przepisem kosÂcielne osoby
prawne mogaÎ nabywacÂ, posiadacÂ, uzÇytkowacÂ i zbywacÂ mienie nieruchome i ruchome oraz nabywacÂ i zbywacÂ prawa majaÎtkowe.
W mojej ocenie przepis ten przesaÎdza ostatecznie spoÂr o skutecznosÂcÂ prawa kanonicznego w zarzaÎdzaniu majaÎtkiem kosÂcielnym19.
Wynika z niego jednoznacznie, zÇe wszystkie czynnosÂci cywilnoprawne kosÂcielnych osoÂb prawnych dokonywane saÎ wyøaÎcznie na podstawie przepisoÂw prawa polskiego, a prawo kanoniczne dla organoÂw
panÂstwa nie ma w tym zakresie zÇadnego znaczenia. Przepis ten
przesaÎdza, zÇe sprawy majaÎtkowe nie nalezÇaÎ do spraw wøasnych KosÂcioøa. Stwierdzenie to wymaga szerszego uzasadnienia. OtoÂzÇ przepisy konkordatu, traktujaÎce o roÂzÇnych uprawnieniach KosÂcioøa,
w niektoÂrych przypadkach stanowiaÎ, zÇe wykonywanie tych uprawnienÂ odbywa sieÎ zgodnie z przepisami prawa kanonicznego z uwzgleÎdnieniem lub bez uwzgleÎdnienia prawa polskiego (np. art. 5,
16
W tej kwestii np. J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej
1918-1939, Warszawa 1967, s. 407 n.
17
Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
18
Tak co do zasady: J. Wisøocki, Konkordat polski 1993: tak czy nie?, PoznanÂ
1993, s. 161.
19
Problem obowiaÎzywania prawa kanonicznego w polskim porzaÎdku prawnym
jest sporny. SaÎd NajwyzÇszy uznaø jego skutecznosÂcÂ m.in w orzeczeniach z 27 lipca
2000 r. (IV CKN 88/00, LEX 52448) i z 24 marca 2004 r. (IV CKN 108/03, OSNC
2005/4/65). Stanowisko SaÎdu NajwyzÇszego spotkaøo sieÎ w doktrynie zaroÂwno z aprobataÎ (B. Rakoczy, glosa w OSP 2003/9/115), jak i krytykaÎ (G. Radecki, glosa w OSP
2004/5/58; M. Jasiakiewicz, glosa w ¹Rejencieº 2005, nr 1, s. 122).

Â W WYZNANIOWYCH
UPRAWNIENIA MAJAÎTKOWE ZWIAÎZKO

205

art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 19), w niektoÂrych przepisach odesøanie
do prawa kanonicznego wynika z samej istoty regulowanego zagadnienia (np. art. 6 ust. 1 stanowiaÎcy, zÇe tworzenie struktur kosÂcielnych nalezÇy do kompetentnej wøadzy kosÂcielnej, nie odsyøa do prawa kanonicznego, ale jego stosowanie wynika z zasady autonomii
i niezalezÇnosÂci), w innych zasÂ odsyøa tylko i wyøaÎcznie do prawa
polskiego.
Z taÎ ostatniaÎ sytuacjaÎ mamy do czynienie w art. 23 konkordatu.
ZaøozÇenie o racjonalnosÂci prawodawcy nakazuje przyjaÎcÂ, zÇe skoro
w jednych przepisach tego samego aktu prawnego stosuje on technicznoprawny zabieg odesøania do przepisoÂw prawa kanonicznego,
w innych zasÂ wyrazÂnie odsyøa do prawa polskiego, to czyni to w tym
celu, aby wyrazÂnie rozroÂzÇnicÂ stosowanie kazÇdego z tych porzaÎdkoÂw
prawnych. Prowadzi to do wyzÇej postawionej tezy, zÇe w sprawach
majaÎtkowych kosÂcielnych osoÂb prawnych stosuje sieÎ jedynie przepisy
prawa polskiego20.

20

Tak tezÇ, chociazÇ z powoøaniem sieÎ jedynie na tresÂcÂ art. 23 konkordatu,
G. Radecki, Organy osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego w Polsce, ¹Rejentº
2003, nr 7-8, s. 144. Niejasne jest natomiast w tej kwestii stanowisko J. Krukowskiego. Z jednej strony pisze on, zÇe ¹Z konstytucyjnej zasady poszanowania przez
panÂstwo niezalezÇnosÂci i autonomii kosÂcioøoÂw w swoim zakresie (art. 25 konstytucji),
wynika, izÇ normy prawa kanonicznego dotyczaÎce uprawnienÂ majaÎtkowych KosÂcioøa
katolickiego majaÎ moc obowiaÎzujaÎcaÎ tylko w porzaÎdku kosÂcielnym. Natomiast skutecznosÂcÂ w porzaÎdku panÂstwowym mozÇe zapewnicÂ im uznanie przez panÂstwo. Uznanie jest wieÎc sÂrodkiem technicznym, przy ktoÂrego uzÇyciu panÂstwo upowazÇnia podmioty kosÂcielne do uczestniczenia w obrocie prawnym na swoim terytorium. Zasady
tego uznania okresÂlone zostaøy w art. 23 konkordatu, w ustawie o stosunku PanÂstwa
do KosÂcioøa Katolickiego w RP oraz w ustawach okresÂlajaÎcych stosunek panÂstwa do
innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº. Z takiego sformuøowania wynikaøoby,
zÇe autor opowiada sieÎ za skutecznosÂciaÎ prawa kanonicznego w panÂstwowym porzaÎdku prawnym w zakresie spraw majaÎtkowych kosÂcielnych osoÂb prawnych. Dalej
jednak, wymieniajaÎc uprawnienia majaÎtkowe kosÂcielnych osoÂb prawnych, pisze, zÇe
¹wykonywanie tych uprawnienÂ odbywa sieÎ zgodnie z przepisami prawa polskiegoº
(J. Krukowski, w: Polskie prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski, Warszawa 2000,
s. 219).
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2. ZAGADNIENIE ODPOWIEDZIALNOSÂCI ZA ZOBOWIAÎZANIA
Â B PRAWNYCH
KOSÂCIELNYCH OSO

Ciekawym rozwiaÎzaniem przyjeÎtym w ustawie o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego jest art. 11, zgodnie z ktoÂrym kosÂcielna
osoba prawna nie odpowiada za zobowiaÎzania innej kosÂcielnej osoby
prawnej.
Wprowadzenie tego przepisu byøo umotywowane tym, zÇe
w okresie PRL zdarzaøy sieÎ przypadki pociaÎgania do odpowiedzialnosÂci jednej kosÂcielnej osoby prawnej za zobowiaÎzania innej kosÂcielnej osoby prawnej21. Obecnie jednak przepis ten mozÇe bycÂ zÂroÂdøem
pewnych niejasnosÂci przynajmniej z dwoÂch powodoÂw.
Po pierwsze, wynika z niego, zÇe jedna kosÂcielna osoba prawna nie
mozÇe bycÂ pociaÎgnieÎta do odpowiedzialnosÂci za zobowiaÎzania innej
kosÂcielnej osoby prawnej, nie mozÇna wieÎc np. obciaÎzÇycÂ odpowiedzialnosÂciaÎ diecezji za døugi parafii. Przepis ten potwierdza wieÎc obowiaÎzujaÎcaÎ na obszarze prawa cywilnego zasadeÎ osobistej odpowiedzialnosÂci za zobowiaÎzania22 i jako taki stanowi ustawowe superfluum.
Problemy natomiast mogaÎ pojawicÂ sieÎ w przypadku sukcesji uniwersalnej. NalezÇy rozpatrywacÂ go tutaj øaÎcznie z art. 59 tej ustawy, na
podstawie ktoÂrego w razie zniesienia kosÂcielnej osoby prawnej jej
majaÎtek przechodzi na nadrzeÎdnaÎ kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ, a jezÇeli
taka nie istnieje lub nie dziaøa w Polsce, jej majaÎtek przechodzi na
KonferencjeÎ Episkopatu Polski lub na KonferencjeÎ WyzÇszych PrzeøozÇonych Zakonnych.
Istotne jest tutaj, co znaczy w tym przepisie søowo ¹majaÎtekº,
poniewazÇ w prawie cywilnym uzÇywane jest ono w dwoÂch znaczeniach: szerszym, obejmujaÎcym zaroÂwno aktywa, jak i pasywa, jak
tezÇ i weÎzÇszym, obejmujaÎcym tylko aktywa23. W prawie polskim nie
ma zÇadnych ogoÂlnych przepisoÂw, ktoÂre by kwestieÎ teÎ w sposoÂb generalny rozstrzygaøy. Z szeregu jednakzÇe szczegoÂlnych przepisoÂw
21

OSN-IC z 18 kwietnia 1963 r., I CR 223/63, OSPiKA 1965, nr 1, s. 10 n.
¹Z zasady døuzÇnik i tylko døuzÇnik ponosi odpowiedzialnosÂcÂ majaÎtkowaÎ za swoÂj
døug. Odpowiada on caøym swoim majaÎtkiem, jaki ma w chwili prowadzenia przeciwko
niemu egzekucjiº (Z. RadwanÂski, ZobowiaÎzania. CzeÎsÂcÂ ogoÂlna, Warszawa 1997, s. 21).
23
Z. RadwanÂski, Prawo cywilne. CzeÎsÂcÂ ogoÂlna, s. 128.
22

Â W WYZNANIOWYCH
UPRAWNIENIA MAJAÎTKOWE ZWIAÎZKO
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prawnych (przepisy prawa spadkowego, przepisy k.s.h. o przeksztaøceniach, podziale i øaÎczeniu spoÂøek) mozÇna wywnioskowacÂ, zÇe w przypadku sukcesji uniwersalnej mamy do czynienia z majaÎtkiem w znaczeniu szerszym, a wieÎc obejmujaÎcym zaroÂwno aktywa, jak i pasywa24. TakaÎ tezÇ koncepcjeÎ majaÎtku nalezÇy przyjaÎcÂ w przypadku sukcesji generalnej kosÂcielnych osoÂb prawnych.
W przypadku zobowiaÎzanÂ podatkowych w sposoÂb wyrazÂny
wspomniany wyzÇej problem regulujaÎ przepisy ordynacji podatkowej25, ktoÂre stanowiaÎ, zÇe osoba prawna, ktoÂra przejeÎøa caøy majaÎtek
innej osoby prawnej, wsteÎpuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiaÎzki osoby prawnej, ktoÂrej
majaÎtek przejeÎøa (art. 93 § 2 w zw. z § 1 o.p.).
PrzyjeÎcie, zÇe art. 11 stanowi wyjaÎtek wobec przyjeÎtych w prawie
cywilnym zasad sukcesji uniwersalnej czy tezÇ wobec wymienionych
wyzÇej przepisoÂw ordynacji podatkowej, prowadziøoby do wnioskoÂw
absurdalnych. Oznaczaøoby bowiem w przypadku sukcesji uniwersalnej kosÂcielnych osoÂb prawnych przejeÎcie samych aktywoÂw bez przejeÎcia zobowiaÎzanÂ26. W poøaÎczeniu z prawem KosÂcioøa do samodzielnego znoszenia kosÂcielnych osoÂb prawnych mogøoby to prowadzicÂ do
roÂzÇnych manipulacji, majaÎcych na celu pokrzywdzenie wierzycieli.
Wykøadni takiej nie da sieÎ pogodzicÂ z zasadaÎ roÂwnosÂci podmiotoÂw
prawa cywilnego. KonkludujaÎc, nalezÇy wieÎc przyjaÎcÂ, zÇe art. 11 nie dotyczy takich sytuacji, gdy jedna kosÂcielna osoba prawna jest na mocy
art. 59 sukcesorem uniwersalnym innej kosÂcielnej osoby prawnej.
WieÎkszosÂcÂ ustaw indywidualnych zawiera przepisy analogiczne
jak art. 11 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego27.
24

TamzÇe, s. 101.
Dz. U. RP z 1997 r., nr 137, poz. 926 z poÂzÂn. zm.
26
MoÂwiaÎc sÂcisÂlej, brak mozÇliwosÂci pociaÎgnieÎcia do odpowiedzialnosÂci cywilnej za
te zobowiaÎzania.
27
W przypadku poszczegoÂlnych kosÂcioøoÂw saÎ to nasteÎpujaÎce przepisy ustaw o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa: art. 8 ± Prawosøawnego, art. 10 ± Ewangelicko-Augsburskiego, art. 6 ± Ewangelicko-Reformowanego, art. 7 ± Polskokatolickiego, art. 7 ±
Starokatolickiego MariawitoÂw, art. 7 ± Katolickiego MariawitoÂw, art. 8 ± ZielonosÂwiaÎtkowego, art. 10 ± Ewangelicko-Metodystycznego, art. 9 ± ChrzesÂcijan BaptystoÂw,
art. 8 ± AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, art. 8 ustawy o stosunku panÂstwa do Gmin
Wyznaniowych ZÇydowskich.
25

208

ARKADIUSZ JANUCHOWSKI

PrzepisoÂw takich nie zawierajaÎ pozostaøe ustawy indywidualne oraz
ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. Mimo tych roÂzÇnic sytuacja zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w zakresie dotyczaÎcym odpowiedzialnosÂci jednej osoby prawnej zwiaÎzku wyznaniowego za zobowiaÎzania innej jest taka sama, tzn. jest wyøaÎczona poza przypadkami
sukcesji uniwersalnej.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 9 ± 2006

MAREK BIELECKI

WOLNOSÂCÂ RELIGIJNA NA TLE INNYCH PRAW
I WOLNOSÂCI PRZYSèUGUJAÎCYCH MNIEJSZOSÂCIOM
NARODOWYM I ETNICZNYM W POLSCE

WSTEÎP

CharakteryzujaÎc zagadnienie nakresÂlone tematem niniejszego
opracowania, nalezÇy na wsteÎpie sprecyzowacÂ pojawiajaÎce sieÎ w nim
pojeÎcia. Badania beÎdaÎ dotyczycÂ praw mniejszosÂci narodowych i etnicznych, zwiaÎzanych gøoÂwnie ze sferaÎ religijnosÂci, ktoÂre zostanaÎ
zaprezentowane na tle innych uprawnienÂ. Terminologia dotyczaÎca
mniejszosÂci zostaøa zaczerpnieÎta z ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszosÂciach narodowych i etnicznych oraz o jeÎzyku regionalnym
(u.o.m.)1. W dokumencie tym po raz pierwszy w systemie prawa
polskiego zostaøy sprecyzowane pojeÎcia mniejszosÂci narodowych i etnicznych. Wedøug prawodawcy (art. 2 ust. 1 p. 1-5, art. 2 ust. 3
p. 1-5 u.o.m.) obie mniejszosÂci majaÎ nasteÎpujaÎce wspoÂlne cechy: saÎ
mniej liczebne od pozostaøej ludnosÂci Rzeczypospolitej Polskiej: 1)
w sposoÂb istotny odroÂzÇniajaÎ sieÎ od pozostaøych obywateli jeÎzykiem,
kulturaÎ i tradycjaÎ, 2) daÎzÇaÎ do zachowania swojego jeÎzyka, kultury lub
tradycji, 3) przodkowie osoÂb nalezÇaÎcych do mniejszosÂci zamieszkujaÎ
terytorium RP co najmniej od 100 lat. CechaÎ odroÂzÇniajaÎcaÎ obydwie
zbiorowosÂci jest utozÇsamianie sieÎ z narodem zorganizowanym we
wøasnym panÂstwie. O ile mniejszosÂcÂ narodowa wedle prawodawcy
pozytywnie odnosi sieÎ do powyzÇszej kwestii, o tyle mniejszosÂcÂ etnicz1

Dz. U. z 2005 r., nr 17, poz. 141 z poÂzÂn. zm.
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na juzÇ nie. RoÂzÇniceÎ stanowi roÂwniezÇ to, zÇe mniejszosÂci narodowe
majaÎ sÂwiadomosÂcÂ wøasnej historycznej wspoÂlnoty narodowej, a mniejszosÂci etniczne wspoÂlnoty etnicznej, chociazÇ rozroÂzÇnienie wynika raczej ze specyfiki obydwu wspoÂlnot.
Problematyka dotyczaÎca mniejszosÂci narodowych obecna byøa
roÂwniezÇ w orzecznictwie polskich saÎdoÂw powszechnych, ktoÂre rozstrzygaøy, jak zbiorowosÂcÂ owaÎ nalezÇy pojmowacÂ, gdy nie obowiaÎzywaøa jeszcze definicja ustawowa2.
WsÂroÂd mniejszosÂci narodowych ustawodawca wymienia m.in.
mniejszosÂcÂ biaøoruskaÎ, czeskaÎ, litewskaÎ, niemieckaÎ, ormianÂskaÎ, rosyjskaÎ, søowackaÎ, ukrainÂskaÎ i zÇydowskaÎ (art. 2 ust. 2 u.o.m.), za mniejszosÂci etniczne zasÂ uznaje mniejszosÂcÂ karaimskaÎ, øemkowskaÎ, romskaÎ
i tatarskaÎ (art. 2 ust. 4 u.o.m.). W dalszej czeÎsÂci opracowania na
okresÂlenie tak mniejszosÂci narodowej, jak i etnicznej zgodnie z art. 3
ust. 1 charakteryzowanej ustawy uzÇywacÂ beÎdziemy terminu ¹mniejszosÂciº.
Ze sferaÎ religijnaÎ øaÎczaÎ sieÎ zagadnienia zwiaÎzane z wolnosÂciaÎ religijnaÎ zaroÂwno w znaczeniu pozytywnym, jak i negatywnym, a takzÇe
kwestia, w ktoÂrej religia wyznawana przez mniejszosÂci staje sieÎ przesøankaÎ do ich odmiennego traktowania. W greÎ beÎdaÎ wchodzicÂ gøoÂwnie uregulowania zapobiegajaÎce dyskryminacji interesujaÎcych nas
spoøecznosÂci.

2
Zgodnie ze stanowiskiem SaÎdu Apelacyjnego w Katowicach z 1997 r. mniejszosÂcÂ narodowa, do ktoÂrej dana osoba chce przynalezÇecÂ i z ktoÂraÎ chce sieÎ utozÇsamiacÂ,
musi obiektywnie istniecÂ. Musi bowiem istniecÂ jakiesÂ spoøeczenÂstwo wyroÂzÇnione na
podstawie obiektywnych kryterioÂw, z ktoÂrymi ta osoba chce sieÎ identyfikowacÂ. Nie
mozÇna bowiem, zdaniem saÎdu, okresÂlacÂ swojej tozÇsamosÂci narodowej w oderwaniu od
podstawowej przesøanki, jakaÎ jest istnienie okresÂlonego narodu, a naroÂd istnieje woÂwczas, gdy nie ma waÎtpliwosÂci co do praw do jego istnienia. Ponadto mniejszosÂcÂ narodowa to ta grupa etniczna, ktoÂra ma wsparcie w wieÎkszosÂci poza granicami kraju
(Postanowienie SaÎdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 wrzesÂnia 1997 r.,
I ACa 493/97, OSA 1998/10, poz. 43, s. 32). Rzeczone orzeczenie w sposoÂb wyrazÂny
podkresÂla sÂcisøy zwiaÎzek mniejszosÂci z narodem, ktoÂry musi istniecÂ, a ponadto jego
istnienie musi miecÂ prawne umocowanie. Ponadto SaÎd Apelacyjny utozÇsamiø mniejszosÂcÂ narodowaÎ z grupaÎ etnicznaÎ, co mozÇe nasuwacÂ pewne waÎtpliwosÂci w sÂwietle
ustawy o mniejszosÂciach, ktoÂra w sposoÂb wyrazÂny odroÂzÇnia te dwie zbiorowosÂci.
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Na temat pojeÎcia wolnosÂci religijnej powiedziano i napisano juzÇ
bardzo wiele, na uzÇytek zasÂ artykuøu przyjmiemy, zÇe w sensie pozytywnym oznaczacÂ beÎdzie ona uprawnienie woli osoby ludzkiej, nieograniczonej zÇadnym przymusem do samookresÂlenia siebie w sprawach religijnych, w ramach celoÂw religijnych i wedøug norm religijnych. W znaczeniu negatywnym jest to wolnosÂcÂ od jakiegokolwiek
przymusu ze strony innych jednostek, grup spoøecznych czy jakiejkolwiek wøadzy3.
PonizÇej zostanaÎ zaprezentowane rozwiaÎzania zawarte w standardach prawa mieÎdzynarodowego i w prawie krajowym, jak roÂwniezÇ
instytucje powoøane do ochrony praw mniejszosÂci narodowych i etnicznych. Badania zostanaÎ uzupeønione wynikami raportu Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)4, ktoÂry
analizuje zaroÂwno sytuacjeÎ faktycznaÎ, jak i prawnaÎ mniejszosÂci narodowych i etnicznych.

1. GWARANCJE NORMATYWNE

Akty normatywne, regulujaÎce w sposoÂb kompleksowy sytuacjeÎ
mniejszosÂci, pojawiøy sieÎ w polskim systemie prawnym stosunkowo
niedawno, bo w 2002 r. Wtedy to ratyfikowano EuropejskaÎ KonwencjeÎ o Ochronie MniejszosÂci z 1 lutego 1995 r5. oraz przyjeÎto ustaweÎ
z 2005 r. o mniejszosÂciach narodowych i etnicznych oraz o jeÎzyku
regionalnym. Nie mozÇna jednakzÇe stwierdzicÂ, zÇe do tego czasu problematyka ta byøa obca polskiemu prawodawcy, poniewazÇ w aktach
roÂzÇnej rangi mozÇna odnalezÂcÂ regulacje dotykajaÎce praw i wolnosÂci
mniejszosÂci.
3
H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. 1: Zagadnienia wsteÎpne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 41-60.
4
ECRI zostaøa utworzona przez RadeÎ Europy jako niezalezÇna instytucja monitoringu w dziedzinie praw czøowieka. GøoÂwnym obszarem badanÂ saÎ kwestie zwiaÎzane
z zapobieganiem rasizmowi i nietolerancji. Skøada sieÎ z niezalezÇnych i bezstronnych
ekspertoÂw powoøywanych na podstawie moralnego autorytetu oraz uznanych kompetencji w dziedzinie rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji.
5
Dz. U. z 2002 r., nr 22, poz. 209.
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Polska, beÎdaÎc peønoprawnym czøonkiem spoøecznosÂci mieÎdzynarodowej, poddaøa sieÎ roÂwniezÇ procesowi weryfikacji swych poczynanÂ
na pøaszczyzÂnie ochrony praw czøowieka przez instytucje mieÎdzynarodowe. Zagadnienie praw mniejszosÂci narodowych i etnicznych co
pewien czas jest przedmiotem oceny ECRI, ktoÂra w swoich raportach
analizuje zaroÂwno sytuacjeÎ faktycznaÎ, jak i prawnaÎ6.
OgoÂlny wydzÂwieÎk ostatniego raportu dotyczaÎcego Polski jest
w zasadzie pozytywny7. ECRI z zadowoleniem przejeÎøa zmiany, jakie
nastaÎpiøy w Polsce od momentu wydania drugiego raportu w 2002 r.
(podjeÎto sÂrodki wyczulajaÎce policjeÎ i organy saÎdowe na przesteÎpstwa
o podøozÇu rasistowskim; opracowano w 2003 r. Program dla SpoøecznosÂci RomoÂw w Polsce; w 2004 r. przyjeÎto Narodowy Program Walki
z DyskryminacjaÎ RasowaÎ, KsenofobiaÎ i NietolerancjaÎ; przepisy kodeksu pracy zawierajaÎ nowe przepisy, zakazujaÎce dyskryminacji bezposÂredniej i posÂredniej; kompetencje Peønomocnika RzaÎdu do Spraw
RoÂwnego Statusu Kobiet i MeÎzÇczyzn8 zostaøy rozszerzone na dyskryminacjeÎ rasowaÎ, podjeÎto pewne kroki, majaÎce na celu ochroneÎ praw
kulturalnych i jeÎzykowych mniejszosÂci narodowych i etnicznych,
podjeÎto walkeÎ z antysemityzmem szczegoÂlnie w szkoøach). OproÂcz
pozytywnych zmian w dalszym ciaÎgu mozÇna zaobserwowacÂ pewne
niedociaÎgnieÎcia, ktoÂre powinny zostacÂ wyeliminowane (policja i prokuratura nie przywiaÎzujaÎ nalezÇytej uwagi do zwalczania przesteÎpstw
na tle rasowym; przypadki nienawisÂci rasowej bardzo rzadko stanowiaÎ przedmiot sÂledztwa; publikacje zawierajaÎce elementy rasistowskie saÎ w wolnej sprzedazÇy; stwarza sieÎ trudnosÂci uchodzÂcom starajaÎcym sieÎ o azyl w Polsce; nie istnieje cywilny i administracyjny zbioÂr
ustawodawstwa zabraniajaÎcego dyskryminacji rasowej we wszystkich
6
W kazÇdym raporcie mozÇna wyroÂzÇnicÂ cztery zasadnicze elementy. Pierwsza
czeÎsÂcÂ dotyczy zrealizowania zalecenÂ zawartych w poprzednich raportach, druga skupia
sieÎ na przedstawieniu sytuacji faktycznej i prawnej mniejszosÂci, w trzeciej ECRI formuøuje zalecenia, jakie panÂstwo powinno zrealizowacÂ w najblizÇszej przyszøosÂci, czwarta zawiera wyjasÂnienia wøadz kraju, ktoÂrego dotyczy dany raport.
7
Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, Trzeci Raport dotyczaÎcy w Polsce. PrzyjeÎty 17 grudnia 2004, Strasburg 2005.
8
RzaÎd premiera Kazimierza Marcinkiewicza 3 listopada 2005 r. zlikwidowaø ten
urzaÎd.
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dziedzinach zÇycia). WidacÂ wieÎc, zÇe pozostaje jeszcze wiele do zrobienia na pøaszczyzÂnie normatywnej, ale przede wszystkim w sferze
mentalnosÂci ludzi, ktoÂrzy muszaÎ zaczaÎcÂ dostrzegacÂ w osobie inaczej
wyglaÎdajaÎcej baÎdzÂ majaÎcej inne poglaÎdy drugiego czøowieka.

1.1. POLSKIE TRADYCJE KONSTYTUCYJNE

W polskim konstytucjonalizmie problematyka ochrony praw
mniejszosÂci obecna jest od momentu uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Wprawdzie w dokumencie tym zapewniono prymat religii rzymskokatolickiej i jej wyznawcom, ale jednoczesÂnie zadeklarowano ochroneÎ praw religijnych wszystkim ludziom9. W konstytucji tej zapewniono wprost ochroneÎ mniejszosÂciom religijnym, ale nie wspomniano
o prawach mniejszosÂci narodowych i etnicznych. Polska byøa woÂwczas krajem, gdzie zÇyøo obok siebie wiele nacji, a religia byøa tym
czynnikiem, ktoÂry decydowaø o ich tozÇsamosÂci. Kolejna konstytucja
z 17 marca 1921 r.10, uchwalona juzÇ po odzyskaniu niepodlegøosÂci,
zawieraøa normy, ktoÂre dotykajaÎ sytuacji mniejszosÂci narodowych
i etnicznych11. Zgodnie z art. 109 Rzeczpospolita zapewniaøa na swoim obszarze zupeønaÎ ochroneÎ zÇycia, wolnosÂci i mienia wszystkim bez
roÂzÇnicy, niezalezÇnie od pochodzenia, narodowosÂci, jeÎzyka, rasy lub
religii. Na podstawie powyzÇszego unormowania wyrazÂnie mozÇemy
wyodreÎbnicÂ zakres praw przysøugujaÎcych mniejszosÂciom narodowym
(kryterium narodu i jeÎzyka), etnicznym (kryterium rasy i jeÎzyka)
i religijnym (kryterium religii). W konstytucji z 23 kwietnia1935 r.12
(art. 7 ust. 2) prawodawca postanowiø, zÇe ani pochodzenie, ani wyznanie, ani pøecÂ, ani narodowosÂcÂ nie mogaÎ bycÂ powodem ograniczenia uprawnienÂ obywateli co do wpøywania na sprawy publiczne.
W poroÂwnaniu z regulacjami zawartymi w Konstytucji marcowej
9
Zob. art. 1 Konstytucji 3 maja, za: Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia PrzyjacioÂø Konstytucji, oprac. J. Kowecki, Warszawa 1991, s. 94.
10
Dz. U. z 1921 r., nr 44, poz. 267.
11
Zob. H. ZieÎba-Zaøucka, Konstytucja RP wobec problemu mniejszosÂci narodowych i etnicznych, ¹Annales UMCSº 2000, s. 97.
12
Dz. U. z 1935 r., nr 30, poz. 227.

214

MAREK BIELECKI

mozÇemy zauwazÇycÂ pewne rozbiezÇnosÂci. Konstytucja kwietniowa pomija kategorieÎ mniejszosÂci etnicznych. SÂwiadczycÂ o tym mozÇe fakt
niezamieszczenia kryterium rasy jako czynnika, ktoÂry nie mozÇe decydowacÂ o odmiennym traktowaniu. KolejnaÎ roÂzÇnicaÎ mozÇe wydawacÂ
sieÎ okolicznosÂcÂ, zÇe Konstytucja marcowa przyznaje wyodreÎbniony
katalog praw wszystkim ludziom, Konstytucja kwietniowa zasÂ tylko
obywatelom. JezÇeli przyjrzymy sieÎ blizÇej obu normom, to stwierdzimy jednak, zÇe nie jest to niedopatrzenie, ale celowy zabieg. O ile
bowiem Konstytucja marcowa wymienia prawa do ochrony zÇycia
i mienia, ktoÂre przynalezÇaÎ sieÎ wszystkim ludziom bez wzgleÎdu na fakt
bycia obywatelem konkretnego panÂstwa, o tyle juzÇ prawo do wpøywania na sprawy publiczne w sposoÂb oczywisty przynalezÇy na mocy
Konstytucji kwietniowej jedynie obywatelom.
Konstytucja z 22 lipca 1952 r.13 nie zawieraøa norm odnoszaÎcych
sieÎ do interesujaÎcej nas materii, a wolnosÂcÂ sumienia i wyznania przysøugiwaøa jedynie obywatelom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(art. 81 ust. 1).

1.2. OBOWIAÎZUJAÎCE PRAWO POLSKIE

W przepisach konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.14 mozÇna wyodreÎbnicÂ regulacje odnoszaÎce sieÎ wprost do mniejszosÂci, jak roÂwniezÇ przepisy, ktoÂre dotykajaÎ ich jedynie posÂrednio. OdnosÂnie do przepisoÂw
nalezÇaÎcych do pierwszej grupy nalezÇy wskazacÂ przede wszystkim art.
35 i 27. Wedle pierwszego z nich Rzeczpospolita Polska zapewnia
obywatelom polskim, nalezÇaÎcym do mniejszosÂci narodowych i etnicznych, wolnosÂcÂ zachowania i rozwoju wøasnego jeÎzyka, zachowania
obyczajoÂw i tradycji oraz rozwoju wøasnej kultury. ZasadnosÂcÂ zamieszczenia powyzÇszego unormowania w konteksÂcie praw zwiaÎzanych ze
sferaÎ religijnaÎ wynika z przepisoÂw zawartych w rozporzaÎdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoÂw i sposobu wykonywania przez szkoøy i placoÂwki publiczne
13
14

Dz. U. z 1952 r., nr 7, poz. 36 z poÂzÂn. zm.
Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
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zadanÂ umozÇliwiajaÎcych podtrzymywanie poczucia tozÇsamosÂci narodowej, etnicznej, jeÎzykowej i religijnej ucznioÂw nalezÇaÎcych do mniejszosÂci narodowych i grup etnicznych15, gdzie zgodnie z § 1 szkoøy
i placoÂwki publiczne umozÇliwiajaÎ uczniom nalezÇaÎcym do mniejszosÂci
narodowych i grup etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
tozÇsamosÂci narodowej, etnicznej, jeÎzykowej i religijnej oraz wøasnej
historii i kultury poprzez:
± naukeÎ jeÎzyka mniejszosÂci narodowej lub grupy etnicznej,
± naukeÎ historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszosÂci
narodowej,
± prowadzenie zajeÎcÂ artystycznych lub innych dodatkowych zajeÎcÂ.
Z powyzÇszego zestawienia wynika wieÎc, zÇe zaroÂwno jeÎzyk, jak
i kultura zaliczane saÎ przez prawodawceÎ do czynnikoÂw, ktoÂre sprzyjajaÎ utrzymywaniu przez ucznioÂw ich tozÇsamosÂci religijnej.
Prawodawca wprost stanowi, zÇe mniejszosÂci narodowe i etniczne
majaÎ prawo do tworzenia wøasnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji søuzÇaÎcych ochronie tozÇsamosÂci religijnej oraz do
uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczaÎcych ich tozÇsamosÂci kulturowej. Zapewnia sieÎ tu mozÇliwosÂcÂ tworzenia bazy instytucjonalnej,
ktoÂra uøatwicÂ ma realizowanie praw przysøugujaÎcych mniejszosÂciom.
Art. 27 konstytucji porusza kwestieÎ jeÎzyka mniejszosÂci, ktoÂry, jak
ustalilisÂmy, stanowi czynnik decydujaÎcy m.in. o tozÇsamosÂci religijnej.
Zgodnie z jego tresÂciaÎ w Rzeczypospolitej Polskiej jeÎzykiem urzeÎdowym jest jeÎzyk polski. Przepis ten nie narusza jednak praw mniejszosÂci wynikajaÎcych z ratyfikowanych umoÂw mieÎdzynarodowych16.
O ile kwestia uzÇywania jeÎzyka w kontaktach mieÎdzyludzkich nie
wywoøuje zÇadnych waÎtpliwosÂci, o tyle mozÇliwosÂcÂ wprowadzenia go
15

Dz. U. z 2002 r., nr 220, poz. 1853.
Jako przykøad takiej umowy mozÇe posøuzÇycÂ Europejska Konwencja o Ochronie
MniejszosÂci z 1 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2002, nr 22, poz. 209), gdzie w art. 10 ust. 2
znalazøo sieÎ stwierdzenie, zÇe na ¹obszarach zamieszkaøych tradycyjnie lub w znaczaÎcej
ilosÂci przez osoby nalezÇaÎce do mniejszosÂci narodowej, o ile osoby te tego sobie zazÇyczaÎ, i tam, gdzie takie zÇyczenie odpowiada rzeczywistym potrzebom, Strony beÎdaÎ
staracÂ sieÎ zapewnicÂ, na tyle, na ile to mozÇliwe, warunki, ktoÂre umozÇliwiaÎ uzÇywanie
jeÎzyka mniejszosÂci w stosunkach pomieÎdzy tymi osobami a organami administracyjnymiº.
16
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do instytucji wydaje sieÎ niektoÂrym przedstawicielom doktryny zabiegiem sprzecznym z unormowaniami konstytucyjnymi17.
JezÇeli chodzi o katalog praw i wolnosÂci przynalezÇnych czøonkom
mniejszosÂci jako obywatelom RP, nalezÇy wymienicÂ przede wszystkim
wolnosÂcÂ sumienia i religii (art. 53), wolnosÂcÂ sumienia, wyznania
i przekonanÂ dziecka w sposoÂb odpowiadajaÎcy stopniowi dojrzaøosÂci
dziecka (art. 48 ust. 2)18, prawo rodzicoÂw do wychowania dziecka
zgodnie z ich przekonaniami (art. 48 ust. 1), wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ
(art. 58), wolnosÂcÂ pokojowych zgromadzenÂ (art. 57), wolnosÂcÂ wyrazÇania swoich poglaÎdoÂw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54) czy wreszcie zasada roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (art. 25 ust. 1). OczywisÂcie powyzÇsze przykøady nie wyczerpujaÎ peønego zakresu uprawnienÂ przynalezÇnych
mniejszosÂciom na mocy konstytucji, niemniej ukazujaÎ, zÇe polska konstytucja zawiera dosÂcÂ obszerny zbioÂr gwarancji formalnych, ktoÂre
pozwalajaÎ mniejszosÂciom øatwiej odnalezÂcÂ sieÎ w otaczajaÎcej rzeczywistosÂci.
Zgodnie z § 11 rozporzaÎdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoÂw i sposobu wykonywania przez szkoøy i placoÂwki publiczne zadanÂ umozÇliwiajaÎcych
podtrzymywanie poczucia tozÇsamosÂci narodowej, etnicznej, jeÎzyko17

