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WYZNANIOWA FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA CYWILNEGO A ZASADA 

RÓWNOUPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym związki wyznaniowe w Polsce mogą korzystać z 

przysługujących im praw zgodnie z zasadą równouprawnienia bez względu na formę 

uregulowania ich sytuacji prawnej. Do katalogu przysługujących związkom wyznaniowym 

praw należy zaliczyć prawo do procedowania przy zawarciu małżeństwa zgodnie z prawem 

wewnętrznym związków wyznaniowych, które po spełnieniu dodatkowych kryteriów wywrze 

skutki cywilne. Korzystanie z tego prawa powinno być zgodne z konstytucyjną zasadą 

równouprawnienia związków wyznaniowych. W obecnym stanie prawnym uprawnienie to 

może przysługiwać jedynie tym związkom wyznaniowym, których sytuacja prawna 

uregulowana jest w oparciu o umowę międzynarodową lub odrębną ustawę. Wyklucza to 

możliwość ubiegania się o to prawo związki wyznaniowe, których byt prawny opiera się o 

wpis do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Różnicowanie tych 

podmiotów w oparciu o jedynie kryterium formy uregulowania ich sytuacji prawnej budzi 

wątpliwości co do zgodności ze wskazaną konstytucyjną zasadą równouprawnienia. Bez 

względu na formę uregulowania sytuacji prawnej każdy związek wyznaniowy, zgodnie z 

zasadą równouprawnienia, powinien mieć możliwość uzyskania uprawnienia przysługującego 

innemu związkowi wyznaniowemu. W sytuacji gdy zachodzą usprawiedliwione przesłanki 

możliwe jest wprowadzenie różnicowania sytuacji prawnej związków wyznaniowych. Należy 

podkreślić, że sama forma uregulowania sytuacji pranej związku wyznaniowego nie jest 

wystarczającym kryterium wprowadzenia różnicowania sytuacji prawnej związków 

wyznaniowych. Dlatego konieczna jest zmiana przepisów prawa w celu zagwarantowania 

realizacji konstytucyjnej zasady równouprawnienia związków wyznaniowych także w 

zakresie prawa do korzystania z wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. 
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THE RELIGIOUS FORM OF CIVIL MARRIAGE CONTRACTION AND THE 

PRINCIPLE OF EQUALITY OF RELIGIOUS DENOMINATIONS 

According to the current law religious denominations in Poland may exercise their rights in 

accordance with the principle of equality regardless of the form in which their legal status is 



regulated. The catalogue of rights that religious denominations are entitled to include the right 

to proceeding with concluding the marriage in accordance with the internal law of religious 

denominations which after the fulfilment of additional criteria will have civil effects. Using 

this law should be consistent with the constitutional principle of equality of religious 

denominations. In the current law only those religious denominations are entitled to this right, 

whose legal status is regulated on the basis of an international agreement or a separate law . 

This eliminates the possibility of applying for the right religious denominations whose legal 

existence is based on the entry into the Register of Churches and other religious 

denominations. Differentiation of these entities based on the only criterion, which is the form 

of their legal status regulation raises doubts as to its compatibility with the indicated 

constitutional principle of equality. Regardless of the form of legal status regulation any 

religious denomination, in accordance with the principle of equality, should be able to 

exercise right which another religious denomination is entitled to. In case if there are 

justifiable reasons the legal position of religious communities may be made differentiated. It 

should be emphasized that the form itself of regulation of religious denomination is not a 

sufficient criterion for introduction differentiation of the of the legal status of religious 

denominations. Therefore, it is necessary to change the law in order to ensure the 

implementation of the constitutional principle of equality of religious denominations also 

within the right to use the religious form of civil marriage contraction. 
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