Tak uwazÇa, jak sieÎ wydaje, cytowana juzÇ H. ZieÎba-Zaøucka, ktoÂra w swoim
artykule przytacza opinieÎ J. TrzcinÂskiego, zarzucajaÎcego polskiej ustawie o mniejszosÂciach niezgodnosÂcÂ powyzÇszej kwestii z konstytucjaÎ. Zob. J. TrzcinÂski, JeÎzyk urzeÎdowy
± art. 27 Konstytucji RP, w: Konstytucja, ustroÂj, system finansowy panÂstwa. KsieÎga
pamiaÎtkowa ku czci prof. Natalii Gajl, pod red. I. DaÎbrowskiej-Romanowskiej,
A. Jankiewicza, Warszawa 1999.
18
DziwicÂ mozÇe fakt pewnego niedopatrzenia przez twoÂrcoÂw ustawy zasadniczej,
ktoÂrzy na okresÂlenie tego samego rodzaju uprawnienÂ uzÇywajaÎ roÂzÇnych pojeÎcÂ, raz jest
to ¹wolnosÂcÂ sumienia i religiiº, raz ¹wolnosÂcÂ sumienia i wyznaniaº czy wreszcie ¹wolnosÂcÂ przekonanÂº. NalezÇy wieÎc postulowacÂ, by ustrojodawca, zmieniajaÎc przepisy konstytucji, zastosowaø jednolitaÎ terminologieÎ. NajwøasÂciwsze wydaje sieÎ pojeÎcie ¹wolnosÂcÂ
sumienia i religiiº, chociazÇ niektoÂrzy przedstawiciele doktryny uwazÇajaÎ, zÇe nalezÇaøo
pozostacÂ przy terminologii ¹wolnosÂcÂ sumienia i wyznaniaº, ktoÂra ugruntowana jest
w polskiej tradycji prawnej. Zob. m.in. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa
2003, s. 19; zob. tezÇ: M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo prawne, Warszawa
1999, s. 280.
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wej i religijnej ucznioÂw, podtrzymywanie poczucia tozÇsamosÂci religijnej ucznioÂw regulujaÎ przepisy o warunkach i sposobie organizowania
nauki religii w publicznych szkoøach i przedszkolach. Jako podstawowaÎ normeÎ nalezÇy wskazacÂ rozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkoÂw i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkoøach19, jak
roÂwniezÇ normy okresÂlajaÎce mozÇliwosÂcÂ korzystania przez dzieci z nauczania religii i innych praktyk religijnych w razie przebywania z roÂzÇnych przyczyn poza domem20.
W systemie prawa polskiego obok przepisoÂw gwarantujaÎcych
wolnosÂcÂ religijnaÎ w aspekcie pozytywnym i negatywnym mozÇna wyodreÎbnicÂ roÂwniezÇ regulacje dotykajaÎce problematyki ochrony owego
uprawnienia. W niniejszym opracowaniu skupimy sieÎ gøoÂwnie na
normach, ktoÂre stricte odnoszaÎ sieÎ do mniejszosÂci. NalezÇy jednak
pamieÎtacÂ, zÇe mogaÎ one powoøywacÂ sieÎ takzÇe na gwarancje przysøugujaÎce wszystkim osobom podlegajaÎcym prawu polskiemu21.
InteresujaÎce nas zagadnienia dotyczaÎ gøoÂwnie mozÇliwosÂci bronienia swoich praw przed organami wymiaru sprawiedliwosÂci. NiedogodnosÂci dotyczaÎ gøoÂwnie bariery jeÎzykowej, jakaÎ napotykajaÎ czøonkowie mniejszosÂci narodowych czy tezÇ etnicznych.
Aby usprawnicÂ tok toczaÎcego sieÎ posteÎpowania, prawodawca
uwzgleÎdniø mozÇliwosÂcÂ nieznajomosÂci jeÎzyka polskiego przez osobeÎ
wysteÎpujaÎcaÎ przed saÎdami i organami administracji publicznej. Zgodnie z ustawaÎ z 17 lipca 2001 r. o ustroju saÎdoÂw powszechnych22 (art. 5
§ 2) osoba, ktoÂra nie wøada w wystarczajaÎcym stopniu jeÎzykiem polskim, ma prawo do wysteÎpowania przed saÎdem w znanym przez niaÎ
jeÎzyku i bezpøatnego korzystania z pomocy tøumacza. Na gruncie
prawa procesowego prawodawca przewiduje obligatoryjnaÎ i fakultatywnaÎ formeÎ korzystania z pomocy tøumacza. Z pierwszaÎ z tych form
mamy do czynienia na mocy przepisoÂw kodeksu posteÎpowania ad19

Dz. U. z 1992 r., nr 36, poz. 155 z poÂzÂn. zm.
Zob. M. Bielecki, WolnosÂcÂ religijna dziecka w prawie polskim, Lublin 2005
(mps BU KUL), s. 57-61.
21
Zob. G. JeÎdrejek, T. SzymanÂski, Prawna ochrona uczucÂ religijnych w Polsce,
¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 5(2002), s. 171-202.
22
Dz. U. z 2001 r., nr 98, poz. 1070 z poÂzÂn. zm.
20

218

MAREK BIELECKI

ministracyjnego z 14 czerwca 1960 r.23 (k.p.a.) i kodeksu posteÎpowania karnego z 6 czerwca 1997 r.24 (k.p.k.). Zgodnie z art. 69 § 2 k.p.a.
w protokoøach przesøuchania osoby, ktoÂra zøozÇyøa zeznanie w jeÎzyku
obcym, nalezÇy podacÂ w przekøadzie na jeÎzyk polski tresÂcÂ zøozÇonego
zeznania oraz wskazacÂ tøumacza i podacÂ jego adres, a tøumacz powinien podpisacÂ protokoÂø z przesøuchania. Z kolei k.p.k. (art. 204 § 1 p. 2
i art. 204 § 2) poleca, by wezwacÂ tøumacza, jezÇeli zachodzi potrzeba
przeøozÇenia na jeÎzyk polski pisma sporzaÎdzonego w jeÎzyku obcym
lub odwrotnie, lub zapoznania oskarzÇonego z tresÂciaÎ przeprowadzonego dowodu.
Fakultatywna forma skorzystania z pomocy tøumacza zostaøa
przewidziana przez kodeks posteÎpowania cywilnego z 17 listopada
1964 r.25, gdzie prawodawca stanowi (art. 256 i 265 § 1), zÇe saÎd mozÇe
zazÇaÎdacÂ, aby dokument w jeÎzyku obcym byø przeøozÇony przez tøumacza przysieÎgøego, a do przesøuchania sÂwiadka niewøadajaÎcego dostatecznie jeÎzykiem polskim przybracÂ tøumacza. Wobec powyzÇszych
ustalenÂ nalezÇy postulowacÂ ujednolicenie ustawodawstwa w tym zakresie, ustanawiajaÎc obligatoryjnaÎ formeÎ korzystania z pomocy tøumacza w przypadku osoÂb nalezÇaÎcych do mniejszosÂci narodowych
i etnicznych i nieznajaÎcych jeÎzyka polskiego.

1.3. UMOWY MIEÎDZYNARODOWE

Zgodnie z unormowaniami obecnie obowiaÎzujaÎcej konstytucji
(art. 87 i 91 ust. 1) umowy mieÎdzynarodowe po ich ratyfikacji stanowiaÎ integralnaÎ czeÎsÂcÂ prawa polskiego, a ich usytuowanie w systemie
zÂroÂdeø prawa bezposÂrednio po konstytucji sprawia, zÇe posiadajaÎ moc
prawnaÎ wyzÇszaÎ od ustaw zwykøych. W preambule Konwencji o MniejszosÂciach Narodowych czytamy, zÇe ¹pluralistyczne i prawdziwe demokratyczne spoøeczenÂstwo powinno nie tylko szanowacÂ etnicznaÎ,
kulturalnaÎ, jeÎzykowaÎ i religijnaÎ tozÇsamosÂcÂ kazÇdej osoby nalezÇaÎcej
23
24
25

Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z poÂzÂn. zm.
Dz. U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 z poÂzÂn. zm.
Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z poÂzÂn. zm.
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do mniejszosÂci narodowej, lecz takzÇe tworzycÂ odpowiednie warunki,
pozwalajaÎce im wyrazÇacÂ, zachowywacÂ i rozwijacÂ teÎ tozÇsamosÂcÂº. Zawarty tu postulat skierowany jest do panÂstw-stron konwencji, aby
tworzyøy zaroÂwno formalne (akty normatywne), jak i materialne (instytucje) gwarancje, søuzÇaÎce do przestrzegania praw mniejszosÂci narodowych.
W konwencji strony zapewniajaÎ poszanowanie praw kazÇdej osoby nalezÇaÎcej do mniejszosÂci narodowej do swobodnego, pokojowego
gromadzenia sieÎ, stowarzyszania sieÎ, wolnosÂci wyrazÇania opinii, wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii (art. 7). JezÇeli przyjrzecÂ sieÎ blizÇej powyzÇszemu katalogowi, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe wszystkie wymienione tu
uprawnienia skøadajaÎ sieÎ na gwarancje wolnosÂci religijnej w aspekcie
pozytywnym. Nie mozÇna bowiem suwerennie korzystacÂ z tego prawa
bez mozÇliwosÂci wyrazÇania wøasnych poglaÎdoÂw indywidualnie czy tezÇ
na forum publicznym, w imieniu wøasnym czy jakiejsÂ zorganizowanej
spoøecznosÂci. Zdaje sieÎ, zÇe prawodawca celowo umiesÂciø te charakterystyczne uprawnienia w jednym artykule, widzaÎc mieÎdzy nimi sÂcisøaÎ
korelacjeÎ26. W dalszej czeÎsÂci dokumentu nasteÎpuje sprecyzowanie
powyzÇszych gwarancji. Obok praw wymienionych w art. 7 strony
zobowiaÎzujaÎ sieÎ zapewnicÂ mniejszosÂciom narodowym prawo do
uzewneÎtrzniania wøasnej religii lub przekonanÂ, jak roÂwniezÇ prawo
do zakøadania instytucji, organizacji i stowarzyszenÂ religijnych
(art. 8)27. Ponadto strony zobowiaÎzujaÎ sieÎ uznacÂ, zÇe prawo do wyrazÇania wøasnej opinii przez osobeÎ nalezÇaÎcaÎ do mniejszosÂci oznacza
wolnosÂcÂ posiadania wøasnych opinii oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez wzgleÎdu na granice panÂstwowe, a takzÇe sze26

OdnosÂnie do umieszczenia w jednym artykule gwarancji dotyczaÎcych tworzenia stowarzyszenÂ i wolnosÂci sumienia i religii zob. J. Matwiejuk, Pozycja prawna
organizacji i stowarzyszenÂ religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej, ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 6(2003), s. 9. Autor wyrazÇa waÎtpliwosÂcÂ, czy polski ustrojodawca
søusznie postaÎpiø, zamieszczajaÎc w dwu odreÎbnych artykuøach gwarancje dotyczaÎce
wolnosÂci religijnej i wolnosÂci zrzeszania sieÎ.
27
Na temat tworzenia tego typu organizacji zob.: J. Matwiejuk, Pozycja prawna
organizacji; Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa
2006, s. 94-104; W. Bar, WolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ osoÂb wierzaÎcych, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, Lublin 2000, s. 416-427.
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roki dosteÎp do sÂrodkoÂw przekazu (art. 9). Dokumentem odnoszaÎcym
sieÎ do sÂcisÂle okresÂlonej grupy osoÂb jest Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.28 W sÂwietle art. 30 w tych panÂstwach, w ktoÂrych istniejaÎ mniejszosÂci etniczne, religijne lub jeÎzykowe baÎdzÂ osoby
pochodzenia rdzennego, dziecku nalezÇaÎcemu do takiej mniejszosÂci
lub dziecku pochodzenia rdzennego nie mozÇna odmoÂwicÂ prawa do
posiadania i korzystania z wøasnej kultury, wyznawania i praktykowania swojej religii, uzÇywania wøasnego jeÎzyka, øaÎcznie z innymi
czøonkami jego grupy. Gwarancje wyznawania i praktykowania wøasnej religii, ktoÂre stanowiaÎ przejaw wolnosÂci religijnej dziecka, zostaøy
zamieszczone obok innych praw, tj. posiadania wøasnej kultury i jeÎzyka, decydujaÎcych o tozÇsamosÂci grup mniejszosÂciowych. Konwencja
okresÂla takzÇe, pod jakimi warunkami dzieci mogaÎ korzystacÂ z owej
wolnosÂci. Po pierwsze, chodzi o uprawnienia rodzicoÂw, ktoÂrzy majaÎ
prawo wychowywacÂ dzieci zgodnie z wøasnymi przekonaniami w sposoÂb zgodny z rozwijajaÎcymi sieÎ zdolnosÂciami dziecka. Po drugie, swoboda wyrazÇanej religii nie mozÇe naruszacÂ bezpieczenÂstwa narodowego i porzaÎdku publicznego, zdrowia, moralnosÂci spoøecznej oraz podstawowych praw i wolnosÂci innych osoÂb (art. 14 ust. 2 i 3 )29. Konwencja przyznaje ponadto dziecku prawo do swobodnego zrzeszania
sieÎ, wolnosÂcÂ pokojowych zgromadzenÂ (art. 15), prawo do wyrazÇania
wøasnych opinii, jak roÂwniezÇ prawo do swobodnej wypowiedzi (art.
12 i 13). Na marginesie mozÇna stwierdzicÂ, zÇe twoÂrcy konwencji wykazali sieÎ pewnaÎ niekonsekwencjaÎ, zapewniajaÎc raz ¹prawo zrzeszania sieÎº, raz ¹wolnosÂcÂ pokojowych zgromadzenÂº. Zakres obu pojeÎcÂ
jest roÂzÇny. O ile wieÎc przy zapewnieniu wolnosÂci ustawodawca nie
jest uprawniony do ustalania sposobu zachowania sieÎ podmiotu
uprawnionego, a jedynie do formuøowania pewnych ram, ktoÂrych
nie wolno przekraczacÂ (porzaÎdek, moralnosÂcÂ itp.), o tyle przy kon28

Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526.
Por. J. Krukowski, Ochrona wolnosÂci mysÂli sumienia i religii dziecka, ¹Roczniki Nauk Prawnychº 13(2003), s. 15, gdzie autor, analizujaÎc granice wolnosÂci religijnej
w konteksÂcie unormowanÂ Konstytucji RP z 1997 r., stwierdza, zÇe przesøanka ochrony
bezpieczenÂstwa narodowego jest w stosunku do osoby dziecka zwrotem niewøasÂciwym
i stanowi relikt totalitaryzmu, stawia bowiem interes panÂstwa ponad dobrem czøowieka. Zdaniem autora mozÇna moÂwicÂ jedynie o naruszeniu bezpieczenÂstwa publicznego.
29
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struowaniu praw jest wøadny do wyczerpujaÎcego ich uksztaøtowania30. JezÇeli chodzi o zagadnienie zrzeszania sieÎ i zgromadzenÂ, nalezÇaøoby ujednolicÂ terminologieÎ, zwracajaÎc sieÎ zgodnie z KonstytucjaÎ
RP z 1997 r. ku pojeÎciu ¹wolnosÂciº.
Zgodnie z art. 27 MieÎdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych z 19 grudnia 1966 r.31 w panÂstwach, w ktoÂrych istniejaÎ
mniejszosÂci etniczne, religijne lub jeÎzykowe, osoby nalezÇaÎce do tych
mniejszosÂci nie mogaÎ bycÂ pozbawione prawa do wøasnego zÇycia kulturalnego, wyznawania i praktykowania wøasnej religii oraz posøugiwania sieÎ wøasnym jeÎzykiem wraz z innymi czøonkami danej grupy.
Obok wielostronnych konwencji Rzeczpospolita zawarøa roÂwniezÇ
dwustronne umowy mieÎdzynarodowe, w ktoÂrych pojawiajaÎ sieÎ normy, odnoszaÎce sieÎ do sytuacji mniejszosÂci narodowych i etnicznych.
Ramy opracowania nie pozwalajaÎ na analizeÎ wszystkich dokumentoÂw, niemniej analiza jednego z nich pozwoli zorientowacÂ sieÎ w ich
tresÂci, wszystkie bowiem zawierajaÎ bardzo zblizÇone regulacje.
Dla przykøadu posøuzÇymy sieÎ unormowaniami traktatu z FederacjaÎ RosyjskaÎ z 22 maja 1992 r. o przyjaznej i dobrosaÎsiedzkiej wspoÂøpracy32. WolnosÂcÂ religijna zostaøa potraktowana tu jako bardzo istotne uprawnienie, przysøugujaÎce mniejszosÂciom wywodzaÎcym sieÎ z obu
krajoÂw. SÂwiadczy o tym unormowanie, wedle ktoÂrego obie strony
umowy uznajaÎ wolnosÂcÂ wyznania za jedno z podstawowych praw
czøowieka i beÎdaÎ kierowacÂ sieÎ taÎ zasadaÎ, gwarantujaÎc jaÎ, zgodnie ze
swoim ustawodawstwem, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej pochodzaÎcym z Rosji i obywatelom Federacji Rosyjskiej polskiego pochodzenia, niezalezÇnie od ich narodowosÂci i wyznania. WolnosÂcÂ ta
ma wyrazÇacÂ sieÎ posiadaniem obiektoÂw i miejsc kultu, jak roÂwniezÇ
mozÇliwosÂciaÎ ich odwiedzania w celu sprawowania praktyk religijnych. Zapewniono takzÇe prawo do wychowania i edukacji religijnej
(art. 16 ust. 2). Jak nalezÇy domniemywacÂ, prawo do wychowania
przysøuguje rodzicom i opiekunom prawnym, ktoÂrzy mogaÎ decydo30
Zob. P. Sarnecki, WolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ, Warszawa 1998, s. 25. Autor analizuje, co prawda, wolnosÂci i prawa konstytucyjne, jednakzÇe poczynione uwagi mozÇna
zastosowacÂ do przepisoÂw konwencji.
31
Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167.
32
Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 291.
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wacÂ o tresÂciach przekazywanych ich dzieciom. WiaÎzÇe sieÎ z tym roÂwniezÇ mozÇliwosÂcÂ posyøania dzieci do szkoÂø, ktoÂre uznajaÎ za najbardziej
odpowiednie. Prawo do edukacji religijnej przysøuguje gøoÂwnie dzieciom i wyrazÇa sieÎ w mozÇliwosÂci zapoznawania sieÎ w procesie ksztaøcenia z tresÂciami wyznawanej przez nich wiary.
Specyficznym rodzajem bilateralnej umowy mieÎdzynarodowej
jest konkordat zawarty mieÎdzy RzeczpospolitaÎ PolskaÎ a StolicaÎ
ApostolskaÎ w 1993 r.33 Jego normy odnoszaÎ sieÎ wyøaÎcznie do wiernych (roÂwniezÇ nalezÇaÎcych do mniejszosÂci narodowych i etnicznych),
beÎdaÎcych czøonkami KosÂcioøa katolickiego. Zgodnie z art. 18 stosownie do potrzeby zapewnienia opieki duszpasterskiej nad czøonkami
mniejszosÂci narodowych biskupi diecezjalni decydujaÎ o zorganizowaniu posøugi duszpasterskiej i katechizacji w jeÎzyku wøasÂciwej mniejszosÂci.
Przedstawione powyzÇej unormowania majaÎ charakter gwarancji
formalnych.

2. OCHRONA INSTYTUCJONALNA

Obok norm prawnych gwarantujaÎcych prawa mniejszosÂciom
mozÇna wyroÂzÇnicÂ instytucje, ktoÂre majaÎ wcielacÂ owe normy w zÇycie.
WsÂroÂd nich znajdujaÎ sieÎ instytucje o charakterze ogoÂlnym, tj. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, jak roÂwniezÇ te,
ktoÂre swojaÎ dziaøalnosÂcÂ stricte ukierunkowujaÎ w stroneÎ praw mniejszosÂci. W greÎ wchodzaÎ tu m.in. ZespoÂø do Spraw MniejszosÂci Narodowych, Wydziaø MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych, ZespoÂø do
Spraw Kultury MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych, a takzÇe Komisja WspoÂlna RzaÎdu i MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych. Ponadto
ustawodawca zakresÂliø katalog uprawnienÂ przysøugujaÎcych Ministrowi Spraw WewneÎtrznych i Administracji oraz wojewodzie. Nie saÎ to
oczywisÂcie wszystkie instytucje powoøane do strzezÇenia praw mniej33
Na temat natury umoÂw konkordatowych zob. J. Krukowski, Konkordaty
wspoÂøczesne. Doktryna. Teksty (1964-1994), Warszawa 1995; J. Krukowski, Konkordat
dla Polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.
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szosÂci (warto chociazÇby wymienicÂ organy wymiaru sprawiedliwosÂci),
jednakzÇe wyczerpujaÎca analiza przekroczyøaby ramy opracowania.
ZaroÂwno przepisy ustawy o RPO, jak i ustawy o RPD nie zawierajaÎ w swej tresÂci norm, ktoÂre odnoszaÎ sieÎ wprost do praw i wolnosÂci
mniejszosÂci, ale ich analiza pozwala stwierdzicÂ, zÇe owe zbiorowosÂci
podlegajaÎ ich zakresowi. W ustawie z dnia z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich34 (art. 1 ust. 2) prawodawca stwierdza, zÇe
Rzecznik stoi na strazÇy wolnosÂci i praw czøowieka okresÂlonych
w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych. PowyzÇszy
zwrot zostaø zaczerpnieÎty wprost z art. 208 ust. 1 obecnie obowiaÎzujaÎcej konstytucji. Ustawa z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw
Dziecka35 (art. 1 ust. 2) stanowi, zÇe Rzecznik stoi na strazÇy praw
dziecka okresÂlonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa. ZaroÂwno konstytucja, jak i konwencja
chroniaÎ w swej tresÂci prawa i wolnosÂci mniejszosÂci narodowych i etnicznych. JezÇeli chodzi o korelacjeÎ kompetencji obu organoÂw, to
zgodnie z tresÂciaÎ przepisoÂw RPO podejmuje sprawy skierowane
przez RPD bez mozÇliwosÂci odmowy (art. 10 ust. 2 RPD i art. 1 ust.
2a RPO).
Organ, ktoÂry wprost powoøany jest do ochrony praw mniejszosÂci,
to ZespoÂø do Spraw MniejszosÂci Narodowych utworzony w dniu
6 lutego 2002 r. jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady
MinistroÂw. Kontynuuje on zadania istniejaÎcego w latach 1997-2001
MieÎdzyresortowego Zespoøu do Spraw MniejszosÂci Narodowych36.
Do jego gøoÂwnych zadanÂ nalezÇy m.in.: opracowywanie dziaøanÂ rzaÎdu,
ktoÂre majaÎ stwarzacÂ odpowiednie warunki dla mniejszosÂci narodowych, ocena i propozycje rozwiaÎzanÂ zmierzajaÎcych do zapewnienia
praw i zaspokojenia potrzeb, przeciwdziaøanie zjawiskom naruszania
ich praw oraz inicjowanie badanÂ nad sytuacjaÎ mniejszosÂci narodowych w Polsce37.

34
35
36
37

Dz. U. z 1987 r., nr 21, poz 123 z poÂzÂn. zm.
Dz. U. z 2000 r., nr 6, poz. 69 z poÂzÂn. zm.
Zob. www. mswia.gov.pl.
TamzÇe.
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Wydziaø MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych wchodzi w skøad
Departamentu WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci Narodowych
i Etnicznych MSWiA. Powoøany zostaø w styczniu 2000 r. Do zakresu
jego dziaøanÂ nalezÇy prowadzenie spraw mniejszosÂci narodowych i etnicznych oraz spoøecznosÂci posøugujaÎcej sieÎ jeÎzykiem regionalnym,
w tym przygotowywanie materiaøoÂw dotyczaÎcych respektowania
praw osoÂb nalezÇaÎcych do mniejszosÂci narodowych i etnicznych, jak
roÂwniezÇ podejmowanie dziaøanÂ, majaÎcych na celu przeciwdziaøanie
zjawiskom naruszania praw osoÂb nalezÇaÎcych do mniejszosÂci38.
W skøad Departamentu WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci
Narodowych i Etnicznych MSWiA wchodzi roÂwniezÇ ZespoÂø do
Spraw Kultury MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych, ktoÂry rozpoczaÎø swe dziaøanie w styczniu 2005 r. na podstawie art. 41 ustawy
o mniejszosÂciach narodowych i etnicznych oraz o jeÎzyku regionalnym. Do zakresu dziaøanÂ Zespoøu nalezÇy zachowanie i rozwoÂj kultury
oraz jeÎzyka regionalnego mniejszosÂci narodowych i etnicznych39.
Ustawa o mniejszosÂciach zawiera rozdziaø posÂwieÎcony organom
do spraw mniejszosÂci narodowych, gdzie wymienia sieÎ m.in. ministra
wøasÂciwego do spraw wyznanÂ religijnych i mniejszosÂci (obecnie jest to
Minister Spraw WewneÎtrznych i Administracji), wojewodeÎ oraz KomisjeÎ WspoÂlnaÎ RzaÎdu i MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych.
Minister ma m.in. sprzyjacÂ realizacji prawa i potrzeb mniejszosÂci,
dbacÂ o zachowanie i rozwoÂj tozÇsamosÂci, kultury i jeÎzyka mniejszosÂci,
jak roÂwniezÇ realizowacÂ zasady roÂwnego traktowania osoÂb bez wzgleÎdu na pochodzenie etniczne.
Do zadanÂ wojewody nalezÇy gøoÂwnie koordynacja na obszarze
wojewoÂdztwa dziaøanÂ organoÂw administracji rzaÎdowej na rzecz
mniejszosÂci, jak roÂwniezÇ podejmowanie dziaøanÂ w zakresie respektowania praw mniejszosÂci i rozwiaÎzywania ich problemoÂw. Ponadto
wojewoda mozÇe ustanowicÂ peønomocnika do spraw mniejszosÂci narodowych i etnicznych (art. 21 ust. 1-3 u.o.m.).
Ustawa przewidziaøa takzÇe organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady MinistroÂw w postaci Komisji WspoÂlnej RzaÎdu i MniejszosÂci
38
39

TamzÇe.
TamzÇe.
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Narodowych i Etnicznych. Do jej zadanÂ nalezÇy m.in. wyrazÇanie opinii
w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszosÂci, opiniowanie projektoÂw aktoÂw prawnych i programoÂw dotyczaÎcych mniejszosÂci oraz
podejmowanie dziaøanÂ na rzecz przeciwdziaøania dyskryminacji osoÂb
nalezÇaÎcych do mniejszosÂci. W celu realizacji powyzÇszych zadanÂ Komisja wspoÂøpracuje z organami administracji rzaÎdowej, samorzaÎdu
terytorialnego i organizacjami spoøecznymi. MozÇe tezÇ zwracacÂ sieÎ
do roÂzÇnych instytucji oraz sÂrodowisk naukowych i innych placoÂwek
o wszelkiego rodzaju opinie i ekspertyzy (art. 23).
Z powyzÇszego zestawienia instytucji widacÂ, zÇe prawodawca w dostateczny sposoÂb zadbaø o ochroneÎ praw mniejszosÂci. Niemniej ich
stosunkowo duzÇa liczba wymusza postulat szerokiej koordynacji
dziaøanÂ, by mogøy efektywnie wykonywacÂ spoczywajaÎce na nich
zadania.

PODSUMOWANIE

W spoøeczenÂstwie, w ktoÂrym zÇyjaÎ obok siebie ludzie roÂzÇnych nacji
i kultur, istnieje potrzeba zapewnienia im mozÇliwosÂci podtrzymywania wøasnej tozÇsamosÂci i kultury. Od momentu wstaÎpienia do UE
Polska staje sieÎ miejscem coraz bardziej atrakcyjnym, z ktoÂrym wiele
osoÂb zamierza zwiaÎzacÂ przyszøosÂcÂ swojaÎ i swoich rodzin. Dlatego tezÇ
problem ochrony praw mniejszosÂci narodowych i etnicznych nie beÎdzie traciø na aktualnosÂci.
W niniejszym opracowaniu staralisÂmy sieÎ wykazacÂ poprzez pryzmat ochrony wolnosÂci religijnej na tle innych praw przysøugujaÎcym
mniejszosÂciom, jak kwestia ta funkcjonuje w ujeÎciu normatywnym.
Po analizie obowiaÎzujaÎcych regulacji prawnych nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe
prawodawca przez ratyfikacjeÎ standardoÂw mieÎdzynarodowych i wøasne ustawodawstwo w dostateczny sposoÂb zadbaø o ochroneÎ interesoÂw
mniejszosÂci. Dlatego tezÇ od stosujaÎcych prawo i caøego spoøeczenÂstwa
zalezÇy, czy istniejaÎce przepisy nie pozostanaÎ jedynie martwaÎ literaÎ
prawa.
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WPROWADZENIE

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii saÎ ludzie wysteÎpujaÎcy i dziaøajaÎcy indywidualnie lub
zbiorowo. Prawo to przysøuguje kazÇdemu czøowiekowi z samego faktu bycia osobaÎ, ktoÂrej przyrodzonym atrybutem jest godnosÂcÂ osoby
ludzkiej. Z niej wøasÂnie wolnosÂcÂ ta wypøywa. Jest ona sferaÎ dziaøania
ludzkiego, ktoÂra nie powinna bycÂ reglamentowana przez panÂstwo.
BøeÎdem jest uzalezÇnianie posiadania jej od obywatelstwa, miejsca
zamieszkania czy jakiejkolwiek innej przesøanki. ZÇaden ustawodawca nie jest w stanie jej stworzycÂ, poniewazÇ jej jedynym dysponentem
jest tylko czøowiek.

Â DèO PODSTAWOWYCH
1. GODNOSÂCÂ OSOBY LUDZKIEJ JAKO ZÂRO
Â
PRAW I WOLNOSCI CZèOWIEKA

Istotnym elementem obrazu czøowieka, jaki mozÇna zrekonstruowacÂ na podstawie aktoÂw prawa mieÎdzynarodowego, jest wøasÂnie
przyrodzona godnosÂcÂ jednostki ludzkiej1. PodstawaÎ wolnosÂci religij1

J. Zajadøo, GodnosÂcÂ jednostki w aktach mieÎdzynarodowej ochrony praw czøowieka, ¹Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyº 1989, z. 2, s. 103. Na takim
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nej, podobnie jak wszystkich innych praw i wolnosÂci czøowieka, jest
wieÎc godnosÂcÂ osoby ludzkiej2. Natomiast ugruntowanym rozwiaÎzaniem europejskich systemoÂw prawnych jest zaliczenie wolnosÂci religijnej do praw fundamentalnych, nienaruszalnych, majaÎcych zakorzenienie w godnosÂci ludzkiej3, czyli do praw podstawowych, a te
nabierajaÎ konkretnego ksztaøtu prawnego w zalezÇnosÂci od moralnego
znaczenia idei ochrony godnosÂci ludzkiej4.
Podstawy praw czøowieka nie szuka sieÎ w woli sprawujaÎcych wøadzeÎ w panÂstwie i umieszczonych w konstytucjach czy tezÇ ogøoszonych,
przy zgodzie panÂstw, konwencjach mieÎdzynarodowych5. BøeÎdem jest
szukanie tej podstawy w koncepcji praw obywatelskich. Uznaje ona
stanowisku stoi tezÇ polska konstytucja z 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.),
ktoÂra w art. 30 stanowi, zÇe ¹przyrodzona i niezbywalna godnosÂcÂ czøowieka stanowi
zÂroÂdøo praw i wolnosÂci czøowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiaÎzkiem wøadz publicznychº. K. Complak, O prawidøowe
pojmowania godnosÂci osoby ludzkiej, w: Prawa i wolnosÂci obywatelskie w Konstytucji
RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 63. Zob. tezÇ: P. Stanisz, Podstawy polskiego prawa wyznaniowego. ZÂroÂdøa prawa wyznaniowego Rzeczpospolitej
Polskiej, w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa
2006, s. 46.
2
J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 89.
Zasada, zÇe godnosÂcÂ ludzka jest zÂroÂdøem praw i wolnosÂci czøowieka, oparta jest na
okresÂlonej prawdzie o czøowieku jako bycie osobowym wyposazÇonym w atrybuty rozumnosÂci, wolnosÂci i sumienia.
3
W. Bar (rec.), Stefano Ceccanti, Una LibertaÁ comparata. LibertaÁ religiosa fondamentalismi e societa multietniche, Bologna 2001, ss. 253, nlb. 9, ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 5(2002), s. 272. Jan Paweø II w dokumencie Stolicy Apostolskiej
o wolnosÂci religijnej, przesøanym KBWE w Madrycie (l wrzesÂnia 1980 r.) pisaø: ¹WolnosÂcÂ sumienia i religii [...] jest [...] pierwszym i niezbeÎdnym prawem osoby ludzkiej,
a nawet wieÎcej, mozÇna powiedziecÂ, zÇe w stopniu, w jakim dotyka ona najbardziej
intymnej sfery ducha, podtrzymuje gøeÎboko zakotwiczonaÎ w kazÇdej osobie racjeÎ bytu
innych wolnosÂciº (P. Policastro, Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych, Lublin 2002, s. 100). Zob. tezÇ: A. GrzesÂkowiak, Fundamenty integracji Europy, w: Kultura i prawo. Podstawy jednosÂci europejskiej, red. J. Krukowski,
O. Theisen, Lublin 1999, s. 271.
4
P. Policastro, Prawa podstawowe, s. 42.
5
F. J. Mazurek, PojeÎcie godnosÂci czøowieka. Historia i miejsce w projektach Konstytucji III Rzeczpospolitej, ¹Roczniki Nauk Prawnychº 6(1996), s. 55. Warto zauwazÇycÂ, zÇe w Protokole Dodatkowym (1988) do AmerykanÂskiej Konwencji Praw Czøowieka (1969) wprost moÂwi sieÎ, zÇe ¹podstawowe prawa czøowieka nie wypøywajaÎ z faktu
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bowiem prawa obywatelskie za wtoÂrne w stosunku do panÂstwa. Zatem prawa te, wedøug tej koncepcji, zawdzieÎczajaÎ swoje istnienie
i tresÂcÂ ustawodawczej decyzji panÂstwa. Co za tym idzie, wyøaÎcznie
w gestii panÂstwa lezÇy wykreowanie i nadanie okresÂlonej tresÂci prawom przysøugujaÎcym obywatelom. PanÂstwo mozÇe je roÂwniezÇ w kazÇdej
chwili zmienicÂ lub nawet uchylicÂ. Jest to wieÎc koncepcja praw relatywnych6. ZÂroÂdøem natomiast praw czøowieka jest przyrodzona godnosÂcÂ osoby ludzkiej7. Prawo nie ustanawia tej godnosÂci, lecz jaÎ zakøada jako przyrodzonaÎ8. UzalezÇnienie nadania czøowiekowi godnosÂci osoby ludzkiej od decyzji spoøeczenÂstwa oznaczaøoby radykalne
pozbawienie prawa stanowionego oparcia w prawach czøowieka, pozbawienie go tezÇ caøego moralnego autorytetu, jaki staÎd prawo dla
siebie czerpie9.
PojeÎcie godnosÂci ludzkiej jest trudne do zdefiniowania10. ZÇaden
z aktoÂw mieÎdzynarodowej ochrony praw czøowieka nie zawiera lebycia obywatelem danego panÂstwa, lecz opierajaÎ sieÎ na wøasÂciwosÂciach osoby ludzkiej
[...] na uznaniu godnosÂci osoby ludzkiejº.
6
H. Misztal, Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego, w: Prawo
wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 192.
7
J. Krukowski, GodnosÂcÂ ludzka podstawaÎ praw i wolnosÂci czøowieka w umowach mieÎdzynarodowych, w: Kultura i prawo. Podstawy jednosÂci europejskiej, red.
J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, s. 179. ¹PodstawaÎ praw czøowieka nie jest wola
wieÎkszosÂci obywateli ani wola narodu, ani umowa spoøeczna, ani wola klasy panujaÎcej,
ani ustawa konstytucyjna, ale jest niaÎ «przyrodzona godnosÂcÂ osoby ludzkiej»º.
8
A. Szostek, Prawa czøowieka: podstawa czy wyzwanie dla wspoÂøczesnego prawa stanowionego?, w: Kultura i prawo. Podstawy jednosÂci europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, s. 127. Prawo ± wedøug tej koncepcji ± zakøada tezÇ, zÇe
godnosÂcÂ ta jest bardziej pierwotna nizÇ jakiekolwiek roÂzÇnice pomieÎdzy ludzÂmi. W tym
sensie zaroÂwno nowozÇytne prawo konstytucyjne, jak i wspoÂøczesne akta mieÎdzynarodowe okresÂlajaÎ same siebie jako podporzaÎdkowane prawom czøowieka.
9
TamzÇe, s. 139. W sÂwietle takiej pozytywistycznej filozofii prawa roÂwnie legalne
jest odmoÂwienie czøowieczenÂstwa nienarodzonym, jak i narodzonym, byleby decyzja
taka byøa proceduralnie prawidøowo podjeÎta.
10
J. Krukowski, GodnosÂcÂ ludzka podstawaÎ praw, s. 181. MozÇna wyroÂzÇnicÂ dwie
kategorie tej godnosÂci. Jest to godnosÂcÂ obiektywna, zwana godnosÂciaÎ osobowaÎ, ktoÂra
jest przyrodzona i niezbywalna, oraz godnosÂcÂ subiektywna, zwana osobowosÂciowaÎ,
ktoÂra mozÇe bycÂ nabyta i utracona. Zob. tezÇ: J. Krukowski, GodnosÂcÂ czøowieka podstawaÎ konstytucyjnego katalogu praw i wolnosÂci jednostki, w: Podstawowe prawa jednostki i ich saÎdowa ochrona, red. L. WisÂniewski, Warszawa 1997, s. 39.
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galnej definicji przyrodzonej godnosÂci czøowieka. Ewentualne proÂby
zdefiniowania utrudnia fakt, izÇ pojeÎcie to wysteÎpuje najczeÎsÂciej w niedookresÂlonym konteksÂcie preambuø tych aktoÂw, rzadko zawarte natomiast jest w czeÎsÂci merytorycznej dokumentoÂw11.
Jak sieÎ wydaje, godnosÂcÂ nalezÇy rozumiecÂ jako zdolnosÂcÂ kazÇdej
osoby do samostanowienia, czyli ± jak orzekø niemiecki Trybunaø
Konstytucyjny w dniu 15 XII 1983 r. ± jako zdolnosÂcÂ do swobodnego
podejmowania decyzji przez jednostkeÎ w zakresie urzeczywistnianych czynnosÂci baÎdzÂ w zalezÇnosÂci od przypadku zaniechanie, wøaÎczajaÎc w to mozÇliwosÂcÂ konsekwentnego dziaøania zgodnie z podjeÎtaÎ
decyzjaÎ12.
Zgodnie z naukaÎ KosÂcioøa katolickiego pojeÎcie wolnosÂci religijnej gøoszone przez SoboÂr WatykanÂski II zwiaÎzane jest z przyjeÎciem
obrazu czøowieka jako istoty zdolnej do wykonywania wyboru, polegajaÎcego na dobrowolnym przyjeÎciu poznanej prawdy jako dobra lub
jej odrzuceniu. Z kolei prawo do wolnosÂci religijnej jest zakorzenione
w samej godnosÂci osoby ludzkiej. Z racji swojej godnosÂci wszyscy
ludzie saÎ osobami, czyli istotami wyposazÇonymi w rozum i wolnaÎ
woleÎ, a tym samym w osobistaÎ odpowiedzialnosÂcÂ. GodnosÂcÂ ludzka
jest zÂroÂdøem praw i wolnosÂci czøowieka, czyli bytu osobowego wyposazÇonego w atrybuty rozumnosÂci, wolnosÂci i sumienia13.
TresÂcÂ pojeÎcia godnosÂci ludzkiej mozÇna zaprezentowacÂ na podstawie jej ujeÎcia w pierwszym dokumencie mieÎdzynarodowym, proklamujaÎcym zasadeÎ poszanowania godnosÂci ludzkiej, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka14. Za atrybuty godnosÂci ludzkiej uznano tutaj rozum i sumienie. Wskazanie rozumu jako istotne11

J. Zajadøo, GodnosÂcÂ jednostki w aktach, s. 112.
M. JabøonÂski, RozwazÇania na temat znaczenia pojeÎcia godnosÂci czøowieka
w polskim porzaÎdku konstytucyjnym, w: Prawo i wolnosÂci obywatelskie w Konstytucji
RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 83. Zob. tezÇ: O. Luchterhandt,
R. Bruschke, GodnosÂcÂ czøowieka ± aktualne kwestie sporne w niemieckim prawie
panÂstwowym, ¹PanÂstwo i Prawoº 2005, nr 2, s. 34-48.
13
J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 87-89. Zob. tezÇ: O. Luchterhandt,
R. Bruschke, GodnosÂcÂ czøowieka ± aktualne kwestie, s. 34-48.
14
J. Krukowski, GodnosÂcÂ ludzka podstawaÎ praw, s. 192-193. Art. 1 stanowi:
¹Wszyscy ludzie rodzaÎ sieÎ wolni i roÂwni w swej godnosÂci i w swych prawach. SaÎ oni
obdarzeni rozumem i sumieniemº.
12
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go elementu godnosÂci ludzkiej oznacza zaakcentowanie zdolnosÂci
czøowieka do poznania prawdy. Sumienie natomiast podkresÂla etyczny wymiar godnosÂci ludzkiej, wskazujaÎc zdolnosÂcÂ czøowieka do rozpoznania dobra i zøa moralnego. Za istotny element tego pojeÎcia
uznana zostaøa roÂwniezÇ wolnosÂcÂ15. Z tresÂci pojeÎcia godnosÂci ludzkiej
wysunaÎcÂ mozÇna wniosek, zÇe jest ona wartosÂciaÎ pierwotnaÎ w stosunku
do panÂstwa i spoøeczenÂstwa, fundamentalnaÎ normaÎ panÂstwa, nie tylko zasÂ przyczynaÎ praw czøowieka16.
PodkresÂlenie przyrodzonego charakteru godnosÂci ludzkiej oznacza, zÇe panÂstwo tylko stwierdza jej istnienie jako bezsporny fakt,
uznaje jaÎ za wartosÂcÂ pierwotnaÎ, istniejaÎcaÎ niezalezÇnie od woli prawodawcy. GodnosÂcÂ ludzka jako staøy atrybut kazÇdego czøowieka ma
roszczeniowy charakter. Dlatego tezÇ panÂstwo ma bycÂ obronÂcaÎ i gwarantem praw i wolnosÂci, ktoÂrych podmiotem jest kazÇda osoba17.
Wielu autoroÂw uwazÇa, zÇe to wøasÂnie system zachodnioeuropejski
stanowi najwyzÇszaÎ formeÎ gwarancji przyrodzonej godnosÂci jednostki18. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci wraz z towarzyszaÎcymi jej protokoøami nie zna jednak pojeÎcia godnosÂci osoby ludzkiej, mimo zÇe stanowi ona standard
europejskiego systemu ochrony praw czøowieka19. Za normatywnaÎ
namiastkeÎ tego pojeÎcia uwazÇa sieÎ art. 3 Konwencji. Gøosi on, zÇe ¹nikt
15
Trzeba zauwazÇycÂ, zÇe papiezÇ Jan Paweø II roÂwniezÇ mocno akcentuje ten element, stwierdzajaÎc, zÇe ¹WolnosÂcÂ jest miaraÎ godnosÂci i wielkosÂci czøowiekaº (J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 89).
16
B. Kempen, GodnosÂcÂ czøowieka jako idea przewodnia konstytucji w Europie,
w: Kultura i prawo. Podstawy jednosÂci europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen,
Lublin 1999, s. 223.
17
J. Krukowski, GodnosÂcÂ ludzka podstawaÎ praw, s. 193-195.
18
J. Zajadøo, GodnosÂcÂ jednostki w aktach, s. 109.
19
Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284; J. Krukowski, GodnosÂcÂ ludzka podstawaÎ praw,
s. 185. To przemilczenie systemu zachodnioeuropejskiego jest tym bardziej interesujaÎce, zÇe pojeÎcie godnosÂci czøowieka wysteÎpuje w systemie afrykanÂskim. Umieszczone
jest zaroÂwno w preambule Karty OJA z 25 maja 1963 r., jak i w art. 5 AfrykanÂskiej
Karty Praw Czøowieka i LudoÂw z 1981 r. PojeÎcie to pojawiøo sieÎ juzÇ w 1948 r. w amerykanÂskiej Deklaracji Praw i ObowiaÎzkoÂw Czøowieka z Bogoty, a nasteÎpnie powtoÂrzone w Deklaracji z Punta del Este z 1961 r. PojeÎcie to wysteÎpuje ponadto w Konwencjach Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. oraz Protokoøach Dodatkowych do Konwencji Genewskich z 12 grudnia 1977 r. J. Zajadøo, GodnosÂcÂ jednostki w aktach, s. 109.
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nie beÎdzie poddany torturom ani nieludzkiemu lub ponizÇajaÎcemu
traktowaniu lub karaniuº. Trybunaø w Strasburgu jedynie w nielicznych przypadkach odwoøywaø sieÎ eo nomine do pojeÎcia godnosÂci
osoby ludzkiej i nawet wtedy robiø to na zasadzie posiøkowego odwoøania sieÎ. Nie wyjasÂniaø jego znaczenia i nie przyznaø mu charakteru normatywnego i bezwzgleÎdnie obowiaÎzujaÎcego20.
Dopiero Deklaracja Praw i WolnosÂci uchwalona przez Parlament
Europejski w Strasburgu 12 kwietnia 1989 r. wyrazÂnie odwoøuje sieÎ
do pojeÎcia godnosÂci osoby ludzkiej. W preambule tej Deklaracji czytamy, zÇe ¹jest niezbeÎdne dla Europy potwierdzenie istnienia wspoÂlnoty opartej na poszanowaniu godnosÂci ludzkiej i praw podstawowychº. Do art. 1 tej Deklaracji zostaøo ponadto wpisane mocne
stwierdzenie, zÇe ¹godnosÂcÂ ludzka jest nienaruszalnaº21.
WyrazÂnie do zasady godnosÂci ludzkiej odwoøuje sieÎ Akt KonÂcowy KBWE z Helsinek (1975). W zasadzie 7 tego Aktu zostaøo potwierdzone, zÇe panÂstwa uczestniczaÎce beÎdaÎ ¹popieracÂ i zacheÎcacÂ do
efektywnego korzystania z obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, spoøecznych, kulturalnych i innych praw i wolnosÂci, ktoÂre wynikajaÎ z przyrodzonej godnosÂci osoby ludzkiej i majaÎ podstawowe
znaczenie dla swobodnego jej rozwojuº. GodnosÂcÂ ludzka jest tu pojmowana jako zÂroÂdøo, z ktoÂrego wynikajaÎ wszystkie prawa i wolnosÂci
czøowieka oraz podstawa jego swobodnego rozwoju. Podobnie jak
inne akty prawa mieÎdzynarodowego i wspoÂlnotowego, roÂwniezÇ Akt
KonÂcowy KBWE uznaje godnosÂcÂ czøowieka za normatywnaÎ zasadeÎ
systemu mieÎdzynarodowej ochrony praw czøowieka22. GodnosÂcÂ ludzka urasta tutaj do rangi zasady prawnej, jednoczesÂnie jest czymsÂ
innym nizÇ same prawa czøowieka i wspoÂlnie z nimi stanowi jednaÎ
z podstaw wspoÂøczesnego sÂwiata23.
20

M. JabøonÂski, RozwazÇania na temat znaczenia, s. 90.
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w Europejskiej
Konwencji Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, Lublin 2004, s. 311-312.
22
J. Krukowski, GodnosÂcÂ ludzka podstawaÎ praw, s. 187-191.
23
J. Zajadøo, GodnosÂcÂ jednostki w aktach, s. 106. Tak np. konwencja w sprawie
zwalczania handlu zÇywym towarem i eksploatacji prostytucji z 2 grudnia 1949 r. uznaøa
prostytucjeÎ i handel zÇywym towarem za ¹niezgodnie z godnosÂciaÎ i wartosÂciaÎ ludzkiej
osoby i zagrazÇajaÎce dobru jednostki, rodziny i wspoÂlnotyº. Podobnie sformuøowano to
21
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Traktat ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ Unii Europejskiej roÂwniezÇ
nie zapomina o pojeÎciu godnosÂci osoby ludzkiej24. W preambule tego
aktu czytamy: ¹SÂwiadoma swego duchowego i moralnego dziedzictwa Unia stworzona jest na niepodzielnych i uniwersalnych wartosÂciach: godnosÂci czøowieka, wolnosÂci, roÂwnosÂci i solidarnosÂciº. Unia
Europejska nie chce bycÂ odbierana tylko jako wspoÂlnota gospodarcza oparta na wspoÂlnocie interesoÂw, ale chce bycÂ postrzegana jako
wspoÂlnota budowana na silnym fundamencie wartosÂci, ktoÂre majaÎ
jednoczycÂ czøonkoÂw Unii. BezposÂrednio wskazuje te wartosÂci. SaÎ
nimi godnosÂcÂ czøowieka, wolnosÂcÂ, roÂwnosÂcÂ i solidarnosÂcÂ25.
Podobnie Karta Praw Podstawowych uchwalona przez Parlament Europejski odwoøuje sieÎ do tego terminu. W art. 1 Karty czytamy: ¹GodnosÂcÂ czøowieka jest nienaruszalna, nalezÇy jaÎ szanowacÂ
i chronicÂº. To znaczy, zÇe peøni ona w Unii Europejskiej podwoÂjnaÎ
roleÎ. Jest fundamentem dla praw podstawowych, a proklamowane
w art. 1 prawo do jej ochrony stanowi jednaÎ z podstawowych zasad
Unii Europejskiej. GodnosÂcÂ ludzka jest wieÎc wartosÂciaÎ i zasadaÎ ponadpanÂstwowaÎ26. Fakt uchwalenia przez PE Karty Praw Czøowieka
prawdopodobnie nie zmieni sposobu orzekania przez Europejski
Trybunaø Praw Czøowieka. Zapis art. 1 Karty ma charakter deklaratywny, potwierdzajaÎcy fakt istnienia wartosÂci, jakaÎ jest godnosÂcÂ czøowieka. ObowiaÎzek jej szanowania i ochrony realizowacÂ sieÎ beÎdzie na
podstawie innych konkretnych przepisoÂw Karty, np. posÂwieÎconych
zakazowi tortur, nieludzkiemu lub ponizÇajaÎcemu traktowaniu. PojeÎcie godnosÂci znane byøo juzÇ przed uchwaleniem tego aktu, dlatego
maøo prawdopodobne jest, aby teraz staøo sieÎ bezposÂredniaÎ podstawaÎ
orzekania27.
w Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet z 18 grudnia 1978 r., zgodnie z ktoÂraÎ ¹dyskryminacja kobiet narusza zasady roÂwnosÂci praw
i przestrzegania godnosÂci czøowiekaº. Konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni
apartheidu z 30 listopada 1973 r. w art. II lit. a za przejaw tej zbrodni uznaje ¹gwaøcenie
wolnosÂci lub godnosÂci czøowiekaº. TamzÇe, s. 107.
24
Traktat ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, Dz. Urz. UE 2004 C 310.
25
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 313.
26
K. Krukowski, Unia Europejska a KosÂcioÂø katolicki. Zarys problematyki,
¹Roczniki Nauk Prawnychº 13(2003), z. l, s. 215.
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2. PODMIOT INDYWIDUALNY ± KAZÇDY CZèOWIEK

WolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii traktowana jest dzisiaj powszechnie jako prawo przysøugujaÎce kazÇdej osobie, niezalezÇnie od
miejsca pobytu, zamieszkania i przynalezÇnosÂci panÂstwowej. W ustawodawstwach krajowych jako podmiot tego prawa wysteÎpuje zazwyczaj kazÇdy czøowiek28. UzalezÇnienie tego prawa od przynalezÇnosÂci do
konkretnego panÂstwa, od posiadanego obywatelstwa, pozostaje
w sprzecznosÂci ze wspoÂøczesnym pojmowaniem tego prawa jako prawa czøowieka, a nie obywatela29.
Prawo stanowione (lex) jest czynnikiem zewneÎtrznym wobec faktu dysponowania przez czøowieka wolnosÂciaÎ religijnaÎ. Prawodawca
mozÇe teÎ wolnosÂcÂ roÂzÇnorako wyrazicÂ. MozÇe zostacÂ zaakcentowana
funkcja ochrony tej wolnosÂci. MozÇe tezÇ zostacÂ wskazane naturalne
pochodzenie tej wolnosÂci oraz jej istoteÎ, ktoÂra sprawia, zÇe czøowiek
mozÇe korzystacÂ z niej samodzielnie, posiadajaÎc przyrodzonaÎ zdolnosÂcÂ
do podejmowania aktoÂw woli i realizowania ich. WspoÂøczesne porzaÎdki prawne zawierajaÎ odniesienia do prawa naturalnego przez
øaÎczenie wolnosÂci religijnej z godnosÂciaÎ osoby ludzkiej30.
Funkcja panÂstwa nie polega na ustanawianiu czy ograniczaniu tej
wolnosÂci, ale na tym, by jaÎ chronicÂ i zapewniacÂ31. Gwarancje te w as27

M. JabøonÂski, RozwazÇania na temat znaczenia, s. 90.
Takiego sformuøowania uzÇywa Konstytucja RP w art. 53 ust. 1, stanowiaÎc, zÇe
¹KazÇdemu zapewnia sieÎ wolnosÂcÂ sumienia i religiiº. Zob. H. Misztal, Konstytucyjne
gwarancje wolnosÂci sumienia i religii. Zakres podmiotowy, w: Prawo wyznaniowe, red.
A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2006, s. 62-63.
29
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 32.
30
M. Granat, Granice wolnosÂci religijnej w spoøeczenÂstwie pluralistycznym,
w: Kultura i prawo. Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski,
O. Theisen, Lublin 2003, s. 176. Na gruncie prawa pozytywnego wolnosÂcÂ religijna
oznacza obszar aktywnosÂci czøowieka w sferze przekonanÂ i religii, niepodlegajaÎcy
reglamentacji prawnej wieÎkszej nizÇ identyczna wolnosÂcÂ innych ludzi, oraz obszar aktywnosÂci w tej sferze wyznaczony przepisami prawa. Obywatel, realizujaÎc swojaÎ wolnosÂcÂ, musi wieÎc akceptowacÂ unormowania ograniczajaÎce jaÎ.
31
R. Buttiglione, Religia i wolnosÂcÂ religijna w debacie na temat Konstytucji Unii
Europejskiej, w: Kultura i prawo. Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiej, red.
J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 200.
28
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pekcie negatywnym oznaczajaÎ ochroneÎ wolnosÂci kazÇdego czøowieka
od przymusu w jej zakresie, zakaz zmuszania kogokolwiek do uzewneÎtrzniania albo do nieuzewneÎtrzniania swych przekonanÂ religijnych w zÇyciu publicznym. W aspekcie pozytywnym natomiast gwarancje tej wolnosÂci oznaczajaÎ prawo do uzewneÎtrzniania swych przekonanÂ tak w zÇyciu prywatnym, jak i publicznym32.
Podmiotem uprawnionym w konteksÂcie wolnosÂci religii jest kazÇdy czøowiek, kazÇda osoba ludzka. Zatem uprawnieni saÎ nie tylko
wierzaÎcy, ale tezÇ agnostycy i ateisÂci. Podobnym rozwiaÎzaniom hoøduje nauka KosÂcioøa katolickiego w tresÂciach gøoszonych przez SoboÂr
WatykanÂski II33. SÂwiat islamu roÂwniezÇ jako podmiot wolnosÂci religijnej wskazuje kazÇdego czøowieka34.

32

J. Krukowski, Religia i wolnosÂcÂ religijna, s. 222.
¹Osoba ludzka ma prawo do wolnosÂci religijnej. Tego rodzaju zasÂ wolnosÂcÂ
polega na tym, zÇe wszyscy ludzie powinni bycÂ wolni od przymusu ze strony czy to
poszczegoÂlnych ludzi, czy to zbiorowisk spoøecznych i jakiejkolwiek wøadzy, tak aby
w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do dziaøania wbrew jego sumieniu ani
nie przeszkadzano mu w dziaøaniu wedøug swego sumienia, prywatnym i publicznym,
indywidualnym lub w øaÎcznosÂci z innymi byleby w godziwym zakresieº. WolnosÂcÂ ta
przysøuguje wszystkim ludziom, czyli wierzaÎcym i niewierzaÎcym. Prawo do wolnosÂci
religijnej majaÎ takzÇe ateisÂci, ktoÂrzy negatywnie odnoszaÎ sieÎ do kwestii religijnych.
SoboÂr WatykanÂski II negatywnie odnosi sieÎ do dyskryminacji ludzi na tle przekonanÂ
religijnych, twierdzaÎc: ¹Boleje wieÎc KosÂcioÂø nad dyskryminacjaÎ wierzaÎcych i niewierzaÎcych, ktoÂraÎ niesprawiedliwie wprowadzajaÎ niektoÂrzy kierownicy panÂstwº (J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 92-93). Deklaracja o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji i nietolerancji z przyczyn religijnych i przekonanÂ, przyjeÎta 25 listopada 1981 r.
przez Zgromadzenie OgoÂlne ONZ, podaje ¹KazÇdy czøowiek ma prawo mysÂlecÂ i wierzycÂ, a poza tym wyznawacÂ to co mysÂli i w co wierzy, w czym nikt nie mozÇe go
ograniczycÂ czy zakazywacÂ mu, ale zawsze w granicach okresÂlonych przez prawo islamskieº. Dalej w art. 12 czytamy: ¹KazÇda osoba dysponuje wolnosÂciaÎ wierzenia, jak tezÇ
wolnosÂciaÎ kultu wedøug swej wiaryº. Trzeba zaznaczycÂ ponadto, zÇe zÇaden z islamskich
dokumentoÂw do uprawnienÂ przedmiotowych nie zalicza prawa do zmian religii. W. Bar
(rec.), Stefano Ceccanti, Una libera comparata, s. 268.
34
TamzÇe. PrzytoczycÂ nalezÇy PowszechnaÎ DeklaracjeÎ IslamskaÎ Praw
Czøowieka, opublikowanaÎ przez IslamskaÎ RadeÎ Europy i przedstawionaÎ w ParyzÇu
UNESCO 19 wrzesÂnia 1981 r., oraz DeklaracjeÎ Praw Czøowieka w Islamie, przyjeÎtaÎ
na posiedzeniu ministroÂw spraw zagranicznych OCI obradujaÎcych w dniach 31 lipca4 sierpnia 1990 r. w ramach Konferencji PanÂstw Islamskich w Kairze.
33
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RozbiezÇnosÂci w doktrynie prawnej pojawiajaÎ sieÎ niekiedy w odniesieniu do kwestii wieku osoby, ktoÂrej to prawo do wolnosÂci religijnej ma przysøugiwacÂ. Oczywiste jest, zÇe prawo to przysøuguje osobie, ktoÂra ma peønaÎ zdolnosÂcÂ do czynnosÂci prawnych, jest w peøni
podmiotem tego prawa. Doktryna ujawnia swoje rozbiezÇnosÂci, gdy
chodzi o przyznanie tego prawa osobom maøoletnim35. WieÎkszosÂciowy poglaÎd opiera sieÎ na stanowisku, zÇe uprawnienia do decydowania
o korzystaniu z prawa do wolnosÂci religijnej przez maøoletnie dzieci36
przeniesione saÎ na rodzicoÂw lub opiekunoÂw prawnych.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji prawo do wolnosÂci
mysÂli, sumienia i religii zostaøo zagwarantowane kazÇdemu czøowiekowi, co potwierdza art. 1 tego aktu37. WyrazÇenie ¹kazÇdemu czøowiekowiº wskazuje na powszechny charakter praw czøowieka gwarantowanych taÎ KonwencjaÎ. Prawo to przysøuguje czøowiekowi jedynie dlatego, zÇe jest czøowiekiem. Ze swojej istoty nie jest wieÎc prawem obywatelskim i nie ogranicza sieÎ do grupy obywateli konkretnego panÂstwa.
Podmiotem tego prawa jest kazÇda osoba fizyczna, nie tylko obywatel.
Ponadto art. 14 Konwencji w zwiaÎzku z art. 1 stanowi, zÇe uprawniona jest kazÇda osoba bez wzgleÎdu na pøecÂ, raseÎ, kolor skoÂry, jeÎzyk,
religieÎ, poglaÎdy polityczne lub jakiekolwiek inne, pochodzenie narodowe lub spoøeczne, przynalezÇnosÂcÂ do mniejszosÂci narodowej, majaÎtek, urodzenie lub jakaÎkolwiek innaÎ przyczyneÎ38.
Sformuøowanie ¹podlegajaÎcy ich jurysdykcjiº zawarte w art. 1
Europejskiej Konwencji nie ogranicza liczby osoÂb podlegajaÎcych
35

M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 32.
Zgodnie z unormowaniem Konwencji o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.
w art. 1: ¹dziecko oznacza kazÇdaÎ istoteÎ ludzkaÎ w wieku ponizÇej osiemnastu lat, chyba
zÇe zgodnie z prawem odnoszaÎcym sieÎ do dziecka uzyska ono wczesÂniej peønoletniosÂcÂº.
A. Przyborowska-Klimczak, Prawo mieÎdzynarodowe publiczne. WyboÂr dokumentoÂw,
Lublin 2001, s. 212.
37
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci, s. 65. Art. 1: ¹Wysokie UkøadajaÎce sieÎ
strony zapewniajaÎ kazÇdemu czøowiekowi podlegajaÎcemu ich jurysdykcji prawa i wolnosÂci okresÂlone w rozdziale 1 niniejszej Konwencjiº.
38
TamzÇe, s. 66. Uprawnienia te jeszcze mocniej akcentuje francuski tekst Konwencji. Nie uzÇywa on zwrotu ¹kazÇdy czøowiekº, ale sformuøowania ¹kazÇda osobaº, co
ujawnia personalistyczne spojrzenie twoÂrcoÂw Europejskiej Konwencji na podmiot
praw, jakim jest czøowiek.
36
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gwarancjom zawartym w tym akcie, lecz ustala konieczny zwiaÎzek
mieÎdzy osobaÎ uprawnionaÎ a panÂstwem. Granice jurysdykcji panÂstwa
nie zaweÎzÇajaÎ zakresu podmiotowego zagwarantowanych praw, w tym
prawa do wolnosÂci religijnej, jedynie do osoÂb, ktoÂre øaÎczy z panÂstwem
stosunek wynikajaÎcy z obywatelstwa, miejsca zamieszkania lub staøego pobytu na terytorium panÂstwa, lub obszarach mu podlegajaÎcych,
za ktoÂre zgodnie z prawem mieÎdzynarodowym dane panÂstwo odpowiada. WystarczajaÎcaÎ przesøankaÎ jest tutaj sama mozÇliwosÂcÂ sprawowania okresÂlonego wøadztwa panÂstwa w stosunku do danej jednostki.
Dlatego Europejska Konwencja obejmuje ochronaÎ i gwarantuje wolnosÂcÂ religijnaÎ osobom fizycznym, czyli obywatelom, cudzoziemcom,
bezpanÂstwowcom, jezÇeli podlegajaÎ oni jurysdykcji panÂstwa-strony39.
Podmiotem praw gwarantowanych przez KarteÎ Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w tym roÂwniezÇ wolnosÂci religijnej, jest czøowiek. Prawa te istniejaÎ wøasnaÎ mocaÎ na podstawie faktu, zÇe przysøugujaÎ kazÇdej osobie. Nie jest ona aktem suwerennej wøadzy, ktoÂra
sama te prawa stwarza i nadaje obywatelom Unii Europejskiej. Suwerenna wøadza ustawodawcza WspoÂlnoty nie mozÇe nimi dysponowacÂ ani ich kwestionowacÂ. Musi je respektowacÂ40.
Wskazanie na nieskonÂczonaÎ wartosÂcÂ kazÇdego czøowieka jako
osoby bez wzgleÎdu na raseÎ, pøecÂ, posiadanie i wyksztaøcenie czy wyznanie oznacza nadanie fundamentu tworzaÎcemu sieÎ europejskiemu
systemowi prawnopolitycznemu41 i moralnemu. W ten sposoÂb stworzona zostaøa europejska kultura moralna i polityczna42.
39

TamzÇe, s. 66-67. Europejska Komisja Praw Czøowieka i Europejski Trybunaø
Praw Czøowieka zgadzajaÎ sieÎ ze stwierdzeniem, zÇe podleganie danej osoby jurysdykcji
panÂstwa-strony musi bycÂ rozumiane jako znajdowanie sieÎ pod ich rzeczywistaÎ wøadzaÎ
i odpowiedzialnosÂciaÎ. Potwierdzeniem tego jest to, zÇe skargi do EKPC w Strasburgu
kierowali obywatele ponad 80 panÂstw (w tym roÂwniezÇ dotyczaÎce øamania art. 9 Europejskiej Konwencji), w sytuacji gdy stronami Konwencji jest ponad 30 panÂstw.
40
H. Juros, Unia Europejska a religia: gra toczy sieÎ o fundamenty, ¹Prawo Kanoniczneº 2000, nr 3-4, s. 403-404.
41
Warto zauwazÇycÂ roÂwniezÇ, izÇ AmerykanÂska Konwencja Praw Czøowieka podpisana w San Jose 22 listopada 1969 r. w art. 12 gwarantuje kazÇdemu prawo do
wolnosÂci sumienia i religii. J. Krukowski, PodmiotowosÂcÂ rodzicoÂw w zakresie religijnego i moralnego wychowania dzieci w ramach edukacji szkolnej, ¹Roczniki Nauk
Prawnychº 4(1994), s. 135.
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3. PODMIOT ZBIOROWY ± GRUPY RELIGIJNE

W wymiarze prawnym wspoÂlnotowosÂcÂ religii nie podlega waÎtpliwosÂci, a powstawanie kosÂcioøoÂw czy innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
instytucji i zrzeszenÂ religijnych jawi sieÎ jako naturalna konsekwencja
korzystania z wolnosÂci religii wespoÂø z innymi43. WspoÂlnotowy wymiar tej wolnosÂci ukazany jest roÂwniezÇ w nauce KosÂcioøa jako prawo
nie tylko czøowieka, ale KosÂcioøa i wspoÂlnot44.
W sÂwietle Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka podmiotem
prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii mozÇe bycÂ takzÇe zwiaÎzek
religijny jako caøosÂcÂ45. PoczaÎtkowy poglaÎd, zÇe gwarancje art. 9 Europejskiej Konwencji rozciaÎgajaÎ sieÎ wyøaÎcznie na jednostki, w latach 70.
ulegø zmianie. Uznano, zÇe Konwencja zapewnia kazÇdemu prawo do
publicznego manifestowania przekonanÂ nie tylko indywidualnie, ale
tezÇ zbiorowo46. RozroÂzÇnienie natomiast mieÎdzy KosÂcioøem a jego
czøonkami jest sztuczne, poniewazÇ wnoszaÎc powoÂdztwo, czyni to
w imieniu swoich czøonkoÂw. KosÂcioÂø jest w stanie samodzielnie posiadacÂ prawa i korzystacÂ z tych praw gwarantowanych w art. 9 i traktowacÂ uprawnienia wynikajaÎce z tego prawa jako wøasne. Prawo to
przysøuguje takzÇe stowarzyszeniom o charakterze religijnym lub filozoficznym47. JezÇeli nie ma ono struktury organizacyjnej, podstawaÎ
42
F. Adamski, Gøos w dyskusji, w: Kultura i prawo. Religia i wolnosÂcÂ religijna
w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 235.
43
T. Jasudowicz, O uznanie i poszanowanie pozycji i roli religii i KosÂcioøa w jednoczaÎcej sieÎ Europie, w: Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse
i zagrozÇenia, red. C. Mik, TorunÂ 1997, s. 297. Na takim stanowisku staneÎøa tezÇ polska
konstytucja w art. 25, stanowiaÎc, zÇe kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe majaÎ zapewnionaÎ
przez wøadze publiczne swobodeÎ wyrazÇania przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych w zÇyciu publicznym. Zob. tezÇ: H. Misztal, Konstytucyjne gwarancje wolnosÂci, s. 64.
44
F. J. Mazurek, Prawa czøowieka w nauczaniu spoøecznym KosÂcioøa, Lublin
1991, s. 107-108. Trzeba zauwazÇycÂ, zÇe SoboÂr WatykanÂski II moÂwi o prawie wspoÂlnot
i prawie KosÂcioøa katolickiego. WprowadzajaÎc termin ¹wspoÂlnota religijnaº, SoboÂr
odstaÎpiø od tradycyjnego ujmowania, zÇe wolnosÂcÂ religii powinna przysøugiwacÂ tylko
KosÂcioøowi i uznaø, zÇe prawo to przysøuguje takzÇe innym wspoÂlnotom wyznaniowym.
45
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci, s. 68.
46
M. Pernal, Gwarancje wolnosÂci wyznania w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka, ¹PanÂstwo i Prawoº 1992, nr 11, s. 77.

PODMIOTY PRAWA DO WOLNOSÂCI MYSÂLI, SUMIENIA I RELIGII

239

jego praw jest art. 34 Konwencji, wymieniajaÎc wsÂroÂd podmiotoÂw
mogaÎcych sformuøowacÂ skargeÎ do Trybunaøu takzÇe organizacje pozarzaÎdowe lub grupy jednostek48. Stanowisko to zostaøo potwierdzone orzeczeniem Trybunaøu, ktoÂry w sprawie Metropolitan Church of
Bessarabien and 7 others v. Moldova uznaø KosÂcioÂø za podmiot wolnosÂci religijnej. Zbiorowe podmioty tej wolnosÂci zabezpieczajaÎ realizacjeÎ indywidualnych praw wolnosÂciowych swoich czøonkoÂw49.
Prawa do wystaÎpienia z zarzutem naruszenia postanowienÂ Konwencji pozbawione saÎ natomiast KosÂcioøy panÂstwowe, gdyzÇ nie mogaÎ
przedstawiacÂ skargi przeciwko strukturze organizacyjnej, ktoÂraÎ same
tworzaÎ50.
DecyzjaÎ z 12 pazÂdziernika 1988 r. w sprawie dopuszczalnosÂci
powoÂdztwa Verein Kontakt-Information-Therapie und Siegfried
Hagen v. Austria, Europejska Komisja Praw Czøowieka dokonaøa
rozroÂzÇnienia mieÎdzy prawami wynikajaÎcymi z art. 9. Stwierdziøa, zÇe
w przeciwienÂstwie do wolnosÂci religii wolnosÂcÂ sumienia nie mozÇe bycÂ
praktykowana przez osoby prawne51.
WyøaÎczeniu ulegøy z kreÎgu podmiotoÂw uprawnionych w zakresie
praw zawartych w art. 9 instytucje o charakterze korporacyjnym,
ktoÂre prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ, takie jak spoÂøka z ograniczonaÎ odpowiedzialnosÂciaÎ. Podmiotem tych praw nie jest roÂwniezÇ
osoba prawna czy organizacja, ktoÂra jedynie wspoÂøpracuje z kosÂcioøem, stowarzyszeniem religijnym albo filozoficznym52.
W rozwazÇaniach dotyczaÎcych zwiaÎzkoÂw religijnych oraz organizacji o charakterze wyznaniowym baÎdzÂ filozoficznym nalezÇy zaakcentowacÂ fenomen sekt religijnych. Trudno jest okresÂlicÂ stosunek Unii Europejskiej do tych zwiaÎzkoÂw z powodu braku kompe47

K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci, s. 69.
M. Pernal, Gwarancje wolnosÂci wyznania, s. 77.
49
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci, s. 69-70.
50
M. Pernal, Gwarancje wolnosÂci wyznania, s. 78.
51
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci, s. 70-71. NalezÇy przyjaÎcÂ zatem, zÇe kosÂcioøy, zwiaÎzki religijne oraz stowarzyszenia o charakterze religijnym lub filozoficznym
mogaÎ bycÂ podmiotem prawa do wolnosÂci religii, a nie saÎ, podobnie jak inne osoby
prawne, podmiotem prawa do wolnosÂci sumienia.
52
TamzÇe, s. 71.
48
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tencji do regulowania poøozÇenia prawnego sekt przez UnieÎ i jej
WspoÂlnoty53.
Kwestia sekt pojawia sieÎ przede wszystkim w pracach Parlamentu
Europejskiego54. Dokonaø on wazÇnego rozroÂzÇnienia na sekty legalne, ktoÂre korzystajaÎ z wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, oraz sekty
nielegalne, ktoÂre nierzadko cechuje dziaøalnosÂcÂ kryminalna i saÎ
sprawcami naruszenÂ praw czøowieka. Zaleca roÂwniezÇ panÂstwom
czøonkowskim, aby nie nadawaøy automatycznie takim organizacjom
statusu religijnego.
Temat sekt poruszany byø roÂwniezÇ przez Trybunaø SprawiedliwosÂci. W swych orzeczeniach dotyczaÎcych tzw. KosÂcioøa scjentologicznego, ktoÂry dosÂcÂ powszechnie uwazÇany jest za organizacjeÎ spoøecznie szkodliwaÎ, wypowiada sieÎ w kwestii sekt55. Z orzeczenÂ wynika, zÇe WspoÂlnota godzi sieÎ, aby panÂstwa czøonkowskie odwoøywaøy
sieÎ do ochrony porzaÎdku publicznego lub bezpieczenÂstwa publicznego, jezÇeli dziaøalnosÂcÂ sekt jest szkodliwa.
Status prawny kosÂcioøoÂw oraz zwiaÎzkoÂw religijnych i organizacji
o charakterze religijnym baÎdzÂ filozoficznym zostaø okresÂlony ponadto w art. I-52 Traktatu ustanawiajaÎcego KonstytucjeÎ dla Europy.
Pierwsze dwa usteÎpy powyzÇszego artykuøu saÎ odzwierciedleniem
Klauzuli kosÂcielnej doøaÎczonej do Traktatu Amsterdamskiego. Natomiast ust. 3 stanowi, zÇe ¹[...] Unia utrzymuje z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialogº56.
53
C. Mik, Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej,
w: Kultura i prawo. Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski,
O. Theisen, Lublin 2003, s. 164.
54
Raport Cottrella z 1984 r. oraz uchwaøa o sektach w Europie z 29 lutego 1996 r.
M. Rynkowski, Status prawny KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 186.
55
C. Mik, Czynniki religijny i etyczny, s. 165-166. Wyrok w sprawie Yvonne van
Duyn przeciwko Home Office z 4 grudnia 1974 r. oraz wyrok w sprawie Association
Eglise de scientologie de Paris i Scientology International Reserves Trust Ltd przeciwko The Prime Minister z 14 marca 2000 r.
56
P. Stanisz, WolnosÂcÂ religijna w porzaÎdku prawnym Unii Europejskiej, w: Prawo
wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 426. Zob. tezÇ: P. Stanisz, Stosunek Unii Europejskiej do religii i kosÂcioøoÂw. Ewolucja unormowanÂ wspoÂlnotowych,
w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2006, s. 35.
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Wynika z tego, zÇe kosÂcioøy, zwiaÎzki wyznaniowe, stowarzyszenia
oraz organizacje o charakterze religijnym baÎdzÂ filozoficznym od dawna traktowane saÎ jako odreÎbne podmioty wyposazÇone w uprawnienie
do korzystania z wolnosÂci religijnej. ZabezpieczajaÎ one realizacjeÎ
uprawnienÂ indywidualnych swoich czøonkoÂw za posÂrednictwem
struktur organizacyjno-personalnych tych organizacji57.

Â LNY WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ
4. RODZINA JAKO PODMIOT SZCZEGO

Rodzice majaÎ prawo do wychowania swych dzieci w religii, ktoÂra
inspiruje ich zÇycie, dzieciom zasÂ przysøuguje prawo do prawego wychowania58. OsiaÎgnieÎciem panÂstw europejskich jest poszanowanie
prawa rodzicoÂw do wychowania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami religijnymi w zakresie edukacji szkolnej59.
Nauka KosÂcioøa katolickiego roÂwniezÇ zajmuje sieÎ kwestiaÎ rodziny
jako podmiotu uprawnionego do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii60.
Prawa rodziny saÎ tematem wielu kosÂcielnych dokumentoÂw61.

57

M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 33.
F. J. Mazurek, Prawa czøowieka, s. 107. Trzeba zauwazÇycÂ, zÇe Konwencja Praw
Dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526) nadaje wprost prawo
do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii dzieciom, jednak pomysÂlnosÂcÂ dziecka sÂcisÂle wiaÎzÇe
z losem jego rodziny. Dlatego stwierdza, zÇe rodzinie nalezÇy udzielacÂ niezbeÎdnej pomocy i ochrony. A. èopatka, Konwencja praw dziecka, ¹PanÂstwo i Prawoº 1990, nr 3,
s. 5-6.
59
J. Krukowski, Religia i wolnosÂcÂ religijna, s. 222. JuzÇ Powszechna Deklaracja
Praw Czøowieka w art. 26 ust. 3 postanawia, zÇe ¹Rodzice majaÎ pierwszenÂstwo w wyborze nauczania, ktoÂre ma bycÂ dane dzieciomº. J. Krukowski, PodmiotowosÂcÂ rodzicoÂw, s. 131; H. Misztal, Gwarancje prawa mieÎdzynarodowego i polskiego w zakresie
uprawnienÂ rodzicoÂw do religijnego wychowania dzieci, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 1(2000), s. 5-20.
60
H. Misztal, Idea wolnosÂci religijnej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 2003, s. 67. SoboÂr WatykanÂski II uznaø rodzineÎ za spoøecznosÂcÂ
cieszaÎcaÎ sieÎ wøasnymi prawami, uznaø roÂwniezÇ jej podmiotowosÂcÂ.
61
J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 94. Deklaracja o wychowaniu chrzesÂcijanÂskim Soboru WatykanÂskiego II (1965), adhortacja apostolska Jana Pawøa II O zadaniach rodziny chrzesÂcijanÂskiej (1981), Deklaracja o wolnosÂci religijnej Stolicy Apostol58

242

ANETA MARIA ABRAMOWICZ

Znamienne jest, zÇe wsÂroÂd osoÂb fizycznych Europejska Konwencja wyroÂzÇnia jako podmiot uprawniony takzÇe rodzicoÂw, ktoÂrzy majaÎ
prawo do zapewnienia swoim dzieciom wychowania i nauczania
zgodnie z ich wøasnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi62.
Fakt ten ma swoje podøozÇe normatywne w tresÂci art. 9 Europejskiej
Konwencji w zwiaÎzku z art. 1 oraz art. 2 I Protokoøu Dodatkowego
do tej Konwencji63. Zgodnie z postanowieniami art. 2 I Protokoøu
Dodatkowego rodzice majaÎ prawo do ¹[...] do zapewnienia [swoim
dzieciom] wychowania i nauczania zgodnie z ich wøasnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymiº. Prawo to majaÎ roÂwniezÇ opiekunowie prawni, ktoÂrzy tym samym majaÎ prawa rodzicielskie64.
Karta Praw Podstawowych zajmuje sieÎ w art. 14 ust. 3 prawem
rodzicoÂw w zakresie wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami
religijnymi. W ten sposoÂb respektowane jest prawo rodzicoÂw do wychowania i ksztaøcenia dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi, sÂwiatopoglaÎdowymi i wychowawczymi na podstawie regulacji
ustawowych obowiaÎzujaÎcych w panÂstwach czøonkowskich UE65.
Na uwageÎ zasøuguje roÂwniezÇ to, zÇe Europejski Trybunaø Praw
Czøowieka w orzeczeniu Kjedsen, Busk Masen i Pederse przeciwko
Danii stwierdziø, zÇe przy wykonywaniu swoich naturalnych obowiaÎzkoÂw w stosunku do dzieci rodzice ze wzgleÎdu na to, zÇe saÎ w pierwszej
kolejnosÂci odpowiedzialni za wychowanie i nauczanie swoich dzieci,
mogaÎ domagacÂ sieÎ zagwarantowania przez panÂstwo swoich poglaÎdoÂw religijnych i filozoficznych. Podobnie jak rodzice, roÂwniezÇ
prawni opiekunowie, ktoÂrzy nabyli wøadzeÎ rodzicielskaÎ na mocy
øaÎczaÎcego ich z dzieckiem stosunku prawnego, posiadajaÎ powyzÇsze
uprawnienia66.
skiej (1980), Kodeks Prawa Kanonicznego (1983), Karta Praw Rodziny ogøoszona
przez StoliceÎ ApostolskaÎ 24 listopada 1993 r.
62
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci, s. 75. Podobnie teÎ kwestieÎ normuje
polska konstytucja z 1997 r. w 1 zd. art. 48 ust. 1: ¹Rodzice majaÎ prawo do wychowania
dzieci zgodnie z wøasnymi przekonaniamiº.
63
Dz. U. z 1995 r., nr 36, poz. 175.
64
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci, s. 68.
65
TamzÇe, s. 316.
66
TamzÇe, s. 188.
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Rodzina jest najmniejszaÎ zbiorowosÂciaÎ spoøecznaÎ, ktoÂra powinna
bycÂ chroniona przez panÂstwo67. Jest ona naturalnym sÂrodowiskiem
wychowania dzieci. Obydwoje rodzice saÎ wspoÂlnie odpowiedzialni za
wychowanie i rozwoÂj dziecka68, ktoÂre posiada swoje wøasne prawa,
jednak zakres dysponowania nimi uzalezÇniony jest od stopnia dojrzaøosÂci dziecka.
SaÎdy konstytucyjne panÂstw czøonkowskich Unii Europejskiej,
wypowiadajaÎc sieÎ, øaÎczyøy teÎ cecheÎ z normatywnie okresÂlonym wiekiem dziecka. Wraz z osiaÎgnieÎciem odpowiedniego wieku dziecko
ma prawo do decydowania o wyznawanej przez siebie religii. Nie
zmienia to faktu, zÇe rodzice saÎ pierwszymi podmiotami wpøywajaÎcymi na sfereÎ religijnosÂci swoich dzieci, a instytucje osÂwiatowe muszaÎ
uwzgleÎdniacÂ konstytucyjne prawa rodzicoÂw do wychowania dzieci
zgodnie z przyjeÎtaÎ przez nich hierarchiaÎ wartosÂci i wyznawanym
sÂwiatopoglaÎdem do czasu osiaÎgnieÎcia przez dziecko wymaganej dojrzaøosÂci, ktoÂra pozwoli na samodzielne korzystanie z prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii69.

67

Na takim stanowisku stoi polska konstytucja z 1997 r., gdzie w art. 18 jest
mowa o tym, zÇe rodzina znajduje sieÎ pod ochronaÎ i opiekaÎ Rzeczypospolitej Polskiej.
H. Misztal, Konstytucyjne gwarancje wolnosÂci, s. 63.
68
A. èopatka, Konwencja, s. 6.
69
W. Johann, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania
w orzecznictwie konstytucyjnym ± status jednostki, ¹Biuletyn Trybunaøu Konstytucyjnegoº 1999, nr specjalny, s. 26-27. PanÂstwa czøonkowskie roÂzÇnie okresÂlajaÎ graniceÎ
wieku dziecka. W Austrii wynosi ona 14 lat, z zastrzezÇeniem jednak, zÇe po ukonÂczeniu
przez dziecko 12 lat rodzice muszaÎ uzyskacÂ jego zgodeÎ na zmianeÎ wyznawanej przez
dziecko religii. W Czechach wiek ten oznaczono na 15 lat, a we Francji 18 lat. Polski
porzaÎdek prawny nie wskazuje okresÂlonej granicy wieku. Konstytucja RP zgodnie
z art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 5 nakøada na rodzicoÂw obowiaÎzek uwzgleÎdnienia stopnia
dojrzaøosÂci dziecka, a takzÇe poszanowania wolnosÂci jego sumienia i wyznania oraz
przekonanÂ. Wykøadni przepisoÂw konstytucji mozÇna dokonacÂ na podstawie art. 12
ustawy z 7 wrzesÂnia 1991 r. o systemie osÂwiaty (Dz. U. z 1991 r., nr 95, poz. 425),
ktoÂra organizowanie nauki w podstawowych szkoøach publicznych uzalezÇnia od zÇyczenia rodzicoÂw, w szkoøach ponadpodstawowych od zÇyczenia rodzicoÂw baÎdzÂ samych
ucznioÂw, po osiaÎgnieÎciu peønoletniosÂci zasÂ przez ucznioÂw od ich decyzji. M. Winiarczyk-Kossakowska, WolnosÂcÂ sumienia i religii, ¹Studia Prawniczeº 2001, z. 1, s. 38.
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PODSUMOWANIE

Normy prawa mieÎdzynarodowego i wspoÂlnotowego za niekwestionowanaÎ podstaweÎ praw i wolnosÂci czøowieka uznaøy niezbywalnaÎ
godnosÂcÂ osoby ludzkiej. Mimo braku normatywnej definicji fenomenu
godnosÂci czøowieka zaroÂwno systemy prawne europejskie, jak i sÂwiatowe traktujaÎ jaÎ jako zÂroÂdøo fundamentalnych praw i wolnosÂci, do
ktoÂrych jednogøosÂnie zaliczajaÎ wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii. WolnosÂcÂ ta odbierana jest powszechnie jako wolnosÂcÂ przysøugujaÎca kazÇdemu czøowiekowi bez wzgleÎdu na obywatelstwo, kolor skoÂry czy inne
kryteria roÂzÇnicujaÎce. Uznano roÂwniezÇ, zÇe naturalnaÎ konsekwencjaÎ korzystania z tej wolnosÂci jest powstawanie kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, czyli unormowanie jej zbiorowego wymiaru.
ZwroÂcicÂ nalezÇy uwageÎ, zÇe w ramach dychotomicznego podziaøu
podmiotoÂw uprawnionych do wolnosÂci religijnej systemy prawne wyroÂzÇniajaÎ podmiot szczegoÂlny, zaliczany do wymiaru indywidualnego
tej wolnosÂci, jakim jest dziecko. Trudno nie zauwazÇycÂ kontrowersji
wokoÂø tego zagadnienia. Wydaje sieÎ jednak, zÇe istnieje jednogøosÂny
poglaÎd, zÇe naturalnym i najlepszym sÂrodowiskiem dla rozwoju dziecka jest rodzina. Podmiotami majaÎcymi dbacÂ o dobro dziecka saÎ natomiast rodzice, ktoÂrzy majaÎ prawo do wychowania swoich dzieci
zgodnie ze swoimi przekonaniami.
èatwo zauwazÇycÂ na podstawie wczesÂniejszych rozwazÇanÂ, zÇe istnieje wielosÂcÂ podmiotoÂw wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii. Wynika to
z jej spoøecznego charakteru. Dotyczy ona kazÇdego czøowieka bez
wzgleÎdu na to, czy przynalezÇy on do jakiegosÂ zwiaÎzku wyznaniowego,
czy popiera okresÂlony sÂwiatopoglaÎd o charakterze religijnym, czy
pozostaje obojeÎtny na teÎ sfereÎ zÇycia, a nawet przyjmuje postaweÎ
wrogaÎ w stosunku do tego rodzaju tresÂci.
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RZAÎDOWA ADMINISTRACJA WYZNANIOWA
W POLSCE*

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie zadanÂ realizowanych
przez rzaÎdowaÎ administracjeÎ na szczeblu centralnym oraz lokalnym.

1. ADMINISTRACJA SZCZEBLA CENTRALNEGO

Aby w miareÎ dokøadnie przedstawicÂ dziaøalnosÂcÂ wyznaniowaÎ administracji rzaÎdowej, celowe wydaje sieÎ zarysowanie kompetencyjnej
struktury administracji centralnej oraz procesoÂw decyzyjnych w niej
zachodzaÎcych.
ÂW
1.1. RADA MINISTRO

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie MinistroÂw (Dz. U. z 2003 r., nr 24, poz. 199 z poÂzÂn. zm.) w celu wykonania
zadanÂ i kompetencji okresÂlonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach Prezes Rady MinistroÂw mozÇe wyznaczacÂ ministrowi
zakres spraw, w ktoÂrych minister ten dziaøa z upowazÇnienia premiera,
oraz zÇaÎdacÂ m.in. od ministra lub wojewody oraz ± po zawiadomieniu
wøasÂciwego ministra lub wojewody ± od pracownikoÂw organoÂw ad* Stan prawny na wrzesienÂ 2005 r. Uaktualnione regulacje dotyczaÎce rzaÎdowej
administracji wyznaniowej w Polsce zostanaÎ przedstawione w nasteÎpnym tomie ¹StudioÂw z Prawa Wyznaniowegoº.

246

KONRAD WALCZUK

ministracji rzaÎdowej informacji, dokumentoÂw i sprawozdanÂ okresowych, dotyczaÎcych poszczegoÂlnej sprawy albo rodzaju spraw.
Na podstawie art. 7 poszczegoÂlni czøonkowie Rady MinistroÂw
uczestniczaÎ na zasadach okresÂlonych w konstytucji w ustalaniu polityki panÂstwa, ponoszaÎc za tresÂcÂ i za realizacjeÎ dziaøanÂ rzaÎdu odpowiedzialnosÂcÂ w trybie i na zasadach okresÂlonych w odreÎbnych przepisach. Poza tym saÎ obowiaÎzani do realizowania polityki ustalonej
przez RadeÎ MinistroÂw, a w zakresie swojego dziaøania do inicjowania
i opracowywania polityki rzaÎdu oraz do przedkøadania na posiedzenia rzaÎdu inicjatyw i odpowiednich projektoÂw aktoÂw normatywnych.
Minister przy realizacji polityki rzaÎdu powinien wspoÂødziaøacÂ z innymi
czøonkami Rady MinistroÂw. Dodatkowo art. 8 nakøada na poszczegoÂlnych czøonkoÂw Rady MinistroÂw obowiaÎzek reprezentowania
w swoich wystaÎpieniach stanowisk zgodnych z ustaleniami rzaÎdu.
Rada MinistroÂw w uzgodnieniu z zainteresowanaÎ instytucjaÎ lub sÂrodowiskiem spoøecznym mozÇe powoøacÂ, w drodze rozporzaÎdzenia,
komisje wspoÂlne, skøadajaÎce sieÎ z przedstawicieli rzaÎdu oraz tej instytucji lub sÂrodowiska (art. 13).
1.2. DEPARTAMENT WYZNANÂ RELIGIJNYCH ORAZ MNIEJSZOSÂCI
NARODOWYCH I ETNICZNYCH

Zakres dziaøoÂw administracji rzaÎdowej oraz wøasÂciwosÂcÂ ministra
kierujaÎcego danym dziaøem okresÂla ustawa z dnia 4 wrzesÂnia 1997 r.
o dziaøach administracji rzaÎdowej (Dz. U. z 2003 r., nr 159, poz. 1548
z poÂzÂn. zm.). W mysÂl tej ustawy ministra kierujaÎcego danym dziaøem
okresÂla sieÎ jako ministra wøasÂciwego do spraw oznaczonych nazwaÎ
tego dziaøu (art. 4 ust. 1).
Art. 5 ustawy, ustanawiajaÎcy dziaøy administracji rzaÎdowej, m.in.
wyszczegoÂlnia w pkt. 25 wyznania religijne oraz mniejszosÂci narodowe i etniczne1. Dziaø ten w czeÎsÂci dotyczaÎcej wyznanÂ religijnych obej1

Punkt ten przybraø takie brzmienie z dniem 31 stycznia 2005 r. po zmianie
wprowadzonej przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszosÂciach
narodowych i etnicznych oraz jeÎzyku regionalnym (Dz. U. nr 17, poz. 141 z poÂzÂn. zm.).
WczesÂniej obejmowaø jedynie wyznania religijne.
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muje sprawy stosunkoÂw panÂstwa z KosÂcioøem katolickim oraz innymi
kosÂcioøami i zwiaÎzkami religijnymi (art. 30 pkt 1).
Minister kierujaÎcy okresÂlonym dziaøem jest obowiaÎzany do inicjowania i opracowywania polityki Rady MinistroÂw w stosunku do
dziaøu, ktoÂrym kieruje, oraz do przedkøadania w tym zakresie inicjatyw i projektoÂw aktoÂw normatywnych na posiedzeniu rzaÎdu. W zakresie dziaøu, ktoÂrym kieruje, minister wykonuje politykeÎ Rady MinistroÂw (art. 34 ust. 1). Art. 38 rozszerza regulacjeÎ z art. 7 ustawy
o Radzie MinistroÂw i stanowi, zÇe w celu realizacji swoich zadanÂ minister kierujaÎcy okresÂlonym dziaøem wspoÂødziaøa ± na zasadach i w trybie okresÂlonym w odreÎbnych przepisach oraz w zakresie wynikajaÎcym z potrzeb danego dziaøu ± m.in. z innymi czøonkami rzaÎdu, RzaÎdowym Centrum StudioÂw Strategicznych, innymi organami administracji rzaÎdowej i panÂstwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorzaÎdu terytorialnego i organizacjami spoøecznymi. Trzeba
tezÇ zaznaczycÂ, zÇe wedøug obecnie obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw minister
wøasÂciwy do spraw wewneÎtrznych wykonuje zadania i kompetencje
nalezÇaÎce dotychczas do Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji, jednak z wyjaÎtkiem spraw przechodzaÎcych do zakresu zadanÂ
i kompetencji ministra wøasÂciwego do spraw administracji publicznej.
Doniosøe ze wzgleÎdoÂw wyznaniowych saÎ roÂwniezÇ: art. 80, ktoÂry
w pkt. 4 stwierdza przejsÂcie do zakresu dziaøania ministra wøasÂciwego
do spraw administracji publicznej zadanÂ i kompetencji nalezÇaÎcych
dotychczas do Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji na podstawie przepisoÂw o cmentarzach i chowaniu zmarøych; art. 87, ktoÂry
stwierdza przejsÂcie do zakresu dziaøania ministra wøasÂciwego do
spraw wyznanÂ religijnych zadanÂ i kompetencji nalezÇaÎcych dotychczas
do Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji na podstawie przepisoÂw o gwarancji wolnosÂci sumienia i wyznania oraz o stosunku
panÂstwa do poszczegoÂlnych kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych; art. 88, ktoÂry stwierdza przejsÂcie do zakresu dziaøania ministra
wøasÂciwego do spraw zabezpieczenia spoøecznego zadanÂ i kompetencji nalezÇaÎcych dotychczas do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na
podstawie przepisoÂw o ubezpieczeniu spoøecznym duchownych.
Wedøug § 1 rozporzaÎdzenia Prezesa Rady MinistroÂw z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegoÂøowego zakresu dziaøania Mini-

248

KONRAD WALCZUK

stra Spraw WewneÎtrznych i Administracji (Dz. U. nr 134, poz. 1436
z poÂzÂn. zm.) minister ten kieruje dziaøem administracji rzaÎdowej wyznania religijne2. Jest on gøoÂwnym organem administracji publicznej
ksztaøtujaÎcym rzaÎdowaÎ administracjeÎ wyznaniowaÎ. ObsøugeÎ Ministra
Spraw WewneÎtrznych i Administracji w zakresie dziaøu wyznania
religijne realizuje Departament WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych na podstawie Statutu Ministerstwa
Spraw WewneÎtrznych i Administracji nadanego zarzaÎdzeniem Prezesa Rady MinistroÂw w dniu 1 kwietnia 2004 r.3 oraz Regulaminu
Organizacyjnego Ministerstwa Spraw WewneÎtrznych i Administracji
ustalonego zarzaÎdzeniem nr 14 Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji z dnia 12 maja 2004 r.4
Regulamin Organizacyjny MSWiA okresÂla zakres zadanÂ i tryb
pracy poszczegoÂlnych komoÂrek organizacyjnych MSWiA (§ 1 Regulaminu), w tym Departamentu WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci
Narodowych i Etnicznych (DWRoMNiE). KomoÂrki organizacyjne
realizujaÎ, kazÇda w swoim zakresie, zadania ministra (§ 4). KierujaÎ
nimi dyrektorzy przy pomocy zasteÎpcoÂw dyrektoroÂw i naczelnikoÂw
wydziaøoÂw (§ 3). W skøad komoÂrek organizacyjnych wchodzaÎ wydziaøy, zespoøy oraz samodzielne stanowiska pracy okresÂlone w wewneÎtrznych regulaminach organizacyjnych poszczegoÂlnych komoÂrek
organizacyjnych (§ 5). Departamenty w toku swojej dziaøalnosÂci
opracowujaÎ projekty dokumentoÂw, pozostajaÎcych w zakresie wøasÂciwosÂci ministra, w tym aktoÂw normatywnych i innych dokumentoÂw
rzaÎdowych, aktoÂw administracyjnych oraz umoÂw (§ 6). Dokumenty
te przed przedøozÇeniem ich do podpisu ministrowi, sekretarzowi
2

RozporzaÎdzeniem Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 31 stycznia 2005 r., zmieniajaÎcym rozporzaÎdzenie w sprawie szczegoÂøowego zakresu dziaøania Ministra Spraw
WewneÎtrznych i Administracji (Dz. U. nr 19, poz. 168), dodano mniejszosÂci narodowe
i etniczne.
3
ZarzaÎdzenie nr 35 Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie
nadania statutu Ministerstwu Spraw WewneÎtrznych i Administracji (MP nr 16, poz.
272).
4
ZarzaÎdzenie nr 14 Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw WewneÎtrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA nr 5, poz. 12).
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i podsekretarzom stanu oraz dyrektorowi generalnemu parafowane
saÎ przez dyrektoroÂw lub ich zasteÎpcoÂw (§ 7 ust. 1). Decyzje administracyjne przygotowywane w departamentach w ramach posiadanych
peønomocnictw podpisujaÎ dyrektorzy lub zasteÎpcy dyrektoroÂw tych
departamentoÂw, a inne, niewymienione wczesÂniej dokumenty, podpisujaÎ dyrektorzy lub w zakresie przez nich okresÂlonym zasteÎpcy
dyrektoroÂw departamentoÂw (§ 7 ust. 2 i 3). Pracownicy ministerstwa
mogaÎ dokonywacÂ okresÂlonych czynnosÂci cywilnoprawnych i faktycznych na podstawie peønomocnictwa udzielonego przez, odpowiednio
w zakresie wøasÂciwosÂci, ministra lub dyrektora generalnego (§ 8).
Zakres dziaøania Departamentu WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych zostaø okresÂlony w § 18 Regulaminu
Organizacyjnego MSWiA. NalezÇy do niego prowadzenie spraw z zakresu: stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, Funduszu KosÂcielnego oraz wspoÂødziaøanie z Zakøadem
UbezpieczenÂ Spoøecznych w sprawach ubezpieczenÂ duchownych, rejestru kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a takzÇe obsøuga
organizacyjno-techniczna komisji do spraw zwrotu mienia KosÂcioøa
katolickiego oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, Komisji WspoÂlnej Przedstawicieli RzaÎdu i Episkopatu Polski oraz
wspoÂlnych komisji rzaÎdu i wøadz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy o Radzie MinistroÂw decyzjaÎ
nr 5 Dyrektora Generalnego MSWiA z dnia 4 lutego 2005 r. zatwierdzono WewneÎtrzny Regulamin Organizacyjny Departamentu WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych
MSWiA. Na podstawie § 2 tej decyzji straciøa moc decyzja nr 49
Dyrektora Generalnego MSWiA z dnia 5 listopada 2004 r., zatwierdzajaÎca wczesÂniejszaÎ wersjeÎ Regulaminu. Regulamin, beÎdaÎcy zaøaÎcznikiem do decyzji nr 5, tak jak sama decyzja wszedø w zÇycie z dniem
4 lutego 2005 r.5
Na podstawie § 1 Regulaminu w skøad DWRoMNiE wchodzaÎ
nasteÎpujaÎce komoÂrki organizacyjne, zajmujaÎce sieÎ wyøaÎcznie lub
m.in. wyznaniami religijnymi: Wydziaø Dokumentacji i Rejestru, Wy5

§ 3 decyzji nr 5.
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dziaø Funduszu KosÂcielnego, ZespoÂø Prawny, ZespoÂø Obsøugi oraz
Samodzielne Stanowisko.
Do zakresu dziaøania Wydziaøu Dokumentacji i Rejestru nalezÇy
prowadzenie spraw w zakresie stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim oraz innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, a w szczegoÂlnosÂci: 1) prowadzenie posteÎpowanÂ administracyjnych
i przygotowywanie decyzji Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji w sprawie wpisu do rejestru kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych; 2) prowadzenie rejestru kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych oraz przygotowywanie zasÂwiadczenÂ i odpisoÂw z rejestru; 3) przygotowywanie projektoÂw rozporzaÎdzenÂ Ministra SWiA
dotyczaÎcych nadania osobowosÂci prawnej jednostkom organizacyjnym KosÂcioøa katolickiego oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych; 4) przyjmowanie powiadomienÂ wøasÂciwych wøadz kosÂcielnych o utworzeniu, zmianie lub zniesieniu kosÂcielnej osoby prawnej,
a takzÇe o powoøaniu lub odwoøaniu osoÂb sprawujaÎcych funkcjeÎ kierowniczego organu kosÂcielnej osoby prawnej; 5) gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczaÎcych spraw wyznaniowych i stosunkoÂw
panÂstwowo-kosÂcielnych; 6) prowadzenie dokumentacji i porzaÎdkowanie akt Departamentu; 7) prowadzenie biblioteki Departamentu;
8) udzielanie wyjasÂnienÂ i odpowiedzi w sprawach biezÇaÎcych z zakresu
stosunkoÂw panÂstwowo-kosÂcielnych zgøaszanych indywidualnie przez
zainteresowane podmioty (§ 2 Regulaminu).
Do zakresu dziaøanÂ Wydziaøu Funduszu KosÂcielnego nalezÇy prowadzenie spraw Funduszu KosÂcielnego oraz wspoÂødziaøanie z ZUS-em
w sprawach ubezpieczenÂ duchownych, a w szczegoÂlnosÂci: 1) opracowywanie rocznego preliminarza budzÇetowego we wspoÂøpracy m.in.
z ZUS-em; 2) przygotowywanie propozycji decyzji zarzaÎdu Funduszu
KosÂcielnego w sprawie przyznania dotacji na: remont zabytkowych
obiektoÂw sakralnych, kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ i kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ osÂwiatowo-wychowawczaÎ; 3) obsøuga merytoryczna, w tym analiza, kwalifikacja i weryfikacja wnioskoÂw o ww.
dotacje: 4) przygotowywanie projektoÂw odpowiedzi na zapytania na
temat dziaøalnosÂci Funduszu KosÂcielnego; 5) opracowywanie raportoÂw i zestawienÂ statystycznych z dziaøalnosÂci Funduszu; 6) obsøuga
kancelaryjna i finansowo-ksieÎgowa Funduszu, wspoÂøpraca z komoÂr-
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kami organizacyjnymi MSWiA wøasÂciwymi w sprawach finansoÂw
w zakresie obsøugi finansowo-ksieÎgowej czeÎsÂci 43 budzÇetu PanÂstwa
± Wyznania Religijne; 7) wspoÂødziaøanie z przedstawicielami KosÂcioøa katolickiego oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
w zakresie statutowych zadanÂ Funduszu (§ 3 Regulaminu).
ZespoÂø Prawny prowadzi m.in. sprawy w zakresie regulacji prawnych, dotyczaÎcych stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim oraz innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi: 1) opracowuje i opiniuje projekty regulacji prawnych problemoÂw wyznaniowych i stosunkoÂw panÂstwa z KosÂcioøem katolickim oraz innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi; 2) prowadzi posteÎpowania administracyjne i przygotowuje decyzje Ministra SWiA w sprawach majaÎtkowych kosÂcielnych osoÂb prawnych; 3) opracowuje odpowiedzi na
skargi do saÎdoÂw administracyjnych na decyzje Ministra SWiA i reprezentuje tegozÇ ministra przed saÎdami administracyjnymi w zakresie
kompetencji Departamentu; 4) udziela odpowiedzi i wyjasÂnienÂ dotyczaÎcych przepisoÂw prawa w sprawach zgøaszanych indywidualnie
i beÎdaÎcych w kompetencjach Departamentu (§ 7 Regulaminu).
ObsøugeÎ organizacyjno-technicznaÎ i kancelaryjno-biurowaÎ Departamentu zapewnia ZespoÂø Obsøugi, ktoÂry obsøuguje sekretariat
Kierownictwa Departamentu, kancelarieÎ Departamentu, zapewnia
obsøugeÎ organizacyjno-technicznaÎ Komisji WspoÂlnej Przedstawicieli
RzaÎdu i Episkopatu Polski oraz wspoÂlnych komisji rzaÎdu i wøadz
innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zapewnia obsøugeÎ kancelaryjno-biurowaÎ komisji regulacyjnych do spraw rewindykacji majaÎtkowych kosÂcielnych osoÂb prawnych (§ 8 Regulaminu).
W strukturze DWRoMNiE przewidziane jest roÂwniezÇ Samodzielne Stanowisko, do ktoÂrego nalezÇy analizowanie problemoÂw wyznaniowych, w tym w szczegoÂlnosÂci: 1) sporzaÎdzanie analiz i opinii
dotyczaÎcych biezÇaÎcych problemoÂw stosunkoÂw panÂstwa z KosÂcioøem
katolickim; 2) sporzaÎdzanie analiz i opinii w sprawie projektoÂw
i zmian regulacji prawnych dotyczaÎcych stosunkoÂw panÂstwa z KosÂcioøem katolickim oraz innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi;
3) gromadzenie i udzielanie informacji o sytuacji i problemach prawnych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych okresÂlonych odreÎbnymi
ustawami; 4) opracowywanie projektoÂw odpowiedzi Ministra SWiA
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oraz dyrektora Departamentu w sprawach zgøaszanych przez kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe; 5) opracowywanie projektoÂw odpowiedzi Ministra SWiA na interpelacje i zapytania poselskie, pozostajaÎce
w zwiaÎzku z zakresem wøasÂciwosÂci Departamentu; 6) utrzymywanie
kontaktoÂw z przedstawicielami hierarchii KosÂcioøa katolickiego oraz
innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (§ 7 pkt 1 Regulaminu).

Â DZKIEGO
2. ADMINISTRACJA SZCZEBLA WOJEWO

Tak jak wspomniano na wsteÎpie, w administracji rzaÎdowej zagadnieniami zwiaÎzanymi z wyznaniami religijnymi oproÂcz MSWiA
zajmujaÎ sieÎ roÂwniezÇ urzeÎdy wojewoÂdzkie (UW). Kwestie te lezÇaÎ
gøoÂwnie w kompetencjach wydziaøoÂw spraw obywatelskich i migracji
(WSOiM). SposoÂb ujeÎcia kompetencji wyznaniowych przybiera roÂzÇnaÎ formeÎ i roÂzÇny poziom poprawnosÂci legislacyjnej, dlatego tezÇ dla
lepszego zobrazowania zagadnienia warto przytoczycÂ te regulacje
w zasadzie w dosøownym brzmieniu.

Â DZKI
2.1. DOLNOSÂLAÎSKI URZAÎD WOJEWO

W § 21 Statutu DolnosÂlaÎskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego we
Wrocøawiu6 do zakresu dziaøania Wydziaøu Spraw Obywatelskich
i Migracji zaliczono wyznania religijne. Z kolei Regulamin DolnosÂlaÎskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego7 w § 22 pkt 9 stanowi, zÇe do zakresu
dziaøania Wydziaøu Spraw Obywatelskich i Migracji nalezÇy ¹wykonywanie zadanÂ wynikajaÎcych z przepisoÂw ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, w tym: a) wspoÂødziaøanie z kosÂcioøami,
zwiaÎzkami i stowarzyszeniami wyznaniowymi, prowadzenie ewiden-

6

StanowiaÎcy zaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 346 Wojewody DolnosÂlaÎskiego z dnia
11 grudnia 2001 r., http://duw.akonet.pl/?document=266.
7
BeÎdaÎcy zaøaÎcznikiem do zarzaÎdzenia nr 66 Wojewody DolnosÂlaÎskiego z dnia
2 kwietnia 2002 r., http://www.uwoj.wroc.pl/DUW/statut.htm.
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cji wyznaniowych osoÂb prawnych, b) potwierdzanie nabytej osobowosÂci prawnej przez kosÂcielne jednostki organizacyjneº.

Â DZKI
2.2. KUJAWSKO-POMORSKI URZAÎD WOJEWO

§ 19 pkt 2 Statutu Kujawsko-Pomorskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Bydgoszczy przekazuje wyznania religijne do kompetencji
Wydziaøu Spraw Obywatelskich i Migracji8. § 21 Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego z dnia 28 lutego
2002 r.9 jako jedno z zadanÂ Wydziaøu Spraw Obywatelskich i Migracji
wymienia ¹prowadzenie spraw zwiaÎzanych z kosÂcioøami i zwiaÎzkami
wyznaniowymi: a) nadzoÂr nad realizacjaÎ ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania w zakresie zapewnienia wolnosÂci sumienia
i wyznania obywatelom, b) prowadzenie ewidencji kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w RP, c) wydawanie zasÂwiadczenÂ kosÂcielnym
osobom prawnym o posiadaniu osobowosÂci prawnej w celu przedøozÇenia ich w innych instytucjach, d) uzgadnianie tras procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych ± w zakresie bezpieczenÂstwa ruchu drogowegoº.

Â DZKI
2.3. LUBELSKI URZAÎD WOJEWO

Podobnie jak w przypadku Kujawsko-Pomorskiego UW, § 19 pkt 2
Statutu Lubelskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Lublinie wyznania
religijne przekazuje do kompetencji Wydziaøu Spraw Obywatelskich
i Migracji10. Regulamin Lubelskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego11 w § 35
pkt 23 stanowi, zÇe do zakresu dziaøania Wydziaøu Spraw Obywatelskich i Migracji nalezÇy w szczegoÂlnosÂci ¹prowadzenie spraw z zakresu
8

http://www.uwoj.bydgoszcz.pl/?cid=34.
http://www.uwoj.bydgoszcz.pl/?cid=35.
10
StanowiaÎcy zaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 245 Wojewody Lubelskiego z dnia
13 grudnia 2001 r., http://bip.lublin.uw.gov.pl/dzienniki.html.
11
BeÎdaÎcy zaøaÎcznikiem do zarzaÎdzenia nr 56 Wojewody Lubelskiego z dnia
11 marca 2002 r.; http://bip.lublin.uw.gov.pl/dzienniki.html.
9
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stosunku PanÂstwa do KosÂcioøoÂw i ZwiaÎzkoÂw Wyznaniowych (z wyøaÎczeniem spraw roszczeniowych o zwrot majaÎtkoÂw lub wypøateÎ odszkodowanÂ)º i ¹potwierdzanie osobowosÂci prawnej kosÂcielnych jednostek
organizacyjnychº (pkt 24).

Â DZKI
2.4. LUBUSKI URZAÎD WOJEWO

W zarzaÎdzeniu nr 282 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu UrzeÎdowi WojewoÂdzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim (GorzoÂw Wielkopolski, 1 lutego
2002 r.)12 w § 19 pkt 2 do zakresu dziaøania Wydziaøu Spraw Obywatelskich i Migracji zaliczono wyznania religijne. Natomiast w zarzaÎdzeniu nr 32 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Gorzowie Wielkopolskim13 w § 21 pkt 21
stwierdzono, zÇe do WSOiM nalezÇy w szczegoÂlnosÂci ¹prowadzenie
spraw z zakresu stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, w tym: a) wykonywanie zadanÂ wynikajaÎcych
z przepisoÂw gwarantujaÎcych obywatelom wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, b) wspoÂødziaøanie z kosÂcioøami, zwiaÎzkami wyznaniowymi i stowarzyszeniami wyznaniowymi, c) prowadzenie spraw zwiaÎzanych
z wykonywaniem przepisoÂw o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby,
granic lub poøaÎczeniu, podziale i zmianie parafii, zboru gminy i poroÂwnywalnych jednostek organizacyjnych oraz organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kosÂcielnych, e) uchylony, f) stwierdzanie przejsÂcia
wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci na rzecz osoÂb kosÂcielnychº.

Â DZKI URZAÎD WOJEWO
Â DZKI
2.5. èO

Wedøug § 14 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego (zaøaÎcznik do
zarzaÎdzenia nr 36/2002 Wojewody èoÂdzkiego z dnia 25 lutego
12
13

http://www.wojewodalubuski.pl/?mod=news&cID=19.
http://www.wojewodalubuski.pl/index.php?mod=news&cID=20.
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2002 r.)14 do zakresu dziaøania WSOiM nalezÇaÎ ¹sprawy [...] w szczegoÂlnosÂci: lit. b) [do] oddziaøu posteÎpowanÂ administracyjnych i kontroli (zmienione zarz. nr 105/2005) [...] 12) przyjmowanie powiadomienÂ o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic lub poøaÎczeniu,
podziale i zniesieniu diecezji oraz parafii kosÂcioøoÂw lub innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº.

Â DZKI
2.6. MAèOPOLSKI URZAÎD WOJEWO

W § 19 Statutu Maøopolskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Krakowie , tak jak w statutach wczesÂniej wymienionych UW, wyznania
religijne przekazano do zakresu dziaøanÂ WSOiM. Natomiast w Regulaminie16, beÎdaÎcym zaøaÎcznikiem nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Maøopolskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego, w pkt. 8 zadanie to
sprecyzowano w nasteÎpujaÎcy sposoÂb: ¹Do zakresu dziaøania Wydziaøu Spraw Obywatelskich i Migracji nalezÇy w szczegoÂlnosÂci: w dziedzinie spraw spoøecznych: [...] 11) prowadzenie spraw z zakresu stosunkoÂw mieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøem Katolickim oraz innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi w RP z wyøaÎczeniem spraw z zakresu
regulacji stanoÂw prawnych nieruchomosÂci oraz wspoÂødziaøanie z tymi
instytucjami w zwalczaniu patologii spoøecznych, 12) nadzoÂr i wykonawstwo przepisoÂw dotyczaÎcych konstytucyjnych i ustawowych gwarancji sumienia i wyznania [...]º.
15

Â DZKI
2.7. MAZOWIECKI URZAÎD WOJEWO

W § 19 pkt 2 Statutu Mazowieckiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego
w Warszawie17 do zakresu dziaøania Wydziaøu Spraw Obywatelskich
14

http://www.uw.lodz.pl/doc/rozne/reg.jed2005_08_02.pdf.
ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 360/01 Wojewody Maøopolskiego z dnia 12 grudnia 2001 r. http://www.uwoj.krakow.pl/.
16
TamzÇe.
17
ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia
2002 r., http://www.mazowsze.uw.gov.pl/statut.
15
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i Migracji zaliczono realizacjeÎ zadanÂ wojewody objeÎtych dziaøami
administracji rzaÎdowej wyznania religijne oraz mniejszosÂci narodowe
i etniczne, z zastrzezÇeniem dotyczaÎcym mniejszosÂci narodowych i etnicznych zawartym w § 16 pkt 4 Statutu. § 41 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego UW18 w ust. 2 pkt 3 przewidywaø w ramach
WSOiM Stanowisko ds. KontaktoÂw z KosÂcioøami i ZwiaÎzkami Wyznaniowymi (WSO.V); punkt ten zostaø uchylony. Kwestie wyznaniowe uregulowane saÎ w § 42 Regulaminu nasteÎpujaÎco: ¹13) prowadzenie spraw wynikajaÎcych z przepisoÂw ustaw o stosunku PanÂstwa do
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania; 14) udzielanie kosÂcioøom i zwiaÎzkom wyznaniowym pomocy w rozwijaniu inicjatyw spoøecznie uzÇytecznychº.
Â DZKI
2.8. OPOLSKI URZAÎD WOJEWO

§ 18 pkt 2 Statutu Opolskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Opolu19
zadania wojewody objeÎte dziaøem administracji rzaÎdowej wyznania
religijne przekazaø do kompetencji WSOiM. W Regulaminie Opolskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Opolu20 w § 19 dotyczaÎcym
WSOiM w ust. 6 zawarto zadania Oddziaøu RejestroÂw PanÂstwowych
i WyznanÂ Religijnych. Przedstawiono je w pkt. 25-31 nasteÎpujaÎco:
¹25) wykonywanie zadanÂ z zakresu stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem
a kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, 26) wydawanie decyzji w zakresie uwøaszczenia kosÂcielnych osoÂb prawnych: a) nieruchomosÂciami pozostajaÎcymi we wøadaniu kosÂcielnych jednostek organizacyjnych, b) gruntami rolnymi Skarbu PanÂstwa w celu tworzenia gospodarstw parafialnych, zakonnych i diecezjalnych, 27) nadawanie osobowosÂci prawnej w trybie konkordatowym jednostkom organizacyjnym KosÂcioøa Katolickiego, erygowanym w oparciu o przepisy kanoniczne, 28) nadawanie osobowosÂci prawnej nowo powstaøym jednost18
ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 130 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca
2003 r., http://www.mazowsze.uw.gov.pl/regulamin.
19
ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 160/01 Wojewody Opolskiego z dnia 12 grudnia
2001 r., http://www.opole.uw.gov.pl/statut200503.rtf.
20
ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 63/02 Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia
2002 r., http://www.opole.uw.gov.pl/regulamin200507.rtf.
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kom organizacyjnym pozostaøych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, 29) wydawanie potwierdzenÂ i zasÂwiadczenÂ w sprawie powoøywania i zmiany organoÂw kosÂcielnych osoÂb prawnych, 30) wydawanie
zasÂwiadczenÂ w sprawach emerytalnych osoÂb duchownych, 31) wykonywanie zadanÂ wynikajaÎcych z ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznaniaº.

Â DZKI
2.9. PODLASKI URZAÎD WOJEWO

Statut Podlaskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Biaøymstoku, beÎdaÎcy zaøaÎcznikiem do zarzaÎdzenia nr 157/01 Wojewody Podlaskiego
z dnia 13 grudnia 2001 r.21, w § 19 pkt 2 wyznania religijne przekazuje
do zakresu dziaøania WSOiM. Wedøug § 24 ust. 1 pkt 5 lit. a Regulaminu Podlaskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego22 do zadanÂ WSOiM nalezÇy prowadzenie spraw wyznaniowych, takich jak: ¹realizacja zadanÂ
wynikajaÎcych z ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego
w RP i innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz ustawy
o gwarancji wolnosÂci sumienia i wyznania, w tym: prowadzenie spraw
zwiaÎzanych ze sferaÎ majaÎtkowaÎ kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
prowadzenie spraw z zakresu nabycia osobowosÂci prawnej przez
jednostki organizacyjne kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, wydawanie zasÂwiadczenÂ potwierdzajaÎcych osobowosÂcÂ prawnaÎ jednostkom
kosÂcielnym, prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania ustawy
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznaniaº.

Â DZKI
2.10. PODKARPACKI URZAÎD WOJEWO

W § 19 pkt 2 Statutu Podkarpackiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego
w Rzeszowie, beÎdaÎcego zaøaÎcznikiem do zarzaÎdzenia nr 1/05 Woje21

http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/PUW/Statut+i+regulamin/Statut/.
ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 22/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lutego
2002 r. http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/PUW/Statut+i+regulamin/Regulamin/.
22
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wody Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2005 r.23, kwestie wyznanÂ
religijnych zaliczono do zakresu dziaøania WSOiM24. Natomiast Regulamin Podkarpackiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego, beÎdaÎcy zaøaÎcznikiem do zarzaÎdzenia nr 202/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 listopada 2004 r.25, w rozdziale IV dotyczaÎcym organizacji wewneÎtrznej wydziaøoÂw i zakresu ich dziaøania w § 14 stanowi: ¹do zadanÂ
wspoÂlnych wydziaøoÂw nalezÇaÎ sprawy zwiaÎzane z realizacjaÎ zadanÂ
i kompetencji Wojewody, szczegoÂlnie w zakresie [...] 2) wspoÂødziaøania z Wydziaøem Rozwoju Regionalnego w sprawach [...] g) regulacji
spraw majaÎtkowych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych [...]º. Na
mocy § 18 ust. 2 pkt 9 w Wydziale Rozwoju Regionalnego utworzono
Oddziaø UwøaszczenÂ Jednostek SamorzaÎdu Terytorialnego i Rewindykacji Mienia, do ktoÂrego zadanÂ, wedøug ust. 4, nalezÇy: ¹R ± w zakresie uwøaszczenÂ jednostek samorzaÎdu terytorialnego, rewindykacji
mienia oraz nabywania nieruchomosÂci pod drogi krajowe i autostrady: [...] 2) prowadzenie spraw zwiaÎzanych z regulacjaÎ spraw majaÎtkowych kosÂcioøoÂw, zwiaÎzkoÂw wyznaniowych i gmin zÇydowskich, w zakresie: a) nabywania z mocy prawa wøasnosÂci nieruchomosÂci beÎdaÎcych w ich wøadaniu, b) reprezentowanie Wojewody w odpowiednich
komisjach majaÎtkowych [...]º. W § 21 ust. 3 Regulaminu do zakresu
dziaøanÂ WSOiM zaliczono w szczegoÂlnosÂci ¹E ± w zakresie wspoÂøpracy z kosÂcioøami, zwiaÎzkami wyznaniowymi, nadzoru nad fundacjami i zgromadzeniami oraz realizacjaÎ innych spraw obywatelskich:
1) prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania powiadomienÂ od
wøadz kosÂcioøa lub innego zwiaÎzku wyznaniowego o utworzeniu,
zmianie nazwy, siedziby, granic lub poøaÎczeniu, podziale i zniesieniu
parafii, zboroÂw, gmin i innych jednostek organizacyjnych nie przekraczajaÎcych terenu wojewoÂdztwa oraz o powoøaniu i odwoøaniu osoby beÎdaÎcej kierowniczym organem wykonawczym takiej jednostki
23

http://www.uw.rzeszow.pl/.
Na mocy § 1 pkt 1 zarzaÎdzenia nr 54/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia
15 marca 2005 r., zamieniajaÎcego zarzaÎdzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu UrzeÎdowi WojewoÂdzkiemu w Rzeszowie § 19 pkt 2 Statutu Podkarpackiego
UrzeÎdu WojewoÂdzkiego otrzymaø brzmienie ¹wyznania religijne oraz mniejszosÂci narodowe i etniczneº.
25
http://www.uw.rzeszow.pl/.
24
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organizacyjnej, potwierdzanie tych faktoÂw na ich zÇaÎdanie, a takzÇe
prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie; 2) wykonywanie
zadanÂ wynikajaÎcych z kompetencji Wojewody w stosunku do kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂrych status prawny zostaø uregulowany [...]º.
Â DZKI
2.11. POMORSKI URZAÎD WOJEWO

W mysÂl § 19 pkt 2 Statutu Pomorskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego
w GdanÂsku26 wyznania religijne nalezÇaÎ do zakresu dziaøania
WSOiM. Regulamin Pomorskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego27 w § 22
wymienia nasteÎpujaÎce zadania nalezÇaÎce do WSOiM: ¹19) nadawanie osobowosÂci prawnej kosÂcielnym jednostkom organizacyjnym
i zwiaÎzkom wyznaniowym oraz powoøywanie i odwoøywanie ich organoÂw (sic! ± przyp. K.W.), 20) wspoÂøudziaø w regulacji praw majaÎtkowych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w tym nieodpøatne
przekazywanie niektoÂrych nieruchomosÂci, przywracanie wøasnosÂci,
21) uzgadnianie tras uroczystosÂci kosÂcielnych na drogach publicznych, 22) wydawanie decyzji odnosÂnie jednostek organizacyjnych
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ustalanie ich granic terytorialnych oraz dokonywanie zmian w tym zakresie, wzgleÎdnie przyjmowanie powiadomienÂ o podjeÎtych decyzjach wøadz kosÂcielnych [...]º.
Â DZKI
2.12. SÂLAÎSKI URZAÎD WOJEWO

W § 19 pkt 2 Statutu SÂlaÎskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Katowicach28 do zakresu dziaøanÂ WSOiM zaliczono wyznania religijne.
26

http://www.uw.gda.pl/statut.html.
Na podstawie obwieszczenia Dyrektora Generalnego Pomorskiego UrzeÎdu
WojewoÂdzkiego w GdanÂsku z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ogøoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pomorskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w GdanÂsku. Zob. Pomorski UrzaÎd WojewoÂdzki w GdanÂsku, Regulamin Pomorskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w GdanÂsku, GdanÂsk, czerwiec 2003.
28
ZarzaÎdzenie nr 500/01 Wojewody SÂlaÎskiego z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie
ustalenia statutu SÂlaÎskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Katowicach, http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?urzad/statut.
27
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Wedøug § 11 ust. 2 Regulaminu SÂlaÎskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego29
do podstawowego zakresu dziaøania WSOiM w dziale wyznania religijne nalezÇy: ¹1) dokonywanie ustalenÂ dotyczaÎcych sytuacji prawnej
nieruchomosÂci oraz przygotowywanie dokumentacji do potrzeb posteÎpowanÂ regulacyjnych prowadzonych przez KomisjeÎ MajaÎtkowaÎ,
MieÎdzykosÂcielnaÎ KomisjeÎ RegulacyjnaÎ, KomisjeÎ RegulacyjnaÎ i KomisjeÎ RegulacyjnaÎ do Spraw Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich oraz
prowadzenie korespondencji w tym zakresie z Komisjami i uczestnikami posteÎpowania, 2) stwierdzanie w pierwszej instancji przejsÂcia
z mocy prawa na wøasnosÂcÂ kosÂcioøoÂw lub zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
nieruchomosÂci Skarbu PanÂstwa, 3) prowadzenie dokumentacji zwiaÎzanej z tworzeniem, zmianaÎ nazwy, siedziby, granic, a takzÇe øaÎczeniem, podziaøem i zniesieniem jednostek organizacyjnych kosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz powoøywaniem i odwoøywaniem kierowniczych organoÂw wykonawczych w kosÂcioøach i innych
zwiaÎzkach wyznaniowych, 4) potwierdzanie uzyskania osobowosÂci
prawnej przez jednostki organizacyjne kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
5) wydawanie zasÂwiadczenÂ o posiadaniu przez jednostkeÎ organizacyjnaÎ kosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego osobowosÂci prawnej oraz
o organie uprawnionym do reprezentowania tej osoby prawnej, 6)
prowadzenie ewidencji kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dziaøajaÎcych na terenie wojewoÂdztwa, 7) wspoÂødziaøanie z kosÂcioøami, innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi oraz organizacjami mieÎdzywyznaniowymi w sprawach wynikajaÎcych ze stosunkoÂw mieÎdzy PanÂstwem
a kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, 8) koordynacja uzgadniania
tras i czasu pielgrzymek lub procesji na drogach publicznych w zakresie bezpieczenÂstwa ruchu drogowego, jesÂli przekraczajaÎ one obszar
gmin lub wojewoÂdztwaº. Ten ostatni punkt doprecyzowany jest
przez zapis § 1 ust. 7 pkt 8 zarzaÎdzenia wewneÎtrznego nr 10/2004
dyrektora Wydziaøu Spraw Obywatelskich i Migracji z dnia 30 wrzesÂnia 2004 r. w sprawie organizacji wewneÎtrznej i zasad funkcjonowa29
ZarzaÎdzenie nr 293/04 Wojewody SÂlaÎskiego z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu SÂlaÎskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Katowicach, http://
www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?urzad/regulamin.
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nia Wydziaøu Spraw Obywatelskich i Migracji SÂlaÎskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Katowicach, ktoÂry to przepis przekazuje realizacjeÎ
wymienionego zadania Oddziaøowi Zamiejscowemu w CzeÎstochowie.
Â DZKI
2.13. SÂWIEÎTOKRZYSKI URZAÎD WOJEWO

Statut SÂwieÎtokrzyskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Kielcach30
w § 18 pkt 2 przekazuje wyznania religijne do zakresu dziaøania
WSOiM. W Regulaminie SÂwieÎtokrzyskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego31 zawarto najobszerniejsze ze wszystkich regulacji regulaminowych w urzeÎdach wojewoÂdzkich przepisy dotyczaÎce wyznanÂ religijnych. § 63 pkt 5 Regulaminu SÂwieÎtokrzyskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego stanowi, zÇe do podstawowej dziaøalnosÂci WSOiM nalezÇy:
¹5) prowadzenie spraw wyznaniowych, a w szczegoÂlnosÂci wykonywanie zadanÂ wynikajaÎcych z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w RP (Dz. U. nr 29, poz. 154
z poÂzÂn. zm.) oraz pakietu ustaw o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøoÂw
innych wyznanÂ: a) potwierdzanie przyjeÎcia zawiadomienÂ o utworzeniu baÎdzÂ zmianie granic jednostek organizacyjnych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz mianowaniu baÎdzÂ odwoøaniu osoÂb peøniaÎcych funkcjeÎ ich organoÂw, b) prowadzenie rejestru osoÂb prawnych
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz ich organoÂw, c) koordynacja uczestnictwa Skarbu PanÂstwa w posteÎpowaniu regulacyjnym
dotyczaÎcych spraw majaÎtkowych KosÂcioøa Katolickiego w RP, d)
ogoÂlny nadzoÂr nad przestrzeganiem ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania [t.jedn. Dz. U. z 2000 r.,
nr 26, poz. 319], e) uczestnictwo Skarbu PanÂstwa w posteÎpowaniu
regulacyjnym dot. spraw majaÎtkowych gmin wyznaniowych zÇydowskich, jak roÂwniezÇ innych kosÂcioøoÂw, ktoÂre zgøosiøy swe roszczenia
przed MieÎdzykosÂcielnaÎ KomisjaÎ RegulacyjnaÎ, podstawa prawna: ±
ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin wyzna30
ZarzaÎdzenie nr 66/2004 Wojewody SÂwieÎtokrzyskiego z dnia 3 wrzesÂnia 2004 r.
zmieniajaÎce zarzaÎdzenie w sprawie nadania statutu SÂwieÎtokrzyskiemu UrzeÎdowi WojewoÂdzkiemu w Kielcach, http://www.kielce.uw.gov.pl/_plik.php?id=447.
31
StanowiaÎcego zaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 14/2004 Wojewody SÂwieÎtokrzyskiego z dnia 25 lutego 2004 r., http://www.kielce.uw.gov.pl/_plik.php?id=581.
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niowych zÇydowskich w RP [Dz. U. nr 41, poz. 251], ± ustawa z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w RP
[Dz. U. nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.], ± ustawa z 17 maja 1989 r.
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania [t.jedn. Dz. U.
z 2000 r., nr 26, poz. 319], ± pakiet ustaw o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøoÂw innych wyznanÂ, f) opiniowanie wnioskoÂw o przyznanie
subwencji z Funduszu KosÂcielnego, podstawa prawna: ± ustawa
o przejeÎciu przez PanÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego [Dz. U. z 1950 r., nr 9, poz. 87 z poÂzÂn. zm.]º.
W mysÂl § 60 ww. Regulaminu kwestiami zwiaÎzanymi z wyznaniami zajmuje sieÎ jednak roÂwniezÇ Wydziaø Skarbu PanÂstwa i PrzeksztaøcenÂ WøasnosÂciowych, gdyzÇ do jego zakresu dziaøania nalezÇy m.in. ¹19)
stwierdzanie przejsÂcia nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci z mocy prawa na
wøasnosÂcÂ KosÂcioøa Katolickiego, podstawa prawna: ± art. 60 ust. 5
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U. nr 29, poz. 154 z poÂzÂn.
zm.] ± ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎciu przez PanÂstwo doÂbr
martwej reÎki, poreÎczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego [Dz. U. z 1950 r., nr 9, poz.
87 z poÂzÂn. zm.], 20) wspoÂødziaøanie z Wydziaøem Spraw Obywatelskich i Migracji w posteÎpowaniu regulacyjnym dotyczaÎcym majaÎtku
KosÂcioøa katolickiego i kosÂcioøoÂw innych wyznanÂ oraz gmin zÇydowskich, podstawa prawna: ± ustawy cytowane w pkt. 19, 21) stwierdzanie przejsÂcia nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci z mocy prawa oraz nieodpøatne przekazywanie nieruchomosÂci na wøasnosÂcÂ KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego, podstawa prawna: ± art. 35 i 37 ustawy z dnia
30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa EwangelickoMetodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U. nr 97, poz.
479 z poÂzÂn. zm.], 22) stwierdzanie przejsÂcia nieruchomosÂci lub ich
czeÎsÂci z mocy prawa oraz przywracanie KosÂcioøowi ChrzesÂcijan BaptystoÂw wøasnosÂci upanÂstwowionych nieruchomosÂci, a w razie braku
mozÇliwosÂci ich przywroÂcenia przyznawanie nieruchomosÂci zamiennych lub odszkodowania, podstawa prawna: ± art. 39, 40 i 41 ustawy
z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ChrzesÂcijan
BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U. nr 97, poz. 480 z poÂzÂn.
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zm.], 23) nieodpøatne przekazywanie nieruchomosÂci na wøasnosÂcÂ
KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, podstawa prawna: ± art. 35
ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U.
nr 97, poz. 481 z poÂzÂn. zm.], 24) stwierdzanie przejsÂcia nieruchomosÂci
lub ich czeÎsÂci z mocy prawa oraz nieodpøatne przekazywanie nieruchomosÂci na wøasnosÂcÂ KosÂcioøa Polsko-Katolickiego, podstawa prawna: ± art. 33 i 34 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa
do KosÂcioøa Polsko-Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U.
nr 97, poz. 482 z poÂzÂn. zm.], 25) stwierdzanie przejsÂcia nieruchomosÂci
lub ich czeÎsÂci z mocy prawa oraz nieodpøatne przekazywanie nieruchomosÂci na wøasnosÂcÂ KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego, podstawa
prawna: ± art. 35 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa
do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
[Dz. U. nr 41, poz. 254 z poÂzÂn. zm.], 26) stwierdzanie przejsÂcia nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci z mocy prawa oraz nieodpøatne przekazywanie nieruchomosÂci na wøasnosÂcÂ Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa
Prawosøawnego, podstawa prawna: ± art. 46 ustawy z 4 lipca 1991 r.
o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego [Dz. U. nr 66, poz. 287 z poÂzÂn. zm.], 27) wydawanie decyzji
stwierdzajaÎcych przejsÂcie nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci na wøasnosÂcÂ
gmin zÇydowskich, podstawa prawna: ± art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 20
lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U. nr 41, poz. 251 z poÂzÂn. zm.]º.
Â DZKI
2.14. WARMINÂSKO-MAZURSKI URZAÎD WOJEWO

Wedøug Statutu WarminÂsko-Mazurskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Olsztynie32 § 10 ust. 21 pkt 5 lit. b) do zakresu dziaøania delegatury urzeÎdu w ElblaÎgu nalezÇy realizacja zadanÂ wojewody w zakresie spraw obywatelskich i migracji objeÎtych dziaøami administracji
rzaÎdowej wyznania religijne. Natomiast § 19 zadania te przekazuje
WSOiM. W § 8 ust. 2 pkt 8 lit. b) Regulaminu WarminÂsko-Mazur32

http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/akty_prawne/powszechnie
_obowiazujace/px_statut1_290102ujednol.rtf.
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skiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego33 zapisano, zÇe w skøad WSOiM
wchodzaÎ samodzielne stanowiska pracy ds. spoøecznych i wyznaniowych. W § 39 ust. 1 wsÂroÂd zakresu kompetencji WSOiM wymieniono
zadania dotyczaÎce wspoÂøpracy z kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, w tym w szczegoÂlnosÂci m.in.: ¹15) prowadzenie spraw okresÂlonych w ustawach i przepisach wykonawczych z zakresu stosunkoÂw
pomieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøem Katolickim oraz innymi kosÂcioøami
i zwiaÎzkami wyznaniowymi: a) wydawania zasÂwiadczenÂ kosÂcielnym
osobom prawnym, b) regulacji spraw majaÎtkowych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº. Wedøug natomiast ust. 2 do zakresu dziaøania
oddziaøu spraw obywatelskich i migracji w delegaturze w ElblaÎgu
nalezÇaÎ sprawy, takie jak: ¹7) przygotowywanie projektoÂw zasÂwiadczenÂ w sprawach okresÂlonych dla Wojewody w przepisach z zakresu
stosunkoÂw pomieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøem Katolickim oraz z innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi i doreÎczanie wydanych
zasÂwiadczenÂ kosÂcielnym osobom prawnym oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresieº. ZarzaÎdzeniem nr 190 Wojewody WarminÂsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2004 r., zmieniajaÎcego zarzaÎdzenie
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego WarminÂsko-Mazurskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Olsztynie34, wprowadzono nasteÎpujaÎcaÎ regulacjeÎ: ¹8) w § 36 a) w ust. 1 [...] ± czeÎsÂcÂ z zakresu
zabezpieczenia spoøecznego otrzymuje brzmienie [...] 16) wspoÂødziaøanie z organizacjami pozarzaÎdowymi, KosÂcioøem Katolickim i innymi
kosÂcioøami, zwiaÎzkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, zlecanie tym podmiotom zadanÂ z zakresu pomocy spoøecznej oraz
wspieranie finansowe w formie dotacji lub dofinansowania, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg w zakresie dziaøalnosÂci jednostek organizacyjnych pomocy spoøecznejº.

33
StanowiaÎcym zaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 52 Wojewody WarminÂsko-Mazurskiego z dnia 8 kwietnia 2004 r., http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/akty_prawne/powszechnie_obowiazujace/px_r_uw.04.04.rtf.
34
http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/akty_prawne/powszechnie_obowiazujace/wx_urzad_wojewodzki~akty_prawne~powszechnie_obowiazujace~zarz_
nr_190_07_12_2004.

RZAÎDOWA ADMINISTRACJA WYZNANIOWA W POLSCE

265

Â DZKI
2.15. WIELKOPOLSKI URZAÎD WOJEWO

W Statucie Wielkopolskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Poznaniu35, podobnie jak w wieÎkszosÂci innych statutoÂw urzeÎdoÂw wojewoÂdzkich, § 19 pkt 2 do zakresu dziaøania Wydziaøu Spraw Obywatelskich i Migracji przekazuje realizacjeÎ zadanÂ wojewody objeÎtych
dziaøem administracji rzaÎdowej wyznania religijne. W Regulaminie
Wielkopolskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego36 zagadnienia wyznaniowe zostaøy uregulowane w § 16 ust. 3 dotyczaÎcym podstawowych
zadanÂ WSOiM z zakresu wyznanÂ religijnych w nasteÎpujaÎcy sposoÂb:
¹1) utrzymywanie staøych kontaktoÂw z przedstawicielami kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na terenie wojewoÂdztwa oraz Oddziaøem
Polskiej Rady Ekumenicznej w Poznaniu; 2) realizowanie spraw z zakresu stosunkoÂw pomieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøem Katolickim
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi; 3) realizowanie zadanÂ wynikajaÎcych z przepisoÂw gwarantujaÎcych obywatelom wolnosÂcÂ sumienia i wyznania; 4) przygotowywanie decyzji dotyczaÎcych regulacji majaÎtkowych kosÂcielnych
osoÂb prawnych; 5) zaøatwianie spraw z zakresu regulacji majaÎtkowych kosÂcielnych osoÂb prawnych zgodnie z zarzaÎdzeniami Komisji
MajaÎtkowej, Komisji Regulacyjnej i Komisji Regulacyjnej do Spraw
Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich oraz MieÎdzykosÂcielnej Komisji
Regulacyjnej przy Ministrze Spraw WewneÎtrznych i Administracji;
6) przyjmowanie powiadomienÂ lokalnych wøadz kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych o zmianach dotyczaÎcych kosÂcielnych osoÂb prawnych (utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic, poøaÎczeniu, podziale i zniesieniu) oraz powiadomienÂ o powoøaniu i odwoøaniu osoÂb
sprawujaÎcych funkcje organoÂw kosÂcielnych osoÂb prawnych i osoÂb
beÎdaÎcych kierowniczym organem wykonawczym w kosÂciele lub innym zwiaÎzku wyznaniowymº.

35

ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 21/02 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lutego
2002 r., http://www.poznan.uw.gov.pl/statut.html.
36
ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 12/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2005 r., http://www.poznan.uw.gov.pl/regulamin.html.
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Â DZKI
2.16. ZACHODNIOPOMORSKI URZAÎD WOJEWO

Statut Zachodniopomorskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Szczecinie37 w § 19 pkt 2 wyznania religijne zaliczyø do zakresu dziaøania
WSOiM. Natomiast w mysÂl § 47 ust. 1 Regulaminu Zachodniopomorskiego UW38 do szczegoÂøowego zakresu dziaøania Wydziaøu
Spraw Obywatelskich i Migracji nalezÇy w zakresie spraw obywatelskich prowadzenie spraw wynikajaÎcych z: ¹8) przepisoÂw o kosÂcioøach
i zwiaÎzkach wyznaniowych dotyczaÎcych: a) spraw wynikajaÎcych ze
stosunkoÂw mieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøem Katolickim oraz innymi
kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, b) realizacji przepisoÂw gwarantujaÎcych obywatelom wolnosÂcÂ sumienia i wyznaniaº.

*

Rozstrzyganie w ramach administracji rzaÎdowej kwestii zwiaÎzanych z wyznaniami religijnymi nalezÇy obecnie przewazÇnie do kompetencji Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji oraz poszczegoÂlnych wojewodoÂw. Trzeba zauwazÇycÂ, zÇe jest to w gøoÂwnej mierze
dziaøalnosÂcÂ rejestrowa i inna zblizÇona do niej, a zwiaÎzana np. z posÂwiadczaniem posiadania osobowosÂci prawnej. W zasadzie etap
¹twoÂrczegoº i ingerujaÎcego w kwestie wewneÎtrzne zajmowania sieÎ
przez organy administracji rzaÎdowej kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami
wyznaniowymi minaÎø wraz ze zmianaÎ ustroju.
37

ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 438/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 11 grudnia 2001 r., http://bip.szczecin.uw.gov.pl/bip/chapter_8044.asp.
38
ZaøaÎcznik do zarzaÎdzenia nr 50/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 lutego 2002 r., http://bip.szczecin.uw.gov.pl/bip/chapter_8045.asp.
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 9 ± 2006

Krzysztof Wojtyczek, Prawa czøowieka, w: Prawo francuskie, red.
A. Machowska, K. Wojtyczek, t. 2, Zakamycze 2005, s. 25-76.

W godnej uznania inicjatywie opracowania podreÎcznika prawa francuskiego ukazaøy sieÎ juzÇ dwa tomy zawierajaÎce omoÂwienie podstawowych
gaøeÎzi tegozÇ systemu prawnego. W tomie drugim zainteresowanie znawcoÂw prawa wyznaniowego mozÇe wzbudzicÂ obszerny artykuø K. Wojtyczka,
Prawa czøowieka, w ktoÂrym autor omoÂwiø podstawy francuskiego prawa
wyznaniowego. W czeÎsÂci wsteÎpnej, czyli uwagach ogoÂlnych na temat
kwestii terminologicznych, konstytucyjnej regulacji praw czøowieka, podmiotoÂw, ograniczenÂ i znaczenia prawa mieÎdzynarodowego i UE (s. 25-37),
K. Wojtyczek przedstawiø gwarancje praw czøowieka w prawie francuskim. Organem stojaÎcym na strazÇy praw czøowieka jest Rada Konstytucyjna, natomiast ustawodawstwo gwarantuje obywatelom prawo saÎdowego dochodzenia swoich praw i obrony przed naruszeniami. Skargi dotyczaÎce funkcjonowania administracji publicznej w zakresie jej stosunkoÂw
z podmiotami praw czøowieka rozpatruje niezalezÇny Mediator Republiki.
Organem niezalezÇnym, chroniaÎcym i realizujaÎcym prawa dzieci zagwarantowane w ustawodawstwie i umowach mieÎdzynarodowych, jest Rzecznik
Dzieci. Ponadto ustawodawca francuski przewidziaø dziaøanie niezalezÇnych organoÂw administracji, ktoÂrym powierzyø zadania zwiaÎzane z realizacjaÎ okresÂlonych praw czøowieka. SaÎ to: WyzÇsza Rada do spraw Audiowizualnych SÂrodkoÂw Przekazu, Krajowa Komisja do spraw Informatyki
i WolnosÂci, Krajowa Komisja do spraw Kontroli PodsøuchoÂw z Przyczyn
BezpieczenÂstwa (s. 37-44).
DuzÇy fragment swych wywodoÂw autor posÂwieÎca wybranym prawom
czøowieka (s. 44-75), w tym wolnosÂci religijnej i innym prawom czøowieka
sÂcisÂle z niaÎ zwiaÎzanym, co w szerokim rozumieniu jest takzÇe przedmiotem
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zainteresowania prawa wyznaniowego. Najpierw omawia søynnaÎ w ustawodawstwie zasadeÎ roÂwnosÂci (principe d'eÂgaliteÂ), ktoÂra przez wielu jest
mylona z tzw. bezwzgleÎdnym egalitaryzmem. RoÂzÇni sieÎ ona znacznie od
haseø wykluczajaÎcych jakiekolwiek zroÂzÇnicowanie takzÇe w odniesieniu do
wyznanÂ w opcji indywidualnej czy zbiorowej na wielu pøaszczyznach zÇycia.
WolnosÂcÂ wypowiedzi, jako jedno z istotnych praw czøowieka, i wolnosÂcÂ
prasy takzÇe nie saÎ pozbawione roÂzÇnego rodzaju ograniczenÂ (z uwagi na
gwaøtownosÂcÂ atakoÂw, pornografieÎ, naruszenie ludzkiej godnosÂci), wolnosÂcÂ
radiofonii i telewizji (WyzÇsza Rada do spraw Audiowizualnych SÂrodkoÂw
Przekazu, wydawanie zezwolenÂ, nadzoÂr nad nadawcami, kompetencje
personalne, ograniczenia dotyczaÎce tresÂci programoÂw, prawo do odpowiedzi), wolnosÂcÂ zgromadzenÂ (zebrania i manifestacje z zakazami przemoÂwienÂ sprzecznych z porzaÎdkiem publicznym i dobrymi obyczajami) to
nasteÎpne tematy tak sumiennie i rzeczowo omoÂwione w prezentowanym
artykule na s. 44-60.
Bardzo szeroko w artykule jest tezÇ omoÂwiona wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ
wedøug prawa francuskiego. Bardziej jednolicie nizÇ w polskim systemie
prawnym prawo francuskie reguluje status zrzeszenÂ, odmiennie traktuje
pojeÎcie stowarzyszenia, sposoÂb jego rejestracji poprzez zwykøe zawiadomienie podprefektury departamentu lub okreÎgu, wreszcie ich osobowosÂcÂ
prawnocywilnaÎ i status stowarzyszenÂ uzÇytecznosÂci publicznej. W ramach
wolnosÂci zrzeszania autor omawia takzÇe regulacje prawne w odniesieniu
do partii politycznych, ich finansowania ze sÂrodkoÂw publicznych i zÂroÂdeø
prywatnych (s. 60-64).
Dla zainteresowanych wolnosÂciaÎ religijnaÎ autor posÂwieÎciø ostatnie
10 stron swego artykuøu. Omawia kroÂtko uwarunkowania historyczne
stosunkoÂw panÂstwa i KosÂcioøa katolickiego, by przejsÂcÂ do uregulowanÂ
konstytucyjnych przekonanÂ religijnych. Tøumaczy, zÇe przez ¹sÂwieckosÂcÂº
nalezÇy rozumiecÂ ¹neutralnosÂcÂº panÂstwa wobec religii. NasteÎpnie omawia
status prawny wspoÂlnot religijnych w regulacji Alzacji i departamentu
Moselle oraz restrykcyjne regulacje, obowiaÎzujaÎce na pozostaøym terytorium republiki po 1904 r. WspoÂlnoty religijne mogaÎ tworzycÂ stowarzyszenia na podstawie ustawy z 1901 r. lub stowarzyszenia w celu sprawowania
kultu, podlegajaÎce nadzorowi panÂstwa z prawem do ich rozwiaÎzania
wøaÎcznie. Omawia tezÇ prawo z 2001 r., odnoszaÎce sieÎ do sekt, a nasteÎpnie
restrykcje odnosÂnie do majaÎtku kosÂcielnego i zakazu subwencjonowania
wyznanÂ. Ponadto wyjasÂnia pojeÎcie kongregacji wyznaniowych i omawia
formy panÂstwowego nadzoru nad nimi. Sprawowanie kultu w teorii,
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a czeÎsto i w praktyce jest nadzorowane przez tzw. policjeÎ kultu. Godne
zauwazÇenia saÎ przepisy restrykcyjne w sprawie sÂwieckosÂci osÂwiaty publicznej, posunieÎte azÇ do zakazu noszenia symboli religijnych w szkoøach
publicznych. MogaÎ bycÂ jednak zakøadane szkoøy wyznaniowe i faktycznie
funkcjonujaÎ, w wieÎkszosÂci katolickie. Na budynkach publicznych lub
miejscach publicznych, z wyjaÎtkiem budynkoÂw søuzÇaÎcych sprawowaniu
kultu, cmentarzy, nagrobkoÂw oraz muzeoÂw i wystaw, nie mozÇna umieszczacÂ symboli religijnych. PodkresÂlicÂ tezÇ nalezÇy pewnaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ
rozwiaÎzanÂ prawnych i orzecznictwa w sprawach wolnosÂci religijnej.
RozwazÇania luzÂno zwiaÎzane z prawem wyznaniowym, a odnoszaÎce sieÎ
do prawa dosteÎpu do dokumentoÂw publicznych, konÂczaÎ wywody autora
na temat praw czøowieka w prawie francuskim. Ta czeÎsÂcÂ podreÎcznika
prawa francuskiego konÂczy sieÎ wykazem podstawowej literatury zaroÂwno
podreÎcznikowej (starej i nowej), jak i polskich opracowanÂ tej tematyki.
Uwagi na temat rzeczonej publikacji nie majaÎ na celu jej recenzowania, ale majaÎ charakter informacyjny. JesÂli mozÇna wydacÂ jakiesÂ saÎdy oceniajaÎce, to nie merytoryczne, ale formalne. Mamy tu do czynienia z jasnym
i przejrzystym wykøadem prawa francuskiego w kwestii praw czøowieka,
ktoÂre kazÇdego studenta, a takzÇe badacza prawa wyznaniowego winny
zainteresowacÂ. ZaøaÎczona literatura pozwoli pogøeÎbicÂ interesujaÎce kwestie. Autorowi omawianego tekstu nalezÇy pogratulowacÂ kompetencji i postulowacÂ wspoÂøpraceÎ z innymi osÂrodkami naukowymi, podejmujaÎcymi
problematykeÎ prawa wyznaniowego w Polsce.
Henryk Misztal

Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. LibertaÁ religiosa e processo
di democratizzazione, a cura di Antonio G. Chizzoniti, Vita e Pensiero,
Milano 2004, ss. 724.

W wielu krajach europejskich podejmowane saÎ pogøeÎbione studia nad
uregulowaniami dotyczaÎcymi wolnosÂci religijnej w Europie Zachodniej,
a ostatnio takzÇe nad historiaÎ ¹KosÂcioøa milczaÎcegoº w okresie komunistycznym w Europie SÂrodkowo-Wschodniej oraz procesem demokratyza-
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cji i poszerzaniem zakresu wolnosÂci religijnej. Badania takie saÎ prowadzone zwøaszcza we Wøoszech, Polsce, Czechach, Ukrainie i na WeÎgrzech.
We Wøoszech studia w tym przedmiocie, zwøaszcza w odniesieniu do
krajoÂw o ustabilizowanej demokracji, podjeÎli m.in.: C. Mirabelli (Diritto
ecclesiastico e comparazione giuridica, w: Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Bologna 1997) oraz F. Margiotta Broglio (Il fenomeno religioso nel sistema giuridico del l'Unione
Europea, w: Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Bologna 1997). Problematyka ta jest obecna takzÇe niemal
we wszystkich podreÎcznikach do prawa wyznaniowego, takich autoroÂw
jak: C. Jemolo, A. Ottaviani, G. Balladore, P. De Luca, F. Finocchiaro,
G. Barberini, A. Vitale, C. Mirabelli, F. Margiotta Broglio, F. Onida,
L. Spinelli. SzczegoÂlnie cenna jest publikacja pt. Diritto e religione in
Europa occidentale (Bologna 1997), ktoÂrej autorami saÎ Silvio Ferrari
i Ivan C. IbaÂn. JesÂli chodzi o EuropeÎ WschodniaÎ, to warto przypomniecÂ
stare i, niestety, oparte jedynie na przepisach prawnych ± bez uwzgleÎdnienia praktyki wøadz komunistycznych w Polsce ± dzieøo G. Barberiniego
Stato socialista e Chiesa cattolica in Polonia (Bologna 1983).
W Polsce problematykaÎ wolnosÂci religijnej w czasach tzw. Polski Ludowej oraz procesem demokratyzacji prawa w okresie postkomunistycznym zajmowano sieÎ juzÇ m.in. na sympozjach i zjazdach katedr prawa
wyznaniowego organizowanych przez KatedreÎ Prawa Wyznaniowego
KUL. Owocem tych konferencji saÎ nasteÎpujaÎce publikacje: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiaøy I OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny 14-16 stycznia 2003 (red.
A. Mezglewski, Lublin 2004) oraz Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce
Ludowej. Materiaøy z II OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny 26-28 pazÂdziernika 2004 (red. A. Mezglewski,
P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005). Zagadnienie wolnosÂci religijnej
w Polsce systematycznie podejmowane jest ponadto w ¹Studiach z Prawa
Wyznaniowegoº oraz w podreÎcznikach i zbiorach zÂroÂdeø prawa wyznaniowego, takich autoroÂw jak: J. Krukowski, A. Mezglewski, H. Misztal,
M. Pietrzak, P. Stanisz, W. Uruszczak, K. Warchaøowski. W Czechach
problematykaÎ taÎ zajmujaÎ sieÎ m.in. J. R. Tretera i I. Hrdina, a na Ukrainie
L. Kowalenko.
Publikacja Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. LibertaÁ religiosa e processo di democratizzazione, beÎdaÎca przedmiotem recenzji, dotyczy
Europy SÂrodkowo-Wschodniej. Jest ona owocem projektu podjeÎtego
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przez pracownikoÂw naukowych uniwersytetoÂw panÂstwowych w Perugii,
Florencji i Mediolanie oraz Katolickiego Uniwersytetu ¹Sacro Cuoreº
w Mediolanie.
Autor Wprowadzenia, Antonio G. Chizzoniti, wiele miejsca posÂwieÎciø
mysÂli Jana Pawøa II na temat wolnosÂci religijnej. Na poczaÎtku informuje,
zÇe przed pontyfikatem ¹papiezÇa Polaka, papiezÇa Søowianinaº nikt nie
przypuszczaø, zÇe wolnosÂcÂ religijna poczyni takie posteÎpy w krajach dawnego bloku komunistycznego, zÇe po rozpoczeÎciu tego pontyfikatu dokonajaÎ sieÎ takzÇe istotne zmiany w tej strefie geopolitycznej. Jeszcze przed
wyborem na papiezÇa kard. Karol Wojtyøa opublikowaø artykuø Gdzie
granica Europy? (¹Vita e pensieroº 1978, nr 4, 5, 6). Ten pontyfikat
pozwoliø mysÂlecÂ o Europie zjednoczonej mimo dwoÂch centroÂw religijnych
(Rzym ± Konstantynopol), jak i oczywistych roÂzÇnic kulturowych. ZaczeÎto
mysÂlecÂ o potrzebie koegzystencji, a nawet wspoÂøpracy mieÎdzy tymi dwoma rozumieniami ¹europejskosÂciº. Autor przywoøuje dwa fakty: po
pierwsze, ustanowienie patronami Europy obok sÂw. Benedykta takzÇe
sÂw. Cyryla i Metodego, po drugie, roleÎ, jakaÎ odegraøa Polska. WøasÂnie
Polska byøa tym miejscem, gdzie spotkaøy sieÎ kultury Zachodu i Wschodu
i powstaøo pojeÎcie Europy SÂrodkowej. Ponadto Europa staøa sieÎ liniaÎ
demarkacyjnaÎ pomieÎdzy rzeczywistosÂciaÎ pojeÎtego szeroko Wschodu i Zachodu. O ile z jednej strony na EuropeÎ miaøy wpøyw ludy z gøeÎbokiej Azji,
ktoÂre wpøyneÎøy na mentalnosÂcÂ søowianÂskaÎ juzÇ przepojonaÎ ewangeliaÎ, o tyle
bliskosÂcÂ geograficzna z Zachodem wpøywaøa na niebezpieczenÂstwo konsumizmu. Wobec niewyobrazÇalnych skutkoÂw, jakie przynioÂsø sowiecki
komunizm, caøy pontyfikat Jana Pawøa II staø sieÎ poszukiwaniem wøasnej
¹tozÇsamosÂciº Europy. KosÂcioÂø staø sieÎ miejscem odrodzenia wewneÎtrznego spoøecznosÂci napieÎtnowanej ateizmem panÂstwowym, osøabionej moralnie i tym samym mniej odpornej na agresywny konsumizm, ktoÂry obok
relatywizmu etycznego ± wedøug papiezÇa Polaka ± jest pierwszym wrogiem tej spoøecznosÂci (s. VII-IX).
Wielu komentatoroÂw mysÂli Jana Pawøa II podkresÂla, zÇe rzeczaÎ dla
niego nie do zaakceptowania byø podziaø jaøtanÂski Europy. PapiezÇ odwoøywaø sieÎ do chrzesÂcijanÂskich korzeni Europy i na bazie poszanowania
godnosÂci praw osoby ludzkiej domagaø sieÎ w szczegoÂlnosÂci poszanowania
wolnosÂci religijnej. WolnosÂcÂ ta jest wolnosÂciaÎ fundamentalnaÎ wsÂroÂd praw
osoby ludzkiej. Autor Wprowadzenia wyjasÂnia szeroko, jak istotnaÎ sprawaÎ w nauczaniu Jana Pawøa II byøa wolnosÂcÂ religijna i ilustruje to zagadnienie tekstami wyjeÎtymi z roÂzÇnych wystaÎpienÂ papiezÇa. PodkresÂla dwa

272

RECENZJE

specyficzne wymiary wolnosÂci religijnej w nauczaniu papieskim, indywidualny i wspoÂlnotowy, ktoÂrej poszanowania i zagwarantowania domaga
sieÎ ze strony wøadz cywilnych. PapiezÇ zdawaø sobie spraweÎ, zÇe roÂzÇnice
przekonanÂ i kultur roÂzÇnych spoøecznosÂci mogaÎ prowadzicÂ do konfrontacji
i dlatego w licznych listach, ogøaszanych na Dni Pokoju, nawoøywaø do
autentycznego dialogu mieÎdzyreligijnego. To przesøanie jest ciaÎgle aktualne takzÇe dzisiaj dla zachowania pokoju w jednoczaÎcej sieÎ Europie. Byøo
ono konsekwentnie realizowane w 102 zagranicznych podroÂzÇach do 129
krajoÂw i przyniosøo widoczne skutki pozytywne. Ciekawy wywoÂd autora
Wprowadzenia na temat analizy podroÂzÇy w samej Europie prowadzi do
refleksji zwiaÎzanych z ¹nowaÎ eraÎº w procesie demokratyzacji rozpoczeÎtym w 1989 r. (s. VI-XIII).
DosÂwiadczenia z terenu Polski, WeÎgier i Czech uwidaczniajaÎ dwa tory
relacji panÂstw z KosÂcioøem katolickim. W krajach tradycyjnie katolickich
stosunki te zostaøy uregulowane konkordatami. Paralelnie konferencje
episkopatoÂw poszczegoÂlnych narodoÂw uznaøy za konieczne rozwijanie
roÂzÇnych form wspoÂødziaøania z instytucjami panÂstwowymi na wzoÂr krajoÂw
demokratycznych Europy Zachodniej, i to nie tylko w zakresie wolnosÂci
religijnej, ale takzÇe w rozwoju demokratyzacji tych krajoÂw. KosÂcioÂø katolicki zrozumiaø takzÇe swojaÎ roleÎ w rozwijaniu programoÂw socjalnych, zwøaszcza w okresie poszerzania Unii Europejskiej. Autor Wprowadzenia na
zakonÂczenie przytoczyø jakzÇe znamienne søowa adhortacji apostolskiej Jana Pawøa II z 28 czerwca 2003 r. Ecclesia in Europa: ¹ZÇadna istota ludzka
nie mozÇe zÇycÂ bez perspektyw na przyszøosÂcÂ. Tym mniej KosÂcioÂø, zÇyjaÎcy
oczekiwaniem na KroÂlestwo, ktoÂre nadchodzi i jest juzÇ obecne na tym
sÂwiecie. Byøoby niesprawiedliwosÂciaÎ nie uznacÂ oznak wpøywu Chrystusowej Ewangelii na zÇycie spoøeczenÂstwa. [...] WsÂroÂd tych oznak trzeba wymienicÂ odzyskanie wolnosÂci przez KosÂcioÂø na wschodzie Europyº (n. 11).
Europa dzisiejsza jako ¹wspoÂlnota narodoÂwº zÇyje nadziejaÎ pojednania
mieÎdzy narodami zwasÂnionymi od wielu wiekoÂw. Antonio G. Chizzoniti,
profesor prawa wyznaniowego na Wydziale Jurysprudencji Katolickiego
Uniwersytetu ¹Sacro Cuoreº w Mediolanie, majaÎcego swaÎ siedzibeÎ w Piacenzy, autor wielu prac, konÂczy swoje Wprowadzenie zÇyczeniem, aby Europa w procesie integracyjnym poza jednosÂciaÎ politycznaÎ i ekonomicznaÎ
uwzgleÎdniøa tradycje humanistyczne i chrzesÂcijanÂskie naszego kontynentu
poprzez gwarancjeÎ prymatu wartosÂciom etycznym i duchowym (s. XIV).
Praca zawiera ponadto cztery obszerne opracowania dotyczaÎce KosÂcioøa katolickiego i wolnosÂci religijnej w Polsce, Czechach, na WeÎgrzech
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i w Rosji oraz liczne dokumenty, beÎdaÎce przedrukiem artykuøoÂw konstytucji z 20 krajoÂw postkomunistycznych, dotyczaÎcych wolnosÂci religijnej
i sytuacji zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Na konÂcu nalezÇy zauwazÇycÂ cenny dodatek, zawierajaÎcy strony ¹webº, gdzie mozÇna znalezÂcÂ odpowiednie teksty, co w dobie komunikacji internetowej nie jest bez znaczenia.
Dobrze sieÎ staøo, zÇe do opracowania tego dzieøa zaproszono wybitnych przedstawicieli prawa wyznaniowego z krajoÂw, ktoÂrych dotyczaÎ wywody (z wyjaÎtkiem Rosji). Obszerny i cenny artykuø Chiesa cattolica
e libertaÁ regiosa in Polonia napisaø Piotr Stanisz, adiunkt w Katedrze
Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, znany juzÇ ze swych licznych publikacji z prawa wyznaniowego. Po kroÂtkim wsteÎpie omoÂwiø zarys stosunkoÂw panÂstwo-KosÂcioÂø
w okresie tzw. Polski Ludowej, przemiany dokonane w 1989 r., uregulowania konstytucyjne z 1997 r. i postanowienia konkordatu. Caøy obszerny
artykuø (s. 3-44) oparø nie tylko na bazie zÂroÂdøowej, ale poddaø te zÂroÂdøa
solidnej analizie, scharakteryzowaø doktryneÎ prawa wyznaniowego i ukazaø praktyczne zastosowanie tychzÇe rozwiaÎzanÂ, nie omijajaÎc waÎtpliwosÂci
czy propozycji ewentualnych zmian.
W drugim artykule, ktoÂry opracowaø J. R. Tretera z Katedry Prawa
Wyznaniowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, pt.
The Czech Bishop's Conference and the Process of Democratization in
The Czech Republic, s. 45-102), ukazano trudnaÎ drogeÎ, prowadzaÎcaÎ od
totalitaryzmu komunistycznego do demokracji w Republice Czeskiej.
PrzesÂladowanie KosÂcioøa w czasach komunistycznych graniczyøo na tych
terenach niemal z caøkowitaÎ jego likwidacjaÎ. Nieøatwa jest roÂwniezÇ obecna
sytuacja KosÂcioøa katolickiego w Czechach, panÂstwie demokratycznym,
ale nieufnego wobec zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Trzeci artykuø jest autorstwa B. T. Shandy, profesora prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Katolickiego Pazmanyego Petera w Budapeszcie, Relations between the Holy See and Hungary. The
Legal Aspects of the Relations between Church and State (s. 109-136).
Dotyczy on stosunkoÂw panÂstwa weÎgierskiego ze StolicaÎ ApostolskaÎ, poczynajaÎc od cesarstwa JoÂzefa II azÇ do dzisiejszych czasoÂw. Zawiera tezÇ
sumaryczne omoÂwienie obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw prawnych oraz instytucji kosÂcielnych funkcjonujaÎcych na terenie obecnych WeÎgier.
Bardzo ciekawym i szerokim artykuøem jest opracowanie autorstwa
G. Codevilla, wykøadowcy prawa wyznaniowego poroÂwnawczego i prawa
krajoÂw socjalistycznych na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu
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w TriesÂcie. Studium to pod wymownym tytuøem LaicitaÁ dello Stato e separatismo nella Russia di Putin (s. 137-286) ukazuje bardzo skomplikowanaÎ sytuacjeÎ KosÂcioøa katolickiego w Rosji. Zawiera ono omoÂwienie cennych materiaøoÂw historycznych, prawnych oraz statystycznych. Jest opracowaniem nieco odmiennym w swej metodzie od pozostaøych. WieÎkszy
nacisk zostaø poøozÇony na sytuacjeÎ spoøeczno-politycznaÎ oraz praktyczne
znaczenie obowiaÎzujaÎcych unormowanÂ z zakresu prawa wyznaniowego.
CzesÂcÂ druga pracy (s. 287-721) obejmuje materiaøy zebrane przez
RoselleÎ Bottoni, doktorantkeÎ na Wydziale Nauk Politycznych ¹Cesare
Alfieriº na Uniwersytecie we Florencji. W porzaÎdku alfabetycznym zebrano normy konstytucyjne, ustawy zwykøe, dekrety i inne akty prawne,
odnoszaÎce sieÎ do wolnosÂci religijnej i sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w poszczegoÂlnych panÂstwach postkomunistycznych. UwzgleÎdnione zostaøy roÂwniezÇ normy konkordatoÂw zawartych ze StolicaÎ ApostolskaÎ oraz umoÂw zawieranych przez rzaÎdy z konferencjami krajowych episkopatoÂw. W przypadku Chorwacji podano tezÇ statuty Konferencji Episkopatu. ZbioÂr tych przepisoÂw, chociazÇ obszerny, nie jest jednak kompletny. UwzgleÎdniona dokumentacja, z podaniem odnosÂnikoÂw do stron
¹webº, niewaÎtpliwie uøatwi badaczom pogøeÎbione studia nad problematykaÎ podjeÎtaÎ w opracowaniu.
Omawiana praca jest niezmiernie cennym przyczynkiem do studioÂw
nad wolnosÂciaÎ religijnaÎ i procesem demokratyzacji realizowanym w krajach, beÎdaÎcych przez kilka powojennych dziesieÎcioleci pod rzaÎdami totalitaryzmu komunistycznego. Peøna jednak ocena tych zjawisk beÎdzie mozÇliwa po upøywie døuzÇszego czasu. W wielu panÂstwach tego kreÎgu proces
normalizacji sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nadal trudno uwazÇacÂ za zakonÂczony.
Henryk Misztal

Javier Larena Beldarrain, La libertad religiosa y su proteccioÂn en el
derecho espanÄol, ed. Dykinson, Madrid 2003, ss. 227.

W literaturze hiszpanÂskiej, w przeciwienÂstwie do polskiej, znajdujemy
wiele opracowanÂ naukowych posÂwieÎconych prawu wyznaniowemu w ogoÂl-
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nosÂci czy tezÇ poszczegoÂlnym zagadnieniom. SaÎ to zaroÂwno prace teoretyczne, jak tezÇ publikacje orzecznictwa trybunaøoÂw i saÎdoÂw oraz komentarzy do nich. Z tych ostatnich warto odnotowacÂ pozycjeÎ Los Principios
del derecho eclesiaÂstico en las sentencias del Tribunal Constitucional (Zasady prawa wyznaniowego w orzeczeniach Trybunaøu Konstytucyjnego)
oraz El Estado frente a la libertad de religioÂn: jurisprudencia constitucional
espanÄola y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (PanÂstwo wobec
wolnosÂci religii: hiszpanÂskie orzecznictwo konstytucyjne i Europejskiego
Trybunaøu Praw Czøowieka (2003), ktoÂrej recenzja znajduje sieÎ w oÂsmym
numerze ¹StudioÂw z Prawa Wyznaniowegoº. GrupeÎ pierwszaÎ wzbogaciøa
publikacja J. L. Beldarraina, doktora prawa i wykøadowcy prawa wyznaniowego w Universidad de Deusto.
Na struktureÎ ksiaÎzÇki WolnosÂcÂ religijna i jej ochrona w prawie hiszpanÂskim skøadajaÎ sieÎ dwie czeÎsÂci. Pierwsza, El derecho fundamental de libertad religiosa (Fundamentalne prawo wolnosÂci religijnej), jest wprowadzeniem w problematykeÎ. W jej sekcji pierwszej (s. 5-70), Antecedentes y
regulacioÂn actual en el ordenamiento espanÄol (Poprzednie i obowiaÎzujaÎce
regulacje w prawie hiszpanÂskim), autor ukazaø najpierw ewolucjeÎ problematyki od starozÇytnosÂci azÇ do naszych dni, wskazujaÎc na zawøaszczanie
tego fundamentalnego prawa do wolnosÂci religijnej i konflikty na pøaszczyzÂnie spoøecznej i instytucjonalnej, od czasoÂw imperium rzymskiego
i edyktu mediolanÂskiego po dokumenty ONZ i KBWE. Zagadnienia zostaøy podane w porzaÎdku chronologicznym, bez wøasnego komentarza, ale
taki ukøad stanowi dobry przewodnik po istniejaÎcej juzÇ literaturze hiszpanÂskojeÎzycznej. W podobny sposoÂb Beldarrain ukazaø ewolucjeÎ poglaÎdoÂw na wolnosÂcÂ religijnaÎ w KosÂciele katolickim, od idei dualizmu wøadz ±
sÂwieckiej i duchownej ± papiezÇa Gelazego I (492-496) po naukeÎ Soboru
WatykanÂskiego II. ReferujaÎc sytuacjeÎ aktualnaÎ, wskazaø, zÇe pontyfikaty
Pawøa VI i Jana Pawøa II byøy pod silnym wpøywem Pacem in terris Jana
XXIII i mysÂli soborowej. PodkresÂliø wkøad papiezÇa Pawøa VI w regulowanie stosunkoÂw panÂstwowo-kosÂcielnych na drodze umoÂw (konkordatoÂw)
oraz akcentowanie praw czøowieka na forum ONZ. Jana Pawøa II uznaø za
kontynuatora tych dzieø, podkresÂlajaÎcego uniwersalizm praw czøowieka,
w tym wolnosÂci religijnej, oraz elementy jednoczaÎce w jaÎdrze kazÇdej religii. Na drugim biegunie znajduje sieÎ wspoÂøczesny ateizm, w ktoÂrym za
wolnosÂcÂ religijnaÎ uznaje sieÎ prawo do negowania lub pozytywnego odpowiadania na fenomen religijny, a nie jako wolnosÂcÂ do wyznawania i praktykowania swych przekonanÂ w zÇyciu codziennym.
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Ponad poøoweÎ objeÎtosÂci tej sekcji zajmuje problematyka ujeÎta z punktu
widzenia historii konstytucji hiszpanÂskich, czyli od zasady konfesyjnosÂci
panÂstwa po zasadeÎ wolnosÂci religijnej zapisanaÎ w konstytucji z 1978 r., na
ktoÂraÎ silny wpøyw miaø konstytucjonalizm europejski, zwøaszcza niemiecki,
oraz istniejaÎce juzÇ dokumenty mieÎdzynarodowe o prawach czøowieka.
Podstawowy jest art. 10, w ktoÂrym ¹Gwarantuje sieÎ wolnosÂcÂ ideologicznaÎ, religijnaÎ i kultu jednostkom oraz wspoÂlnotom bez wieÎkszych ograniczenÂ w manifestowaniu, nizÇ jest to konieczne dla zachowania porzaÎdku
publicznego chronionego prawemº (§ 1). WolnosÂcÂ religijnaÎ gwarantuje
sieÎ w art. 16, wskazujaÎc, zÇe panÂstwo zachowuje postaweÎ neutralnaÎ wobec
wierzenÂ (§ 3), a jedynym jego zadaniem w tej materii jest gwarantowacÂ
wolne ich praktykowanie poprzez kult prywatny i publiczny (§ 1). Autor
podkresÂla, zÇe zarzut braku wyliczenia uprawnienia do nauczania religii
i prozelityzmu osøabia to, izÇ takie dziaøania saÎ gwarantowane w konstytucji
w art. 20-22, gdy mowa o wolnosÂci søowa, komunikowania sieÎ, o zgromadzeniach i stowarzyszaniu sieÎ. W § 2 art. 16. stanowi sieÎ, zÇe nikt nie mozÇe
bycÂ zobowiaÎzany do deklarowania swojej ideologii, religii lub wierzenÂ.
Jedynym ograniczeniem korzystania z wolnosÂci religijnej jest porzaÎdek
publiczny. W przeciwienÂstwie do poprzednich paragrafoÂw autor nie zastosowaø kryterium chronologicznego ani jednoznacznie przedmiotowego
jako wiodaÎcego, staÎd faktycznie zÂroÂdøa materialne i formalne zostaøy przemieszane, co utrudnia sÂledzenie jego mysÂli.
OstatniaÎ partieÎ pierwszej sekcji Beldarrain posÂwieÎca ustawie o wolnosÂci religijnej z 5 lipca 1980 r., w ktoÂrej rozwinieÎto dyspozycje art. 16
konstytucji; stanowi ona minimum prawne wspoÂlne dla wszystkich wyznanÂ. RefleksjeÎ teÎ poprzedziø informacjaÎ o stanie prawnym poprzedzajaÎcym, czyli o ustawie z 1967 r., co z kolei skutkuje niezgodnosÂciaÎ tresÂci
paragrafu z jego tytuøem.
W sekcji drugiej czeÎsÂci pierwszej (s. 71-107) zawarte saÎ analizy prawa
do wolnosÂci religijnej w Hiszpanii. Autor najpierw dokonaø prezentacji
poglaÎdoÂw wielu autoroÂw na wolnosÂcÂ religijnaÎ, wolnosÂcÂ ideologicznaÎ i wolnosÂcÂ kultu, po czym przedstawiø koncepcje i opinie tychzÇe na wolnosÂcÂ
religijnaÎ w prawie Hiszpanii, bazujaÎce na wspomnianym art. 16 konstytucji oraz art. 2-3 ustawy 5/1980, mimo zÇe tytuø § 1.2 sformuøowaø w liczbie
pojedynczej ± ¹koncepcjaº. WyrazÂnie brakuje tutaj stanowiska autora.
Takiego nie zabrakøo w ostatnim akapicie § 2 (Fundament prawa do
wolnosÂci religijnej). èatwiej je byøo sformuøowacÂ, bo przewazÇajaÎca jest
opinia, zÇe jest nim godnosÂcÂ osoby. Nie traktuje sieÎ natury tego prawa jako
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politycznego, z ktoÂrego ochrony korzystajaÎ tylko grupy chronione przez
roÂzÇne systemy prawne. UznanaÎ i chronionaÎ wolnosÂcÂ religijnaÎ posiada
kazÇda jednostka ± obywatel, cudzoziemiec, bezpanÂstwowiec. WolnosÂcÂ
religijna jest prawem macierzystym, ale tezÇ konstytucyjnym, tam formuøowanym i gwarantowanym.
TresÂcÂ prawa do wolnosÂci religijnej autor przedstawiø w § 4 drugiej
sekcji. PodstawaÎ ich wyliczenia byøa ustawa z 5 lipca 1980 r. Autor nie
podjaÎø sieÎ usystematyzowanego ujeÎcia, chocÂby nietaksatywnego, lecz referuje klasyfikacje kilku innych autoroÂw. W uprawnieniach indywidualnych przedstawiono: wolnosÂcÂ religijnaÎ osobowaÎ (postawa negatywna lub
pozytywna wobec fenomenu religijnego), wolnosÂcÂ kultu i posøugi religijnej (obchodzenie sÂwiaÎt, celebracja maøzÇenÂstw wyznaniowych, godny pochoÂwek wyznaniowy, tylko zgodnie z wøasnymi przekonaniami religijnymi), wolnosÂcÂ informacji i nauczania religijnego, zgromadzenÂ, manifestacji,
stowarzyszania sieÎ. W odniesieniu do wspoÂlnot wyznaniowych wskazano
nasteÎpujaÎce prawa: ustanawianie miejsc kultu lub spotkanÂ religijnych;
powoøywanie i formowanie ministroÂw kultu; obrona i propagowanie wiary; posiadanie relacji z wøasnymi lub innymi organizacjami religijnymi na
terytorium panÂstwa i poza granicami.
Zgodnie z art. 16 konstytucji (§ 1) podmiotem aktywnym wolnosÂci
religijnej saÎ zaroÂwno jednostki, jak tezÇ wspoÂlnoty; te ostatnie jako osoby
prawne, ktoÂrych cel specyficzny jest religijny. Uznawanie wyznanÂ religijnych ma swoÂj fundament w prawie wolnosÂci religijnej, a nie w pozytywnym dowartosÂciowaniu fenomenu religijnego. Grupy zasøugujaÎ na ochroneÎ, jesÂli saÎ wyrazem woli jednostek, w ktoÂrych zawiera sieÎ korzenÂ kazÇdego z uprawnienÂ. MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe pierwotnym podmiotem
wolnosÂci religijnej saÎ tylko jednostki, a nie zwiaÎzki wyznaniowe. Cytowany prof. IbaÂn stwierdza, zÇe KosÂcioÂø katolicki musi miecÂ wolnosÂcÂ dziaøania w Hiszpanii, ale nie dlatego, zÇe tak gøosi KosÂcioÂø, ale dlatego, zÇe
znaczaÎca liczba ¹HiszpanoÂwº stanowi jego czeÎsÂcÂ. Wskazuje tezÇ na art. 9.2
konstytucji, w ktoÂrym gwarantuje sieÎ, zÇe grupy wraz z jednostkami saÎ
podmiotem wolnosÂci i roÂwnosÂci. PoniewazÇ obydwa prawa saÎ jednostkowe, mozÇna moÂwicÂ o prawach wspoÂlnotowych, jesÂli grupy te tworzaÎ jednostki.
OczywisÂcie w korzystaniu z uprawnienÂ wysteÎpujaÎ ograniczenia. Jak
podkresÂlono w sentencji Trybunaøu Konstytucyjnego z 29 stycznia 1982 r.
(2/1982): ¹nie istniejaÎ prawa nieograniczoneº. Konstytucja z 1978 r. w art.
16 gwarantuje wolnosÂcÂ religijnaÎ ¹bez innych ograniczenÂ w jej przejawach,
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nizÇ jest to konieczne dla celoÂw zachowania porzaÎdku publicznego, chronionego ustawaÎº; podobny zapis znajduje sieÎ w art. 3.1 ustawy 5/1980.
Chodzi o ograniczenia w manifestowaniu przekonanÂ religijnych, a nie
o wolnosÂcÂ wewneÎtrznaÎ. Motywem tego ograniczenia jest porzaÎdek publiczny. Autor wskazuje na nasteÎpujaÎce jego elementy: prawa innych,
bezpieczenÂstwo, zdrowie, moralnosÂcÂ publiczna.
Ochrona prawa do wolnosÂci religijnej w prawie hiszpanÂskim stanowi
tresÂcÂ drugiej czeÎsÂci (s. 109-205), zøozÇonej z trzech sekcji. W pierwszej ±
gwarancje instytucjonalne, saÎdowe i pozasaÎdowe ± autor wychodzi od
stwierdzenia B. Monserrat, zÇe wolnosÂci znaczaÎ tyle, ile wazÇaÎ ich gwarancje. W Hiszpanii saÎ one konstytucyjne. RoÂzÇne saÎ poziomy ochrony tych
praw. NajsilniejszaÎ majaÎ prawa zawarte w sekcji 1, rozdziaø 2, tyt. 1, a ich
praktyczna ochrona ma bycÂ zawarta w ustawach (art. 53.1 konstytucji),
przy czym taka ustawa musi szanowacÂ tresÂcÂ zasadniczaÎ uprawnienia, wolnosÂci. Konstytucja wprost jej nie okresÂla, do tego uprawniony jest w konkretnym przypadku Trybunaø Konstytucyjny, wedøug kompetencji interpretacji tekstu ustawy zasadniczej. Trybunaø wydaø juzÇ orzeczenia zwiaÎzane z art. 16 konstytucji, w zwiaÎzku ze stosowaniem ustawy o wolnosÂci
religijnej. Na podstawie tej ustawy stwierdzicÂ mozÇna, zÇe gwarantowane
contenido esencial wolnosÂci religijnej stanowiaÎ: wyznawanie lub nie przekonanÂ religijnych, swobodne ich przyjmowanie lub porzucanie; praktykowanie aktoÂw kultu, wspomnienÂ, sÂwieÎtowanie, celebrowanie maøzÇenÂstw
w formie wyznaniowej, godny pogrzeb wedøug posiadanej wiary; otrzymywanie i pobieranie nauki religii; stowarzyszanie sieÎ i gromadzenie w celach religijnych; ustanawianie miejsc kultu, formowanie i desygnowanie
ministroÂw; utrzymywanie kontaktoÂw ze wspoÂøwyznawcami i ich grupami
z kraju i spoza jego granic.
Zgodnie z art. 53.2 konstytucji kazÇdy obywatel ma prawo domagacÂ sieÎ
ochrony wolnosÂci i praw zawartych w art. 14 ± w saÎdach roÂzÇnych instancji,
azÇ po Trybunaø Konstytucyjny ± w sprawach sprzeciwu sumienia uznanego w art. 30. Zatem kazÇdy mozÇe odniesÂcÂ sieÎ do saÎdu, by dochodzicÂ swych
praw, jesÂli te saÎ naruszane. OchroneÎ zwyczajnaÎ reguluje ustawa o ochronie
saÎdowej praw osoby z 1978 r. (62/1978), natomiast posteÎpowanie specjalne dla ochrony praw podstawowych ustawa 29/1998 z 13 lipca 1998 r.
Wyczerpanie drogi w tych instancjach upowazÇnia do wniesienia sprawy
do Trybunaøu.
Hiszpania jest roÂwniezÇ wøaÎczona w system ochrony mieÎdzynarodowej.
EuropejskaÎ KonwencjeÎ Praw Czøowieka ratyfikowaøa 26 wrzesÂnia 1979 r.,
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a jej ProtokoÂø 11 dnia 26 listopada 1996 r.; 18 listopada 1985 r. poddaøa sieÎ
kompetencji Komisji Praw Czøowieka, a 10 pazÂdziernika 1990 r. Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka takzÇe w sprawach dotyczaÎcych
ochrony wolnosÂci religijnej (art. 9). Autor przytacza kilka rozstrzygnieÎcÂ
Europejskiego Trybunaøu z tego zakresu, ale zÇadnego tyczaÎcego Hiszpanii. Dziwne, zÇe pomija chocÂby opracowanie o wpøywie rozstrzygnieÎcÂ tej
instancji na orzecznictwo w Hiszpanii.
Ostatni paragraf tej sekcji zawiera opis gwarancji pozasaÎdowych instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, majaÎcej swe umocowanie w art.
54 konstytucji. Jego kompetencje okresÂla ustawa 3/1981 z 6 kwietnia
1981 r. KazÇdego roku RPO przedkøada Kortezom Generalnym informacjeÎ o przestrzeganiu praw czøowieka, w tym wolnosÂci religijnej. Znalazøy
sieÎ one m.in. w informacji z 1983 r. (prawo sprzeciwu sumienia), z 1991 r.
(o sprawie obowiaÎzkowego uczestnictwa zawodowych siø zbrojnych w uroczystych aktach religijnych), z 1992 r. (o gwarancjach dobrowolnego
uczestnictwa zÇoønierzy zawodowych i z poboru w aktach religijnych),
z 1994 r. (o problemach w stosowaniu tychzÇe regulaminoÂw).
DrugaÎ dziedzinaÎ wysteÎpowania kontrowersji byøy sprawy zwiaÎzane
z wolnosÂciaÎ niemanifestowania publicznie swych przekonanÂ w szpitalach,
zakøadach opieki, gdzie personel pytaø o wyznanie religijne z intencjaÎ
zapewnienia posøug wøasÂciwego duchownego (1984, 1992). Po tych interwencjach zrezygnowano ze stawiania takiego pytania, przyjmowano zasÂ
osÂwiadczenia pozytywne, jesÂli takie pacjent zøozÇyø. SkarzÇaÎcymi sieÎ byli
takzÇe muzuømanie z powodu odrzucenia zdjeÎcia kobiety w nakryciu gøowy
do dokumentu tozÇsamosÂci (1988, 1992, 1997); ostatecznie zgodzono sieÎ na
takie, o ile nakrycia i okrycia nie uniemozÇliwiajaÎ identyfikacji twarzy.
Doroczne informacje zawieraøy tezÇ skargi dotyczaÎce edukacji religijnej i ochrony nauczycieli religii przedstawiane z powodu naruszenia konstytucyjnej zasady roÂwnosÂci oraz umoÂw (1995, 1996) czy nauczania alternatywnego wobec religii (1997).
Sekcja druga (s. 159-185) dotyczy ochrony karnej wolnosÂci religijnej.
AzÇ 40 procent jej objeÎtosÂci autor posÂwieÎciø perspektywie historycznej; po
niej przedstawiø regulacjeÎ zawartaÎ w ustawie 10/1995 z 29 listopada 1995 r.
Materia beÎdaÎca przedmiotem studium zawarta jest w jej ksieÎdze II, tyt.
XXI (Delitos contra la ConstitucioÂn), rozdz. IV (De los delitos relativos al
ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puÂblicas y al deber de
cumplimiento de la prestacioÂn social sustitutoria). W jego sekcji pierwszej
reguluje sieÎ kwestie podstawowe: przesteÎpstwa popeønione w zwiaÎzku
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z korzystaniem z praw podstawowych i wolnosÂci publicznych gwarantowanych konstytucyjnie (art. 510-512), w sekcji II zasÂ (De los delitos contra
la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos) przesteÎpstwa przeciwko wolnosÂci sumienia, uczuciom religijnym
oraz szacunku dla zmarøych (art. 522-526). Czytelnik musi pamieÎtacÂ o obszernej, bo dotyczaÎcej 170 artykuøoÂw, nowelizacji prezentowanej czeÎsÂci
kodeksu karnego, wprowadzonej ustawaÎ 15/2003 z 25 listopada 2003 r.,
jak tezÇ o tym, zÇe kwestii wolnosÂci religijnej dotyczaÎ (nie tylko posÂrednio)
inne przepisy kodeksu, np. 22, 26, 197, 208, 402, ktoÂre autor opracowania
pominaÎø.
W sekcji trzeciej czeÎsÂci drugiej przedstawiono ochroneÎ administracyjnaÎ wolnosÂci religijnej w zakresie korzystania z prawa do zgromadzenÂ
(konstytucja, art. 21; ustawa 9/1983 z 15 lipca 1983 r. o zgromadzeniach),
do informacji (konstytucja, art. 20), do sÂwieÎtowania (ustawa o wolnosÂci
religijnej, art. 2, dekret kroÂlewski 1/1995 oraz umowy z protestantami,
zÇydami i muzuømanami z 1992 r.), posiadania cmentarzy, miejsc kultu
i budynkoÂw sakralnych. Autor tylko odnotowaø tak dyskutowane ostatnio
kwestie uzÇywania znakoÂw religijnych w miejscach publicznych i uboju
rytualnego. Specjalnie natomiast potraktowaø wolnosÂcÂ religijnaÎ w prawie
pracy, ale z wyjaÎtkiem art. 1 Konwencji 111 MOP nie uwzgleÎdniø regulacji
mieÎdzynarodowych.
Przedstawiona publikacja nie wnosi nowych elementoÂw do rozwazÇanÂ
nad kwestiami doktrynalnymi, ale mozÇe bycÂ dobrym kompendium dla
poznawania problematyki ochrony wolnosÂci religijnej w porzaÎdku prawnym Hiszpanii, jak tezÇ søuzÇycÂ studiom poroÂwnawczym w zakresie podanym w temacie rozprawy, pod warunkiem zÇe uwzgleÎdni sieÎ krytyczne
uwagi zawarte wyzÇej.
Wiesøaw Bar
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 9 ± 2006

Konferencja naukowa ¹Francuska ustawa o rozdziale kosÂcioøoÂw i panÂ stwa
z 9 grudnia 1905 r. z perspektywy 100 latº, Warszawa, 16 stycznia 2006 r.

W dniu 16 stycznia 2006 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyøa sieÎ
konferencja naukowa pt. Francuska ustawa o rozdziale kosÂcioøoÂw i panÂstwa z 9 grudnia 1905 r. z perspektywy 100 lat zorganizowana przez Wydziaø Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ChrzesÂcijanÂskaÎ AkademieÎ TeologicznaÎ w Warszawie.
KonferencjeÎ otworzyø prof. dr hab. Michaø Pietrzak, kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW,
ktoÂry powitaø zebranych gosÂci i wskazaø, izÇ konferencja zorganizowana
zostaøa z okazji setnej rocznicy uchwalenia francuskiej ustawy o rozdziale
kosÂcioøoÂw i panÂstwa z 1905 r., ktoÂra ± jak zaznaczyø ± byøa pierwszaÎ kompletnaÎ ustawaÎ, normujaÎcaÎ caøoksztaøt stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem. Ustawa ta wprowadziøa model panÂstwa laickiego, ktoÂry nasteÎpnie
zostaø implementowany przez ustawodawstwa innych krajoÂw. StaÎd, jak
stwierdziø, ze ¹wzgleÎdu na roÂzÇne rozumienie zasady laickosÂci panÂstwa
zorganizowana zostaøa ta konferencjaº.
Obrady zorganizowane zostaøy w ramach jednej caøodziennej sesji,
ktoÂrej przewodniczyø bp prof. dr hab. Wiktor WysoczanÂski, kierownik
Katedry Prawa Wyznaniowego ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie. Podczas konferencji wygøoszonych zostaøo 10 referatoÂw,
ktoÂrych tematyka dotyczyøa:
± francuskiego modelu relacji panÂstwo-kosÂcioøy,
± innych systemoÂw rozdziaøu, uznawanych za klasyczne (amerykanÂski, niemiecki, rosyjski),
± systemoÂw relacji panÂstwo-kosÂcioÂø w Polsce.
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Pierwszy referat pt. Geneza i zasady ustawy o rozdziale kosÂcioøa
i panÂstwa z 9 grudnia 1905 r. wygøosiø prof. dr hab. Michaø Pietrzak.
Wskazaø on, izÇ do konÂca XVIII w. panÂstwa europejskie byøy panÂstwami
wyznaniowymi. PanÂstwem wyznaniowym byøa roÂwniezÇ Francja, w ktoÂrej
KosÂcioÂø katolicki do 1789 r. stanowiø jej podporeÎ. Pod koniec XVIII w.
zaczeÎto we Francji wydawacÂ pierwsze akty, ktoÂre miaøy na celu odøaÎczenie
kosÂcioøa od panÂstwa. W 1790 r. wydano ustaweÎ cywilnaÎ duchowienÂstwa,
a w 1795 r. proklamowano rozdziaø kosÂcioøa od panÂstwa. ProÂby regulowania stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem zakonÂczyøy sieÎ niepowodzeniem. Napoleon nie dopuszczaø istnienia kosÂcioøa poza strukturami
panÂstwa, daø jednak wyraz porozumienia ze StolicaÎ ApostolskaÎ, podpisujaÎc w 1801 r. konkordat. Na jego mocy religia katolicka staøa sieÎ religiaÎ
panujaÎcaÎ, duchowni zasÂ zobowiaÎzani byli do skøadania przysieÎgi wiernosÂci
rzaÎdowi francuskiemu, od ktoÂrego otrzymywali wynagrodzenie. Napoleon przejaÎø majaÎtki kosÂcielne i w konsekwencji podporzaÎdkowaø kosÂcioÂø
panÂstwu. Odbudowa panÂstwa wyznaniowego we Francji miaøa miejsce po
1814 r. PanÂstwo zostaøo podporzaÎdkowane kosÂcioøowi. Od 1869 r. zwolennicy republiki domagali sieÎ rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa, a przede
wszystkim sÂwieckich szkoÂø bez nauki religii. Laicyzacja miaøa dotyczycÂ:
zniesienia sÂwieÎtowania niedzieli, przywroÂcenia rozwodoÂw, obowiaÎzkowej
søuzÇby wojskowej dla duchownych. W 1901 r. wydano ustaweÎ o stowarzyszeniach, ktoÂra wprowadziøa obowiaÎzek legalizacji ustawowej dla stowarzyszenÂ religijnych, jednak wszystkie wnioski o rejestracjeÎ tych stowarzyszenÂ (54) zostaøy odrzucone.
W 1902 r. powoøano komisjeÎ dla opracowania projektu ustawy o rozdziale kosÂcioøa i panÂstwa we Francji. ZaøozÇenia byøy nasteÎpujaÎce: 1) wolnosÂcÂ sumienia i kultu miaøa bycÂ ograniczona ze wzgleÎdu na porzaÎdek
publiczny; 2) laickosÂcÂ panÂstwa miaøa przejawiacÂ sieÎ w zniesieniu wydatkoÂw na kult, nieingerowaniu panÂstwa w sprawy wewneÎtrzne kosÂcioøa oraz
zagwarantowaniu mu autonomii, odebraniu duchownym ich przywilejoÂw,
nieuznawaniu sÂwiaÎt kosÂcielnych. PodsumowujaÎc, prof. Pietrzak wyjasÂniø,
izÇ twoÂrcy o rozdziale kosÂcioøa i panÂstwa we Francji uwazÇali, zÇe ma ona
charakter neutralny, zÇe panÂstwo nie jest ani religijne, ani antyreligijne.
Dr Andrzej Czohara, dyrektor Departamentu WyznanÂ oraz MniejszosÂci Religijnych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw WewneÎtrznych
i Administracji wygøosiø referat pt. Francuski model rozdziaøu kosÂcioøa
i panÂstwa po 100 latach. RozpoczaÎø od stwierdzenia, izÇ Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela, wprowadzajaÎc liberalistycznaÎ kon-
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cepcjeÎ praw czøowieka, daøa podstaweÎ do uznania, izÇ Francja jest republikaÎ laickaÎ. NasteÎpnie wskazaø na cechy panÂstwa laickiego, ktoÂrymi wedøug ustawy z 1905 r. saÎ m.in.: nieskutecznosÂcÂ norm prawa kanonicznego
w prawie panÂstwowym, ochrona przed naruszaniem wolnosÂci czøowieka
oraz biernosÂcÂ panÂstwa w sprawach religii. Francja miaøa bycÂ panÂstwem
neutralnym. WyjasÂniø, izÇ ¹neutralnosÂcÂº to nieangazÇowanie sieÎ panÂstwa
w sprawy religijne.
Dr Czohara podkresÂliø, izÇ ustawa z 1905 r., pozbawiajaÎc kosÂcioøy osobowosÂci prawnej, zapewniaøa swobodne zakøadanie zwiaÎzkoÂw religijnych
w formie stowarzyszenÂ kultowych, beÎdaÎcych wolnymi organizacjami. Zakazana zostaøa dziaøalnosÂcÂ handlowa i charytatywna, ale stowarzyszenia
miaøy prawo do posiadania majaÎtkoÂw w diecezji, ktoÂre przeznaczone byøy
na zabezpieczenie utrzymania duchownych. Nadawane one im byøy w drodze dziedziczenia i po uzyskaniu zgody panÂstwa. W ramach wprowadzonego przez ustaweÎ z 1905 r. rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa we Francji nie
finansowano dziaøalnosÂci religijnej. Z budzÇetu panÂstwa (budzÇetu gmin)
mozÇna byøo jedynie uzyskacÂ sÂrodki na remonty budynkoÂw kosÂcielnych,
a wszystkie funkcje wykonywane przez duchownych miaøy charakter prywatny.
Ustawa potwierdzaøa neutralnosÂcÂ szkoøy, ktoÂra wprowadzona zostaøa
we Francji juzÇ w 1882 r. Obecnie zasady nauczania religii we Francji
reguluje ustawa z 1959 r. i zarzaÎdzenie z 1960 r. Koszty nauczania religii
pokrywajaÎ rodzice, nauczycieli religii zasÂ wybiera wøadza kosÂcielna. Nauka religii organizowana jest w dzienÂ wolny od zajeÎcÂ szkolnych i poza
terenem szkoøy. Nauczyciel religii jest osobaÎ urzeÎdowaÎ jak inni nauczyciele. Religii mogaÎ nauczacÂ osoby sÂwieckie i duchowni. Zasady dotyczaÎce
neutralnosÂci szkoøy zostaøy we Francji zmienione w marcu 2004 r., kiedy
do Kodeksu Nauczania wprowadzono zakaz noszenia strojoÂw i symboli
ostentacyjnie wskazujaÎcych na religieÎ ucznia (np. muzuømanÂska chusta,
chrzesÂcijanÂski krzyzÇ, zÇydowska jarmuøka). Uczniowie mogaÎ jedynie nosicÂ
dyskretne symbole religijne, poza tym winni uczestniczycÂ we wszystkich
zajeÎciach, nawet tych, ktoÂre saÎ niezgodne z ich przekonaniami religijnymi.
Postanowienia te wydano po odmowie uczestniczenia przez muzuømanÂskie uczennice w lekcjach wychowania fizycznego oraz poddania sieÎ badaniom lekarskim. PoteÎgujaÎcy sieÎ we Francji napøyw ludnosÂci muzuømanÂskiej wywoøaø powyzÇsze zmiany.
Wprowadzony przez ustaweÎ z 1905 r. model panÂstwa sÂwieckiego charakteryzowaø sieÎ dystansowaniem panÂstwa od kosÂcioøa. Obecnie model
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ten zostaø przeksztaøcony w model panÂstwa ¹aktywnie sÂwieckiegoº. Jest to
odpowiedzÂ panÂstwa na konkretne problemy spoøeczno-polityczne kraju.
Ks. dr hab. Franciszek Longchamps de BeÂrier, prof. UW, przedstawiø
referat KosÂcioÂø Rzymskokatolicki wobec rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa.
Na wsteÎpie zaznaczyø, ¹izÇ jasnaÎ relacjeÎ mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem wypracowaøy Konstytucja duszpasterska o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym
(Gaudium et spes) oraz Deklaracja o wolnosÂci religijnej (Dignitatis humanae). PowoøujaÎc sieÎ na spoøeczne nauczanie KosÂcioøa, m.in. na encykliki
Grzegorza XVI Mirari vos oraz Piusa IX Quanta cura, stwierdziø, izÇ postawa KosÂcioøa wobec jego rozdziaøu od panÂstwa, a takzÇe wobec idei
liberalniej niesionej przez ustaweÎ z 1905 r. nie zmieniøa sieÎ. PodkresÂliø,
izÇ hasøo: ¹KosÂcioÂø powinien bycÂ oddzielony od panÂstwa a panÂstwo od
KosÂcioøaº jest bøeÎdne. PowoøujaÎc sieÎ zasÂ na encyklikeÎ Piusa X Vehementer
nos, podkresÂliø, izÇ separacja panÂstwa od kosÂcioøa godzi w potrzebeÎ wspoÂøpracy tych dwoÂch instytucji dla czøowieka. Religia nie mozÇe bycÂ postrzegana jako sprawa prywatna czøowieka. PanÂstwo i kosÂcioÂø powinny sieÎ do
niej ustosunkowacÂ. Wskazaø za przykøadem Benedykta XV, izÇ zasada
sÂwieckosÂci panÂstwa powinna bycÂ dzisÂ rozumiana w nasteÎpujaÎcy sposoÂb:
po pierwsze, ma øaÎczycÂ sieÎ z niezalezÇnosÂciaÎ obu podmiotoÂw w swoich
dziedzinach, po drugie, ma øaÎczycÂ sieÎ ze wspoÂøpracaÎ obu tych podmiotoÂw.
KonkludujaÎc, autor wystaÎpienia postawiø postulat, by odejsÂcÂ od okresÂlenÂ
¹autonomiaº, ¹niezalezÇnosÂcÂº i pogøeÎbicÂ wspoÂøpraceÎ mieÎdzy panÂstwem
i kosÂcioøem.
Kolejny referat pt. KosÂcioøy chrzesÂcijanÂskie wobec rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa abp. prof. dr. hab. Jeremiasza (Jana Anchimiuka) ukazaø
relacjeÎ, jaka istniaøa mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem bizantyjskim na Rusi.
Losy kosÂcioøoÂw prawosøawnych na Rusi ksztaøtowaøy sieÎ odmienne, czasem szczegoÂlnym byø okres po II wojnie sÂwiatowej. W Albanii doszøo
woÂwczas do caøkowitego zniszczenia KosÂcioøa prawosøawnego, natomiast
w Rosji nie tylko zniszczono kosÂcioøy, ale i religieÎ. Uznano ± na podstawie
przesøanek biblijnych ± izÇ rozdziaø kosÂcioøa i panÂstwa to najlepsze rozwiaÎzanie, zabezpieczajaÎce interesy obu tych podmiotoÂw.
Problem relacji mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem w Rosji staø sieÎ przedmiotem wystaÎpienia dr. Jarosøawa Matwiejuka (UwB, ChAT). Temat
jego referatu brzmiaø Rosyjski model rozdziaøu KosÂcioøa i panÂstwa. Prelegent wskazaø, izÇ obowiaÎzujaÎca Konstytucja Federacji Rosyjskiej stanowi,
izÇ Rosja jest panÂstwem sÂwieckim. Zabrania ona uznawania jakiejsÂ religii
za panÂstwowaÎ oraz zapewnia wszystkim obywatelom roÂwnosÂcÂ wobec pra-
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wa. Szanuje religieÎ prawosøawnaÎ, ale takzÇe inne religie jak buddyzm czy
judaizm. PanÂstwo uwazÇa za wazÇne wzajemnaÎ tolerancjeÎ i szacunek w zakresie wolnosÂci wyznania. Wprowadza w tym zakresie szereg zakazoÂw,
m.in. zakaz ingerowania przez panÂstwo w okresÂlanie przez obywateli stosunku do religii i wychowywania dzieci, zakaz ingerowania panÂstwa
w dziaøalnosÂcÂ zrzeszenÂ religijnych, zakaz wspoÂøudziaøu w obrzeÎdach religijnych o charakterze publicznym, zakaz wykorzystania pozycji søuzÇbowych dla jakiejkolwiek religii, sÂwieckosÂcÂ osÂwiaty. OkresÂla roÂwniezÇ miejsce
i roleÎ funkcjonariuszy publicznych w odniesieniu do religii przez odpowiedni system zakazoÂw, tj. zakaz otrzymywania nagroÂd przez funkcjonariuszy panÂstwowych od zrzeszenÂ religijnych, zakaz uprawnienÂ w interesie
zrzeszenÂ religijnych, zakaz uprzywilejowania zrzeszenÂ religijnych, zakaz
zbierania danych osobowych funkcjonariuszy publicznych dotyczaÎcych
przekonanÂ religijnych, zroÂwnanie statusu osoÂb sÂwieckich i duchownych.
PanÂstwo ma prawo do przyznawania ulg podatkowych, pomocy w zakresie
restaurowania budynkoÂw religijnych, czego jednak nie czyni. Konstytucja
rosyjska nie zna pojeÎcia ¹kosÂcioÂøº ani ¹zwiaÎzek wyznaniowyº. WolnosÂcÂ
religijna w Rosji przejawia sieÎ w mozÇliwosÂci funkcjonowania ¹organizacji
religijnychº, ¹grup religijnychº oraz ¹zrzeszenÂ religijnychº, ktoÂre podlegajaÎ odpowiedniemu systemowi nadzoru.
Referat pt. NeutralnosÂcÂ religijna panÂstwa w Stanach Zjednoczonych
Ameryki w sÂwietle orzecznictwa Federalnego SaÎdu NajwyzÇszego przedstawiø prof. dr hab. Tadeusz ZielinÂski (ChAT). Wskazaø on, izÇ panujaÎcy
w Stanach Zjednoczonych rozdziaø staø sieÎ jednym ze sposoboÂw nawiaÎzania stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem. Wøadza ustawodawcza byøa
ostrozÇna w regulowaniu spraw wyznaniowych i zachowywaøa bezstronnosÂcÂ w sprawach religijnych. ¹NeutralnosÂcÂº jest jednym z wielu pojeÎcÂ,
wyrazÇajaÎcych stosunek panÂstwa do kosÂcioøa w Stanach Zjednoczonych.
Termin ¹neutralnosÂcÂº po raz pierwszy pojawiø sieÎ w orzeczeniu SaÎdu
NajwyzÇszego z 1780 r., natomiast ¹rozpracowanieº tego terminu miaøo
miejsce w sprawie Everson vel Board of Education z 1947 r. Pojawiøy
sieÎ pojeÎcia: ¹neutralnosÂcÂ wobec religiiº, ¹neutralnosÂcÂ w religiiº, ¹neutralnosÂcÂ w sprawach religiiº. SaÎd NajwyzÇszy orzekø o neutralnym ¹byciuº
wobec wyznawcoÂw i niewyznawcoÂw. PodkresÂliø, izÇ zaroÂwno konstytucja
StanoÂw Zjednoczonych, jak i I Poprawka do konstytucji wymagajaÎ zachowania neutralnosÂci w sprawach religii. Dodaø, izÇ wymaga sieÎ ¹sÂcisøej neutralnosÂciº. NeutralnosÂcÂ panÂstwa w sprawach religii zostaøa podkresÂlona
w sprawie o usunieÎcie tablic dekalogu. Podmiotami zobowiaÎzanymi do
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zachowania neutralnosÂci byøa ± wedøug orzeczenia SaÎdu NajwyzÇszego ±
w szczegoÂlnosÂci: wøadza krajowa, saÎdy i szkoøa. Celem rozdziaøu i neutralnosÂci panÂstwa jest: powstrzymywanie udziaøu panÂstwa w zÇyciu religijnym,
ustrzezÇenie religii od ataku panÂstwa, uniknieÎcie sporoÂw wkraczajaÎcych
z obszaru politycznego na religijny.
NeutralnosÂcÂ przez 30 lat od jej pojawienia sieÎ uznawana byøa za ¹niewtraÎcanie sieÎ panÂstwa w sprawy religijneº, a nasteÎpnie rozumiano jaÎ w ten
sposoÂb, zÇe ¹panÂstwo ma nie preferowacÂ jakiegosÂ wyznania lub religiiº.
W odniesieniu do symboli religijnych wprowadzono m.in. zakaz ustawiania w miejscach publicznych szopek bozÇonarodzeniowych, jednak ustawienie tej samej szopki z innym elementem religijnym byøo juzÇ dopuszczalne. W szkoøach zakazano katechezy, cytowania Biblii, modlitwy, ale
jednoczesÂnie mozÇliwe byøo zwalnianie ucznioÂw na katechezeÎ organizowanaÎ poza szkoøaÎ, zezwalano tezÇ na dystrybucjeÎ literatury religijnej. MozÇliwa
jest posøuga religijna w zakøadach zamknieÎtych (koszary, szpitale), dopuszcza sieÎ zwolnienia podatkowe dla duchownych i kosÂcioøoÂw oraz przekazywanie sÂrodkoÂw na cele religijne.
Niemiecki model rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa to temat referatu
wygøoszonego przez dr. Pawøa LeszczynÂskiego (PanÂstwowa WyzÇsza Szkoøa Zawodowa w Gorzowie Wlkp.). Prelegent na wsteÎpie zaznaczyø, izÇ
postanowienia dotyczaÎce problematyki wyznaniowej zawarte w niemieckiej ustawie zasadniczej z 1949 r. zostaøy do niej recypowane z konstytucji
weimarskiej z 1919 r. Autor podkresÂliø, izÇ konstytucja ta wprowadziøa
¹zakaz ustanawiania wszelkich form panÂstwa wyznaniowegoº, stanowiaÎc
w art. 137, izÇ ¹nie ma kosÂcioøa oficjalnegoº. Na jej mocy kosÂcioøom przyznana zostaøa osobowosÂcÂ publicznoprawna, obywatelom zapewniono wolnosÂcÂ sumienia i religii w postaci zakazu dyskryminacji ze wzgleÎdu na
religieÎ (art. 3), nienaruszalnosÂcÂ sumienia i wyznania (art. 4) oraz nienaruszalnosÂcÂ godnosÂci kazÇdego czøowieka (art. 1). W aspekcie kolektywnym
wolnosÂcÂ ta przejawiaøa sieÎ w organizacji nauki religii w szkoøach publicznych, ktoÂra byøa zwykøym przedmiotem nauczania, mozÇliwosÂci sprawowania posøug religijnych w szpitalach i wojsku, z wykluczeniem jednak jakiegokolwiek przymusu (art. 141), ochronie przez panÂstwo danych osobowych obywateli dotyczaÎcych wyznawanej religii, dla ktoÂrej powoøywani
byli peønomocnicy panÂstwowi, dziaøajaÎcy przy poszczegoÂlnych zwiaÎzkach
wyznaniowych. NasteÎpnie autor wskazaø, izÇ sytuacje problemowe na tle
relacji panÂstwa i kosÂcioøa pojawiøy sieÎ w latach 60. ubiegøego stulecia
w zwiaÎzku z ogromnym napøywem do Niemiec ludnosÂci muzuømanÂskiej.
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PodkresÂliø, izÇ islam funkcjonuje bez kosÂcioøa, staÎd wøadze panÂstwowe majaÎ
trudnosÂcÂ w podjeÎciu rozmoÂw w sprawie uregulowania stosunkoÂw wyznaniowych z wyznawcami islamu.
W drugiej czeÎsÂci konferencji prezentowane byøy referaty dotyczaÎce
modelu relacji mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem: w okresie II RP, PRL oraz
III RP. Referat pt. Problem rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa w II Rzeczypospolitej przedstawiø prof. dr hab. Janusz Osuchowski (UW). Stwierdziø
on, ¹izÇ w II RP nie byøo rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa, ale istniaø sÂlad tego
rozdziaøuº. PodkresÂliø, izÇ po zakonÂczeniu I wojny sÂwiatowej sprawaÎ najwazÇniejszaÎ byøo uchwalenie konstytucji, w ktoÂrej sprawy wyznaniowe
miaøy zasadnicze znaczenie. Kwestia okresÂlenia stosunku panÂstwa i kosÂcioøa podejmowana byøa juzÇ w 1918 r. Dla lepszego jednak przedstawienia
problemu autor przyblizÇyø poglaÎdy partii politycznych dziaøajaÎcych
w okresie II RP, m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej, Komunistycznej
Partii Polski, NiezalezÇnej Partii Chøopskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Wyzwolenieº, Ruchu WolnomysÂlicielskiego oraz Stowarzyszenia
WolnosÂci Obrony Sumienia i Wyznania w Polsce. NasteÎpnie zwroÂciø uwageÎ na wpøyw nierzymskokatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na ksztaøtowanie sieÎ relacji mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem w Polsce w II RP. Zaznaczyø, izÇ te zwiaÎzki wyznaniowe, ktoÂre posiadaøy uregulowanaÎ sytuacjeÎ
w drodze ustawy, nie opowiadaøy sieÎ za rozdziaøem kosÂcioøa i panÂstwa,
natomiast rozdziaøu takiego domagaøy sieÎ zwiaÎzki wyznaniowe, ktoÂre nie
byøy prawnie uznane, jak np. Polski KosÂcioÂø Narodowy czy KosÂcioÂø Metodystyczny.
System relacji, jaki istniaø mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem w okresie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przyblizÇyøa dr Beata GoÂrowska
(UW) w referacie Rozdziaø kosÂcioøa i panÂstwa w PRL. Stwierdziøa
przede wszystkim, izÇ rozdziaø kosÂcioøa od panÂstwa w omawianym okresie
cechowaøa jednostronnosÂcÂ, ktoÂra zaakcentowana byøa w samej konstytucji. Art. 72 ust. 2 konstytucji z 1952 r. brzmiaø bowiem: ¹kosÂcioÂø jest oddzielony od panÂstwaº. PodkresÂliøa, zÇe zawarty w tym przepisie przyimek
¹odº wskazuje na specyfikeÎ tego rozdziaøu i zÇe to on decydowaø o jednostronnosÂci oddzielenia panÂstwa od kosÂcioøa. Wskazaøa roÂwniezÇ, izÇ rozdziaø
ten zaczerpnieÎty byø z modelu radzieckiego, gdzie rozdziaø mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem nakierowany byø na ograniczenie dziaøania kosÂcioøa
w panÂstwie, a nasteÎpnie na usunieÎcie religii z zÇycia panÂstwowego. Z drugiej
jednak strony ± zauwazÇyøa prelegentka ± istniejaÎcy w PRL rozdziaø byø
rozdziaøem tylko z nazwy. Stwierdziøa, izÇ byø to ¹model zwierzchnictwa
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panÂstwa nad kosÂcioøemº, na rzecz ktoÂrego sÂwiadczyøy takie elementy jak:
wpøywanie przez panÂstwo na obsadeÎ stanowisk kosÂcielnych, eliminacja
nauki religii, utrudnianie sprawowania kultu w miejscach publicznych,
odmowa sprawowania posøug religijnych w instytucjach zamknieÎtych,
osøabianie sytuacji materialnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz popieranie
przez panÂstwo ateizacji zÇycia publicznego w mysÂl zasady cuius potestas
eius philosophias, ktoÂra miaøa oznaczacÂ ¹upodabnianie sieÎ komunizmu do
religii, czyli religiokomunizmº.
Ostatni referat pt. Rozdziaø kosÂcioøa i panÂstwa w III Rzeczypospolitej przedstawiø dr Paweø Borecki (UW). Wskazaø on, izÇ nowy stosunek
w relacji mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem wyznaczyøy ¹ustawy majoweº
z 1989 r., przede wszystkim ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania, ktoÂra przyznaøa zwiaÎzkom wyznaniowym gwarancje niezalezÇnosÂci przy wykonywaniu swoich dziaøanÂ. Uchwalona natomiast w 1997 r.
Konstytucja RP przyjeÎøa zasadeÎ rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa w wersji
przyjaznej, stanowiaÎc w art. 25 ust. 3, izÇ stosunki mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem w Polsce ksztaøtowane saÎ na zasadzie autonomii i wzajemnej niezalezÇnosÂci. PrezentujaÎc swoje wystaÎpienie, autor przytoczyø wiele okolicznosÂci faktycznych, ktoÂre majaÎ sÂwiadczycÂ, izÇ wprowadzony przez konstytucjeÎ z 1997 r. rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa jest ¹øamanyº (krzyzÇe w urzeÎdach,
nabozÇenÂstwa z udziaøem wøadz politycznych, popieranie ugrupowanÂ politycznych przez sÂrodki spoøecznego przekazu o charakterze religijnym).
W rezultacie autor dochodzi do wniosku, izÇ obecnie w Polsce praktycznie
nie funkcjonuje rozdziaø kosÂcioøa i panÂstwa.
Po wygøoszonych referatach miaøa miejsce ozÇywiona dyskusja, w ktoÂrej oproÂcz znakomitych prelegentoÂw uczestniczyli m.in.: Piotr Stanisz
(KUL), Wojciech Brzozowski (UW), Teresa Jakubowska, Aleksander
Merker, Artur Mezglewski (KUL), Ryszard Maøajny (USÂ). NasteÎpnie
organizatorzy konferencji ± prof. Michaø Pietrzak oraz bp prof. Wiktor
WysoczanÂski ± podzieÎkowali prelegentom za przygotowane i wygøoszone
referaty, a wszystkim zebranym za uczestnictwo. NalezÇy podkresÂlicÂ, izÇ
przedstawione referaty cechowaøy sieÎ duzÇym poziomem merytorycznym,
a caøa konferencja zostaøa sprawnie zorganizowana. OczekiwacÂ roÂwniezÇ
nalezÇy, izÇ wkroÂtce materiaøy z konferencji zostanaÎ opublikowane.
Anna Tunia
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OgoÂlnopolskie Sympozjum ¹Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº, poøaÎczone z III Zjazdem Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 16-18 maja 2006 r.).

Zwyczajem lat ubiegøych, juzÇ po raz trzeci, Wydziaø Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji oraz Katedra Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II zorganizowaøy OgoÂlnopolskie Sympozjum poøaÎczone z III Zjazdem Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego. Pod hasøem Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w dniach 16-18 maja 2006 r. obradowano w Domu Pracy TwoÂrczej
w Kazimierzu Dolnym nad WisøaÎ. Konferencja skøadaøa sieÎ z czterech
sesji, podczas ktoÂrych wygøoszono 18 referatoÂw.
Otwarcia Sympozjum dokonaø ks. prof. dr hab. Antoni DeÎbinÂski,
Dziekan Wydziaøu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. Ks. prof. dr hab. Henryk
Misztal, Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL, powitaø gosÂci
przybyøych z nasteÎpujaÎcych osÂrodkoÂw naukowych: z Uniwersytetu JagiellonÂskiego, Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego, Uniwersytetu
WarminÂsko-Mazurskiego, ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skøodowskiej, WyzÇszej Szkoøy Informatyki i ZarzaÎdzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Opolskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Uniwersytetu Mikoøaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Biaøymstoku, Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. KsiaÎdz Profesor uzasadniø wyboÂr tematu, nawiaÎzujaÎc do zasady wyrazÇonej w art. 25 ust. 3 konstytucji,
a zaczerpnieÎtej z dokumentu soborowego Gaudium et spes. MoÂwiø, izÇ
celem zasady autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa oraz kosÂcioøoÂw i innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest dobro czøowieka oraz dobro wspoÂlne. KonÂczaÎc, stwierdziø, izÇ na takich sesjach mozÇna nie tylko proponowacÂ i omawiacÂ rozwiaÎzania de lege ferenda w celu doskonalenia prawa wyznaniowego, ale takzÇe ¹rozwazÇacÂ tematykeÎ poszerzenia form wspoÂødziaøania
panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº.
SesjeÎ I zatytuøowanaÎ Zagadnienia ogoÂlne, rozpoczaÎø prof. dr hab.
Wacøaw Uruszczak z UJ referatem pt. Funkcje publiczne KosÂcioøa w perspektywie historycznej. Pan Profesor wyjasÂniø, zÇe funkcje publiczne KosÂcioøa to rozmaite sfery jego dziaøalnosÂci, søuzÇaÎce zaspokajaniu potrzeb
indywidualnych i zbiorowych, innych nizÇ dziaøalnosÂcÂ powiaÎzana ze spra-
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wowaniem i szerzeniem kultu religijnego. Do tychzÇe funkcji zaliczyø: edukacjeÎ i wychowanie, bezpieczenÂstwo publiczne, pomoc spoøecznaÎ, zdrowie, ewidencjeÎ ludnosÂci, politykeÎ w makro i mikroskali, kultureÎ narodowaÎ, gospodarkeÎ krajowaÎ, prawodawstwo i wymiar sprawiedliwosÂci. W zakonÂczeniu prelegent zasygnalizowaø zasøugi KosÂcioøa na polu komunikacji
spoøecznej, obrony narodowej oraz transportu. DosÂwiadczenie historyczne potwierdza, zÇe KosÂcioÂø zawsze speøniaø wielorakie funkcje publiczne.
Do ich wykonywania ma bowiem przyrodzone prawo, ktoÂre jest pochodnaÎ wolnosÂci i praw jego wyznawcoÂw, zgodnie z zasadaÎ pomocniczosÂci.
Drugim w kolejnosÂci prelegentem byø ks. prof. dr hab. JoÂzef Krukowski, ktoÂry wygøosiø referat pt. Funkcje publiczne a osobowosÂcÂ publicznoprawna kosÂcioøoÂw. W uwagach wsteÎpnych KsiaÎdz Profesor powiedziaø, zÇe
w panÂstwowym porzaÎdku prawnym osobowosÂcÂ publicznoprawna kosÂcioøoÂw obejmuje dwie warstwy. WarstweÎ materialnaÎ stanowi funkcja publiczna, jakaÎ kosÂcioøy peøniaÎ faktycznie w zÇyciu spoøecznym. WarstwaÎ formalnaÎ
jest uznanie osobowosÂci publicznoprawnej kosÂcioøoÂw w systemie prawa
stanowionego przez wøadze panÂstwowe. Wiele uwagi KsiaÎdz Profesor
posÂwieÎciø osobowosÂci publicznoprawnej kosÂcioøoÂw w Republice Federalnej Niemiec oraz w Polsce. Jego zdaniem osobowosÂci publicznoprawnej
nie nalezÇy traktowacÂ jako uprzywilejowanej pozycji tego z kosÂcioøoÂw,
ktoÂry wyroÂzÇnia sieÎ socjologicznie.
Referat pt. KosÂcioÂø a sprawy publiczne w demokratycznym panÂstwie.
Podstawy doktrynalne oraz zasady prawne wspoÂødziaøania KosÂcioøa i PanÂstwa w sferze zÇycia publicznego wygøosiø dr Ryszard Mojak z Uniwersytetu
Marii Curie-Skøodowskiej. Przypomniaø on, izÇ miejsce i rola KosÂcioøa
w sÂwiecie zostaøa szczegoÂøowo okresÂlona w Konstytucji duszpasterskiej
o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym ¹Gaudium et spesº. SoboÂr WatykanÂski
II okresÂliø misjeÎ KosÂcioøa w sÂwiecie w przedmiocie: istoty KosÂcioøa, istoty
wspoÂlnoty politycznej oraz wzajemnych stosunkoÂw KosÂcioøa i wspoÂlnoty
politycznej. Relacje panÂstwo±KosÂcioÂø realizujaÎ sieÎ w oparciu o zasadeÎ
wspoÂødziaøania dla dobra wspoÂlnego osoby oraz zasadeÎ poszanowania
autonomii i niezalezÇnosÂci obu podmiotoÂw, kazÇdego w swojej dziedzinie.
Dr Mojak wyrazÂnie podkresÂliø, zÇe ¹formuøa wspoÂødziaøania dotyczy partycypacji KosÂcioøa ± w zakresie i formach ustalonych ± w realizacji wyodreÎbnionych przedmiotowo (nie wszystkich) spraw publicznych, z istoty
charakteru przynalezÇnych do zakresu dziaøania ¹wspoÂlnoty politycznejº.
W dalszej czeÎsÂci prelekcji scharakteryzowaø strony wspoÂødziaøania, ich
natureÎ teologiczno-eklezjalnaÎ, prawnopolitycznaÎ oraz wzajemne relacje,
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by nasteÎpnie wskazacÂ na cele i motywy wspoÂødziaøania KosÂcioøa i panÂstwa.
¹Cel, jaki Chrystus nakresÂliø KosÂcioøowi ma charakter religijny. Ale z tejzÇe
religijnej misji wypøywa zadanie sÂwiatøa i siøy, ktoÂre søuzÇycÂ mogaÎ zaøozÇeniu
i utwierdzeniu wspoÂlnoty ludzkiej wedøug prawa BozÇegoº (KDK 42). To
drugie zadanie KosÂcioøa w teologii okresÂla sieÎ mianem funkcji profetyczno-krytycznej. W ostatniej czeÎsÂci swego referatu dr Mojak omoÂwiø przedmiot, zakres i formy wspoÂødziaøania KosÂcioøa i panÂstwa.
SesjeÎ pierwszaÎ zakonÂczyø ks. dr Piotr Stanisz referatem Rola zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w ksztaøtowaniu dotyczaÎcego ich prawa-dosÂwiadczenia wøoskie. Prelegent dokonaø analizy rozwiaÎzanÂ przyjeÎtych w tym systemie prawnym. Wykazaø m.in., izÇ model dwustronnego regulowania relacji PanÂstwo-KosÂcioÂø jest powszechnie akceptowany przez zwiaÎzki wyznaniowe dziaøajaÎce we Wøoszech. Instrument ukøadowy, jak stwierdziø,
okazaø sieÎ uzÇyteczny w normowaniu stosunkoÂw panÂstwa ze zwiaÎzkami
wyznaniowymi zakorzenionymi w roÂzÇnych tradycjach. Grupy religijne,
w stosunku do ktoÂrych uchwalono ustaweÎ opartaÎ na porozumieniu, majaÎ
± wedøug niego ± korzystniejszaÎ sytuacjeÎ prawnaÎ nizÇ te formacje, ktoÂrych
status okresÂla jedynie prawo powszechne. Ocena tego systemu wypada
wieÎc zdecydowanie pozytywnie.
Kwestia uczestnictwa zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w wykonywaniu funkcji panÂstwa ± stan debaty w USA przedstawiø prof. dr hab. Tadeusz ZielinÂski. Pan Profesor m.in. stwierdziø, zÇe w sprawie unormowanÂ dotyczaÎcych szkoÂø religijnych, prawo StanoÂw Zjednoczonych, zezwalajaÎc na realizacjeÎ obowiaÎzku szkolnego w szkoøach religijnych, jednoczesÂnie nie traktuje ich na roÂwni ze szkoøami publicznymi. W szczegoÂlnosÂci unika ich
rozwoju poprzez odmoweÎ ich finansowania. Sprawa relacji panÂstwa do
kosÂcioøoÂw w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematoÂw. RozstrzygnieÎcia w tej sprawie, ktoÂrych dokona SaÎd
NajwyzÇszy zdecydujaÎ, czy ksztaøt stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø w tym kraju
beÎdzie kontynuacjaÎ modelu istniejaÎcego tam od II wojny sÂwiatowej, czy
raczej beÎdzie proÂbaÎ zarzucenia idei rygorystycznego rozdziaøu kosÂcioøa od
panÂstwa, w Polskiej literaturze zwanej separacjaÎ czystaÎ.
W drugim dniu obrad sesja przedpoøudniowa dotyczyøa pomocy spoøecznej. Pierwszy referat zatytuøowany Prawne formy wspoÂødziaøania panÂstwa i KosÂcioøa katolickiego w zakresie pomocy spoøecznej wygøosiø dr
Bogdan Ulijasz. W pierwszej czeÎsÂci swego wystaÎpienia moÂwca w aspekcie
historycznym przedstawiø formy niesienia pomocy ubogim. Wskazaø podstaweÎ prawnaÎ udzielania dotacji podmiotom funkcjonujaÎcym przy KosÂ-
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ciele katolickim. NasteÎpnie scharakteryzowaø formy wspoÂøpracy panÂstwa
i KosÂcioøa w dziedzinie pomocy spoøecznej. Formami tejzÇe wspoÂøpracy saÎ
m.in.: porozumienia i umowy zawarte w wyniku konkursu, pozakonkursowe porozumienia i umowy, dofinansowanie ze sÂrodkoÂw panÂstwowego
funduszu rehabilitacji osoÂb niepeønosprawnych, tworzenie programoÂw
wspoÂøpracy (finansowej i pozafinansowej). Prelegent moÂwiø, zÇe wspoÂøpraca finansowa polega na powierzeniu przez podmioty administracji rzaÎdowej i samorzaÎdy terytorialne zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizacjeÎ. MozÇe ona roÂwniezÇ przybracÂ formeÎ wsparcia wykonywanego zadania publicznego, poøaÎczonego z udzieleniem dotacji
czeÎsÂciowej baÎdzÂ dofinansowania jego realizacji. Ta druga mozÇe bycÂ realizowana poprzez ¹wzajemne informowanie sieÎ o planowanych kierunkach
dziaøalnosÂciº. PodsumowujaÎc, stwierdziø, izÇ wspoÂødziaøanie panÂstwa i KosÂcioøa katolickiego w zakresie pomocy spoøecznej w Polsce mozÇe stanowicÂ
wzoÂr do nasÂladowania.
Pomoc spoøeczna realizowana przez Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø
Prawosøawny byøa przedmiotem wykøadu dra Jarosøawa Matwiejuka. Prelegent po zdefiniowaniu dziaøalnosÂci spoøecznej realizowanej w ramach
Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego oraz wskazaniu
podstaw prawnych i normatywnych tej dziaøalnosÂci omoÂwiø praktyczne
formy niesienia pomocy. InstytucjaÎ centralnaÎ KosÂcioøa prawosøawnego
do prowadzenia dziaøalnosÂci spoøecznej jest Prawosøawny Metropolitalny
OsÂrodek Miøosierdzia ¹Eleosº z siedzibaÎ w Warszawie. Ma on za zadanie
koordynowacÂ praceÎ wszystkich Diecezjalnych OsÂrodkoÂw Miøosierdzia
oraz prowadzicÂ wspoÂøpraceÎ z organizacjami charytatywnymi innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, z organizacjami i instytucjami mieÎdzynarodowymi, organami i jednostkami administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej. PopularnosÂciaÎ cieszy sieÎ coroczna akcja ¹Wigilijne dzieøo pomocy
dzieciomº prowadzona wespoÂø z Caritas Polska KosÂcioøa katolickiego
oraz DiakoniaÎ KosÂcioøa ewangelicko-augsburskiego.
Ks. dr JoÂzef Bar wygøosiø referat pt. KosÂcioÂø w zÇyciu publicznym na
przykøadzie zaangazÇowania w pomoc spoøecznaÎ i dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ w archidiecezji przemyskiej. NawiaÎzujaÎc we wsteÎpie do zasad Soboru
WatykanÂskiego II w dziedzinie relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, wskazaø na podstaweÎ prawnaÎ realizacji pomocy spoøecznej. Ta, chocÂ nalezÇy do zadanÂ
wøasnych administracji rzaÎdowej oraz jednostek samorzaÎdu terytorialnego, to na zasadzie partnerstwa wspoÂøpracujaÎ z nimi organizacje spoøeczne
i pozarzaÎdowe, KosÂcioÂø katolicki, inne kosÂcioøy, zwiaÎzki religijne, osoby
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fizyczne i prawne. W rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spoøecznej pomoc spoøeczna ma na celu udzielanie wsparcia poszczegoÂlnym osobom lub rodzinom w ich wysiøkach na rzecz zaspokojenia niezbeÎdnych potrzeb, a przez to umozÇliwienie im zÇycia w warunkach odpowiadajaÎcych godnosÂci czøowieka. NawiaÎzujaÎc do encykliki Benedykta
XVI Deus caritas est oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego, prelegent uzasadniø obowiaÎzek KosÂcioøa w dziedzinie niesienia pomocy potrzebujaÎcym
oraz scharakteryzowaø zakres tej dziaøalnosÂci na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i konkordatu. Wiele uwagi moÂwca posÂwieÎciø instytucjom kosÂcielnym dziaøajaÎcym na terenie archidiecezji przemyskiej, ktoÂre
zajmujaÎ sieÎ omawianaÎ dziaøalnosÂciaÎ. Zaliczyø do nich: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, parafie, zakony i zgromadzenia zakonne, sÂwieckie instytuty zÇycia konsekrowanego, AkcjeÎ KatolickaÎ oraz inne organizacje
i stowarzyszenia posiadajaÎce kosÂcielny mandat. JednaÎ z form pomocy
spoøecznej jest opieka nad dziecÂmi i rodzinaÎ realizowana poprzez prowadzenie przedszkoli, domoÂw dziecka, niepublicznych placoÂwek osÂwiatowo-wychowawczych, Domu Matki i Dziecka w PrzemysÂlu. InnaÎ formaÎ
pomocy spoøecznej jest troska o møodziezÇ, przejawiajaÎca sieÎ w prowadzeniu sÂwietlic sÂrodowiskowych, organizowaniu letniego wypoczynku. KosÂcioÂø na terenie archidiecezji przemyskiej sprawuje opiekeÎ nad chorymi
i niepeønosprawnymi w domach pomocy spoøecznej, zakøadach pieleÎgnacyjno-opiekunÂczych, domach spokojnej starosÂci, a takzÇe w Centrum PieleÎgniarstwa Rodzinnego, Domowej Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, Døugotrwaøej Opieki Domowej Caritas Archidiecezji Przemyskiej w KrosÂnie
i innych. KolejnaÎ formaÎ pomocy spoøecznej jest przeciwdziaøanie uboÂstwu
i bezdomnosÂci poprzez Kuchnie SÂwieÎtego Brata Alberta i Bøogosøawionej
Marii Angeli oraz Centrum Charytatywnego Caritas Archidiecezji Przemyskiej. KosÂcioÂø archidiecezji przemyskiej posiada takzÇe szkoøy, m.in.
Michalicki ZespoÂø SzkoÂø Ponadgimnazjalnych, oraz prowadzi bursy.
W referacie pt. Darowizny jako sposoÂb finansowania zadanÂ publicznych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ks. dr Tadeusz Stanisøawski przypomniaø,
izÇ darowizny stanowiaÎ decydujaÎcaÎ czeÎsÂcÂ wpøywoÂw podmiotoÂw kosÂcielnych. JednakzÇe tylko ta czeÎsÂcÂ darowizn jest øaskawie traktowana przez
ustawodawceÎ, ktoÂra podlega sformalizowaniu w zakresie podstaw prawnych, celoÂw, procedury jej przekazywania oraz dokumentacji. ZÇyczliwosÂcÂ
ustawodawcy przejawia sieÎ tu w mozÇliwosÂci odliczenia caøosÂci lub czeÎsÂci
przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania podatkiem docho-
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dowym. Prelegent omoÂwiø takzÇe podstawy prawne darowizn na rzecz
instytucji wyznaniowych, cele darowizn oraz wymogi formalne, zgøaszajaÎc
przy tym postulaty de lege ferenda.
PrelekcjeÎ pt. Wpøaty 1% podatku jako sposoÂb refinansowania pomocy
spoøecznej wygøosiø ks. dr Dariusz Walencik. We wsteÎpie nasÂwietliø aktualny stan prawny, moÂwiaÎc, izÇ od 1 stycznia 2004 r. podatnik podatku dochodowego od osoÂb fizycznych mozÇe na zasadach i w trybie okresÂlonym
w odreÎbnych przepisach przekazacÂ 1% podatku na rzecz wybranych przez
siebie organizacji pozÇytku publicznego wpisanych do KRS. MozÇe to uczynicÂ w dwojaki sposoÂb: albo wpøacicÂ dowolnaÎ kwoteÎ na rzecz organizacji
pozÇytku publicznego (wtedy, wypeøniajaÎc roczne sprawozdanie, pomniejszy podatek o 1%), albo najpierw wypeønicÂ zeznanie podatkowe, a nasteÎpnie obliczycÂ kwoteÎ stanowiaÎcaÎ 1% nalezÇnego podatku dochodowego i wpøacicÂ obliczonaÎ kwoteÎ (stanowiaÎcaÎ roÂwnowartosÂcÂ 1% nalezÇnego podatku) na
rzecz wybranej przez siebie organizacji pozÇytku publicznego. Tej mozÇliwosÂci zostali pozbawieni: podatnicy podatku dochodowego od osoÂb fizycznych, osiaÎgajaÎcych dochody z pozarolniczej dziaøalnosÂci gospodarczej, ktoÂrzy wybrali 19% stawkeÎ limitowaÎ, osoby duchowne, pøacaÎce podatek ryczaøtowy od przychodoÂw uzyskiwanych z dziaøalnosÂci duszpasterskiej, podatnicy karty podatkowej, podatnicy podatku od przychodoÂw kapitaøowych. Po omoÂwieniu procedury dokonywania wpøaty oraz roÂzÇnic pomieÎdzy
darowiznaÎ a wpøataÎ 1% prelegent zestawiø liczbeÎ podatnikoÂw oraz sumeÎ
wpøat z tytuøu 1% w latach 2003-2004. PodsumowujaÎc nowy sposoÂb wspierania dziaøalnosÂci publicznej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, stwierdziø, izÇ jest to
system skomplikowany z uwagi na koniecznosÂcÂ dodatkowych wyliczenÂ przy
zeznaniu podatkowym. Podatnik sam musi wyszukacÂ organizacjeÎ pozÇytku
publicznego, ktoÂraÎ chce wesprzecÂ, musi sprawdzicÂ jej status, ustalicÂ siedzibeÎ
i numer konta bankowego oraz z wøasnej kieszeni dokonacÂ wpøaty po to, by
fiskus zwroÂciø mu jaÎ (z wyjaÎtkiem sytuacji niedopøaty podatku) najdalej
w trzy miesiaÎce od zøozÇenia rocznego zeznania podatkowego.
SesjeÎ trzeciaÎ posÂwieÎconaÎ dziaøalnosÂci edukacyjno-wychowawczej i naukowej rozpoczaÎø referat ks. prof. dra hab. Krzysztofa Warchaøowskiego
pt. Nauczanie religii w szkoøach publicznych, po nim zasÂ wystaÎpiø mgr
Grzegorz ZÇmij z referatem O finansowaniu wyzÇszych szkoÂø wyznaniowych ze sÂrodkoÂw publicznych.
Ks. dr hab. Artur Mezglewski wygøosiø referat pt. Udziaø kosÂcioøoÂw
w procesie ksztaøcenia i wychowania w ramach systemu osÂwiaty. Prelegent
podkresÂliø, izÇ mozÇliwosÂcÂ zakøadania i prowadzenia szkoÂø przez podmioty
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inne nizÇ panÂstwowe i samorzaÎdowe gwarantuje m.in. konstytucja w art. 70
ust. 3 oraz art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzesÂnia 1991 r. o systemie osÂwiaty.
Podmioty te, partycypujaÎc w prowadzeniu procesu ksztaøcenia i wychowania, uczestniczaÎ jednoczesÂnie w sprawowaniu funkcji publicznych. Funkcje te speøniajaÎ, prowadzaÎc szkoøy publiczne i niepubliczne. KosÂcioøy i inne
zwiaÎzki wyznaniowe niewymienione w ustawie jako podmioty uprawnione do zakøadania i prowadzenia szkoÂø mogaÎ to czynicÂ, poniewazÇ zakøadanie i prowadzenie szkoÂø jest prawem osoÂb prawnych i fizycznych, a podmioty wyznaniowe mieszczaÎ sieÎ w tym ogoÂlnym sformuøowaniu. DokonujaÎc charakterystyki szkoÂø katolickich w Polsce, ks. Mezglewski obliczyø, zÇe
jest ich 460, z czego najwieÎcej prowadzaÎ stowarzyszenia o zasieÎgu ogoÂlnopolskim baÎdzÂ lokalnym. Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie PrzyjacioÂø SzkoÂø Katolickich (SPSK), Katolickie
Stowarzyszenie WychowawcoÂw (KSW) oraz Stowarzyszenie Przymierza
Rodzin, ktoÂre wyspecjalizowaøy sieÎ w dziaøalnosÂci osÂwiatowej. SposÂroÂd
zgromadzenÂ najwieÎcej szkoÂø prowadzi Towarzystwo SalezjanÂskie. W ostatniej czeÎsÂci prelegent odnioÂsø sieÎ do nazewnictwa szkoÂø oraz wykazaø, zÇe nie
kazÇda szkoøa posiadajaÎca w nazwie okresÂlenie ¹katolickaº jest szkoøaÎ
wyznaniowaÎ. CaøosÂcÂ referatu uzupeønia zaøaÎcznik (17 ss.), w ktoÂrym autor
wykazuje szkoøy o religijnym profilu wychowawczym: podstawowe, gimnazjalne oraz licea ogoÂlnoksztaøcaÎce, okresÂlajaÎc ich nazweÎ, miejscowosÂcÂ,
w ktoÂrej sieÎ znajdujaÎ, oraz organ prowadzaÎcy.
Wykøadem konÂczaÎcym drugi dzienÂ obrad, a jednoczesÂnie zamykajaÎcym sesjeÎ III posÂwieÎconaÎ dziaøalnosÂci edukacyjno-wychowawczej i naukowej, byø referat o. prof. dra hab. Wiesøawa Bara pt. Edukacja katolicka
w Ameryce èacinÂskiej i na Karaibach. We wsteÎpie autor, przytaczajaÎc
szereg dokumentoÂw mieÎdzynarodowych, przypomniaø o prawie kazÇdego
czøowieka do edukacji zgodnej z jego wøasnymi przekonaniami religijnymi. Przywoøaø takzÇe søowa Jana Pawøa II na temat roli szkoøy katolickiej
i katolickiego uniwersytetu. W dalszej czeÎsÂci referatu scharakteryzowaø
edukacjeÎ na poziomie podstawowym i sÂrednim, zaznaczajaÎc, zÇe wzrost
skolaryzacji w tej czeÎsÂci sÂwiata zawdzieÎcza sieÎ nowemu spojrzeniu na
edukacjeÎ. ZnaczaÎcaÎ roleÎ miaø program przygotowany w 2002 r. przez
ministroÂw edukacji z 34 panÂstw, tzw. Projekt Regionalny Edukacji dla
Ameryki èacinÂskiej i KaraiboÂw, ktoÂry beÎdzie realizowany azÇ do 2017 r.
Jego celem jest przyspieszenie przyjmowania baÎdzÂ nowelizowanie ustawodawstwa krajowego. Innym wazÇnym wydarzeniem byøa konferencja
organizowana przez Biuro Regionalne UNESCO dla Edukacji w Amery-
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ce èacinÂskiej i Karaibach, ktoÂra odbyøa sieÎ w Cartagenie. W rozwiaÎzywaniu wspoÂøczesnych problemoÂw edukacyjnych uczestniczy MieÎdzyamerykanÂska Konfederacja Edukacji Katolickiej (ConfederacioÂn Interamericana de EducacioÂn CatoÂlica, CIEC), ktoÂra zrzesza 24 organizacje narodowe,
katolickie stowarzyszenia narodowe, stale wspoÂøpracuje z ONZ, OEA,
OEI, OIEC, CLAR i CELAM. OmawiajaÎc szkolnictwo wyzÇsze i uniwersytety o inspiracji katolickiej, autor wskazaø na konstytucyjne podstawy
ich funkcjonowania oraz podaø statystykeÎ i ich charakterystykeÎ.
W trzecim dniu sympozjum odbyøa sieÎ ostatnia, czwarta sesja, posÂwieÎcona maøzÇenÂstwu. SesjeÎ rozpoczaÎø referat pt. Funkcje publiczne duchownego przy zawieraniu maøzÇenÂstwa konkordatowego ks. prof. dra hab.
Wojciecha GoÂralskiego. KsiaÎdz Profesor podkresÂliø, izÇ wsÂroÂd podmiotoÂw
prywatnych uczestniczaÎcych w wykonywaniu zadanÂ z zakresu administracji publicznej w Polsce szczegoÂlnaÎ roleÎ speønia KosÂcioÂø katolicki. Dziaøa on
na obszarze: osÂwiaty i szkolnictwa wyzÇszego, opieki spoøecznej i zdrowotnej, sÂrodkoÂw masowego przekazu, kultury oraz wolnosÂci obywatelskich,
wsÂroÂd ktoÂrych istotne znaczenie ma mozÇliwosÂcÂ zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego. Procedura zawierania maøzÇenÂstwa konkordatowego skøada
sieÎ z trzech etapoÂw: 1) czynnosÂci poprzedzajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa,
2) czynnosÂci zwiaÎzanych z samym zawarciem maøzÇenÂstwa, 3) czynnosÂci
zwiaÎzanych z rejestracjaÎ maøzÇenÂstwa. W tych trzech etapach ± obok kierownika USC ± podmiotem czynnosÂci prawnych i faktycznych jest przedstawiciel administracji kosÂcielnej, duchowny. O ile czynnosÂci wypeøniane
przez duchownego w pierwszym etapie majaÎ charakter czysto informacyjny, o tyle w dwoÂch pozostaøych etapach majaÎ juzÇ charakter wspoÂøkonstytuujaÎcy akt zawarcia maøzÇenÂstwa w trybie art. 1 § 2 k.r.o. Ks. GoÂralski po
wyliczeniu obowiaÎzkoÂw duchownego w poszczegoÂlnych etapach procedury zawierania maøzÇenÂstwa powiedziaø, izÇ duchowny jest podmiotem prywatnym, ktoÂremu prawo polskie zleca funkcje nalezÇaÎce do sfery administracji publicznej. Z jednej strony przysøuguje mu prawo dziaøania, z drugiej zasÂ ciaÎzÇy na nim obowiaÎzek dziaøania w granicach wøasnych kompetencji. KonÂczaÎc, prelegent stwierdziø, zÇe czynnosÂci duchownego wysteÎpujaÎcego przy zawieraniu maøzÇenÂstwa konkordatowego, chociazÇ swoje bezposÂrednie umocowanie znajdujaÎ w prawie polskim i obejmujaÎ zakres
dziaøanÂ zleconych nalezÇaÎcych do administracji publicznej, jednak nie saÎ
wykonywane w imieniu panÂstwa.
Dr Zdzisøaw Zarzycki przedstawiø referat zatytuøowany Mediacja osoby duchownej w posteÎpowaniu o rozwoÂd i separacjeÎ. OmawiajaÎc genezeÎ
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mediacji, moÂwca wskazaø na jej wysokaÎ skutecznosÂcÂ, ktoÂra zaowocowaøa
rekomendacjaÎ Komitetu Rady Europy w 1998 r. do wprowadzenia tej
instytucji do prawodawstwa panÂstw czøonkowskich tej organizacji. Mediacja rodzinna stosowana jest m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech,
Norwegii, Szwajcarii, Szwecji i w Wielkiej Brytanii. W Polsce mediacja
zostaøa wprowadzona najpierw do posteÎpowania w sprawach nieletnich
(2001), a w 2003 r. do kodeksu posteÎpowania karnego (art. 23a). Od
1 stycznia 2004 r. posteÎpowanie mediacyjne i koncyliacyjne funkcjonuje
w posteÎpowaniu saÎdowo-administracyjnym, a od 10 grudnia 2005 r.
w sprawach cywilnych i rodzinnych. Z uwagi na fazeÎ poczaÎtkowaÎ tej instytucji oraz brak regulacji prawnych i statusu odreÎbnej metody posteÎpowania w przypadku sporoÂw rodzinnych mediacje zdarzajaÎ sieÎ jednak rzadko. W dalszej czeÎsÂci swego wystaÎpienia dr Zarzycki szczegoÂøowo omoÂwiø
posteÎpowanie mediacyjne w polskim kodeksie posteÎpowania cywilnego
oraz wskazaø na historycznoprawne tradycje udziaøu osoÂb duchownych
w procesach rozwodowych i separacyjnych w systemie prawa zÇydowskiego, austriackiego (galicyjskiego), obowiaÎzujaÎcego na ziemiach polskich
prawa napoleonÂskiego, a takzÇe prawa maøzÇenÂskiego zamieszczonego w kodeksie cywilnym KroÂlestwa Polskiego z 1825 r. NasteÎpnie wskazaø podstawy prawne mozÇliwosÂci udziaøu osoÂb duchownych i instytucji kosÂcielnych w posteÎpowaniu mediacyjnym w sprawach rozwodowych i separacyjnych. Jasno podkresÂliø, zÇe ¹mozÇliwosÂcÂ udziaøu osoÂb duchownych (indywidualnie lub w okresÂlonych zespoøach, placoÂwkach) lub mozÇliwosÂcÂ tworzenia kosÂcielnych placoÂwek diagnostyczno-konsultacyjnych, w ramach ktoÂrych prowadzone beÎdzie posteÎpowanie mediacyjne, jest wazÇnym przejawem realizacji funkcji publicznych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
PanÂstwo poprzez angazÇowanie instytucji kosÂcielnych i osoÂb duchownych
w organizacjeÎ i realizacjeÎ posteÎpowania mediacyjnego w tak doniosøych
spoøecznie i indywidualnie sprawach jak istnienie maøzÇenÂstwa realizuje
konstytucyjnaÎ zasadeÎ subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci)º. KonÂczaÎc, referent
wyraziø radosÂcÂ z faktu, izÇ ustawodawca polski dostrzega potrzebeÎ udziaøu
organizacji pozarzaÎdowych, w tym osoÂb duchownych, i instytucji kosÂcielnych, w organizowaniu i przeprowadzaniu mediacji rodzinnych.
Temat pt. Zawarcie maøzÇenÂstwa konkordatowego w niebezpieczenÂstwie sÂmierci, zostaø zrealizowany przez ks. dra Jana KrajczynÂskiego.
Przedmiot referatu dotyczyø katolikoÂw przebywajaÎcych w szpitalu, ktoÂrzy
znajdujaÎc sieÎ w niebezpieczenÂstwie sÂmierci, chcaÎ zawrzecÂ maøzÇenÂstwo ze
skutkiem kanonicznym i cywilnym. Prelegent zwroÂciø uwageÎ na obowiaÎzki
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duchownego, wypøywajaÎce z prawa kanonicznego i cywilnego, wobec ktoÂrego jest zawierane maøzÇenÂstwo konkordatowe w niebezpieczenÂstwie
sÂmierci, oraz na konsekwencje ich zaniedbania lub niewykonania. WskazujaÎc na luki w aktach prawnych oraz na nieprecyzyjnie sformuøowane
przepisy, ktoÂre w podobnych sytuacjach stwarzajaÎ mozÇliwosÂcÂ roÂzÇnej interpretacji, zgøosiø postulaty de lege ferenda odnosÂnie do przepisoÂw prawa
cywilnego i przepisoÂw wykonawczych Konferencji Episkopatu Polski.
Referatem zatytuøowanym Uznawanie przez panÂstwo wyrokoÂw saÎdoÂw kosÂcielnych w sprawach maøzÇenÂskich. Czy byøoby pozÇyteczne przyjeÎcie takiego systemu w Polsce? ks. dr Piotr Majer zakonÂczyø trzydniowe
obrady sympozjum posÂwieÎconego funkcjom publicznym zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Lidia Fiejdasz

Uchwaøa III zjazdu katedr i wykøadowcoÂw prawa wyznaniowego podjeÎta
w dniu 17 maja 2006 r. w Kazimierzu Dolnym.

Uczestnicy III Zjazdu Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego,
obradujaÎcy w Kazimierzu Dolnym n.WisøaÎ w dniach 16-18 maja 2006 r.,
postulujaÎ wøaÎczenie do standardoÂw ksztaøcenia na kierunkach PRAWO
i ADMINISTRACJA przedmiotu ¹PRAWO WYZNANIOWEº w grupie przedmiotoÂw kierunkowych, w wymiarze 30 godzin.
W opinii uczestnikoÂw Zjazdu, wykøadowcoÂw i pracownikoÂw Katedr
Prawa Wyznaniowego, absolwenci studioÂw prawniczych i administracyjnych powinni uzyskacÂ w czasie studioÂw podstawowaÎ wiedzeÎ w zakresie
prawnej problematyki stosunkoÂw wyznaniowych, koniecznaÎ do ich wyksztaøcenia. W zwiaÎzku z powyzÇszym przedmiot ¹PRAWO WYZNANIOWEº powinien zostacÂ wøaÎczony do programu studioÂw na wymienionych kierunkach, prowadzonych w szkoøach wyzÇszych w Polsce.
Uczestnicy Zjazdu
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JAROSèAW MATWIEJUK, Pozycja prawna gmin wyznaniowych zÇydowskich w sÂwietle ustawy z dnia
20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich.
MIROSèAW KOSEK, WolnosÂcÂ religijna w wymiarze pozytywnym i negatywnym na przykøadzie
orzeczenia Niemieckiego Federalnego Trybunaøu Konstytucyjnego z 16 maja 1995 r.
WIESèAW BAR, Ewolucja podstawowych regulacji wyznaniowych w prawie Peru.
èESIA KOWALENKO, Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukrainÂskim.
MONIKA ROZNER, Prawo do wolnosÂci religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka
z 1950 r.
GRZEGORZ ZÇMIJ, Problemy prawne finansowania katolickich szkoÂø wyzÇszych w Polsce.
PIOTR ZAKRZEWSKI, Udziaø osoÂb duchownych w tworzeniu spoÂødzielni w Wielkopolsce w XIX
i w poczaÎtkach XX wieku.
GRZEGORZ JEÎDREJEK, TADEUSZ SZYMANÂSKI, Prawna ochrona uczucÂ religijnych w Polsce.
ROBERT ANDRZEJCZUK, PodøozÇe zagrozÇenia bezpieczenÂstwa sÂwiatowego w konteksÂcie napasÂci
ZwiaÎzku Radzieckiego na PolskeÎ w 1939 r.
JAN TUREK, Udziaø øawnikoÂw w sprawach rodzinnych.
Tom 6
JAROSèAW MATWIEJUK, Pozycja prawna organizacji i stowarzyszenÂ religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej.
JACEK DZIOBEK-ROMANÂSKI, Uznanie niechrzesÂcijanÂskich zwiaÎzkoÂw religijnych o ustawowo uregulowanej sytuacji w latach 1919-1989.
PIOTR ZAKRZEWSKI, Koncepcje stosunkoÂw majaÎtkowych w prawie polskim.
LESZEK CÂWIKèA, Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682-1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczypospolitej.
PIOTR RYGUèA, W kierunku jednosÂci polityczno-religijnej. Wybrane zagadnienia z historii
KosÂcioøa i panÂstwa na PoÂøwyspie Iberyjskim od III do XV w.
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WALDEMAR JANIGA, Awans zawodowy katechety. PosteÎpowanie kwalifikacyjne na stopienÂ
nauczyciela dyplomowanego.
ROBERT ANDRZEJCZUK, Ochrona powietrza na tle przepisoÂw prawa ochrony sÂrodowiska.
GERALD P. FALLON, WèODZIMIERZ BRONÂSKI, Roman Catholic Education of the Schools in Canada.
Tom 7
KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI, Ochrona prawa do wolnosÂci religijnej w prawie traktatowym Unii
Europejskiej.
PIOTR STANISZ, Zakaz dyskryminacji ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd w dyrektywie
Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r.
ZDZISèAW ZARZYCKI, Katedra Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego Uniwersytetu JagiellonÂskiego w latach 1945-2003.
ARTUR MEZGLEWSKI, NadzoÂr panÂstwowy nad katolickimi seminariami duchownymi w okresie
Polski Ludowej.
JAROSèAW MATWIEJUK, Ksztaøtowanie normatywnego systemu stosunkoÂw panÂstwa do organizacji religijnych w ZwiaÎzku Radzieckim.
PIOTR RYGUèA, PrzeobrazÇenia spoøeczno-polityczne w hiszpanÂskiej monarchii konstytucyjnej
oraz w KosÂciele katolickim na przeøomie XIX i XX wieku.
WALDEMAR JANIGA, Ekspert katechetyczny komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej w sÂwietle
obowiaÎzujaÎcego prawa.
DARIUSZ WALENCIK, Nabywanie doÂbr doczesnych przez osoby prawne KosÂcioøa katolickiego
w sÂwietle prawa polskiego i prawa kanonicznego.
ANDRZEJ SZYMANÂSKI, Sprawy zarzaÎdu mieniem kosÂcielnym w dziaøalnosÂci biskupa Franciszka
Jopa w Administracji Apostolskiej SÂlaÎska Opolskiego.
TADEUSZ STANISèAWSKI, Nowe regulacje dotyczaÎce darowizn na cele kosÂcielne.
WIESèAW BAR, Pochodzenie dziecka i wøadza rodzicielska w prawie rodzinnym panÂstw
islamskich.
MAREK BIELECKI, Dobro dziecka jako przesøanka korzystania z jego prawa do wolnosÂci
religijnej.
STANISèAW NABYWANIEC, Wizytacje kanoniczne w diecezji przemyskiej w latach 1949-1954
w sÂwietle materiaøoÂw aparatu bezpieczenÂstwa.
MARTA ORDON, ¹Rozpracowanie katolickich organizacji masowychº. Nowelizacja prawa
o stowarzyszeniach w sÂwietle tajnej instrukcji MBP z 1 wrzesÂnia 1949 r.
MONIKA WOÂJCIK, Wykup jenÂcoÂw w Listach Grzegorza Wielkiego.
STANISèAW DUBIEL, Dobra materialne w nauczaniu papiezÇy ostatniego stulecia.
Tom 8
JAROSèAW SZYMANEK, Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP.
ARTUR KUSÂ, Zwolnienia celne kosÂcielnych osoÂb prawnych w systemie zwolnienÂ celnych Unii
Europejskiej.
ZDZISèAW ZARZYCKI, Rola kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji wybranych zadanÂ
z ustawy o pomocy spoøecznej z dnia 12 marca 2004 r.
IGNAÂC ANTONIN HRDINA, WolnosÂcÂ religijna w porzaÎdku konstytucyjnym Republiki Czeskiej.
JAROSèAW MATWIEJUK, Sytuacja prawna wspoÂlnot i zwiaÎzkoÂw religijnych w prawie biaøoruskim.
VYTAUTAS VAICÏIUÅNAS, Konkordatowa regulacja sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego na Litwie.
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KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI, RozwoÂj idei wolnosÂci religijnej od poczaÎtkoÂw chrzesÂcijanÂstwa do
czasoÂw nowozÇytnych.
JAN KRAJCZYNÂSKI, Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspoÂlnotowym.
KAZIMIERZ DULLAK, Podstawy prawne zwyczajnej formy zawarcia maøzÇenÂstwa w konkordacie
z 1993 r..
ANNA TUNIA, CzynnosÂci kierownika USC podejmowane przed zawarciem maøzÇenÂstwa w formie wyznaniowej.
DARIUSZ WALENCIK, PosteÎpowanie regulacyjne przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ (na przykøadzie
wniosku parafii Matki BozÇej Szkaplerznej w Imielinie).
ARTUR MEZGLEWSKI, Stolica Apostolska i PanÂstwo WatykanÂskie jako podmioty prawa mieÎdzynarodowego.
WALDEMAR JANIGA, Nowelizacja Karty Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego.
WOJCIECH JAKUBOWSKI, Doktryna, kult i organizacja KosÂcioøa mormonoÂw.
JAN GOèAÎB, Prawo do pogrzebu kosÂcielnego i jego wykonanie w sÂwietle postanowienÂ polskich
synodoÂw diecezjalnych (1983-2004).

