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OPINIA PRAWNA W SPRAWIE BRAKU MOŻLIWOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH ZA TREŚĆ OGÓLNYCH OCEN 

ZAWARTYCH W KAZANIACH 

Streszczenie 

Opinia prawa dotyczy problemu możliwości odpowiedzialności prawnej – 

odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych – za ogólne wypowiedzi zawarte w kazaniu 

wygłoszonym przez duchownego. Opinia odnosi się do treści kazania abpa Józefa Michalika 

wygłoszonego w dniu 16 października 2013 r. w archikatedrze wrocławskiej podczas 

sprawowania liturgii Mszy Św. Kazanie to stało się następnie podstawą do roszczeń cywilno-

prawnych za rzekome naruszenie dóbr osobistych. Opinia wykazała, że w przedmiotowej 

sprawie nie ma przesłanek do realizacji odpowiedzialności cywilnej z tytułu naruszenia dóbr 

osobistych. Jednocześnie wykazano, że pozwanie arcybiskupa i tok sprawy naruszał prawo 

człowieka do wolności słowa i prawo człowieka do wolności sumienia i wyznania. 
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LEGAL OPINION ON THE LACK OF LIABILITY FOR THE INFRINGEMENT OF 

PERSONAL RIGHTS FOR THE CONTENT OF GENERAL JUDGEMENTS 

CONTAINED IN SERMONS 

Summary 

Opinion law concerns the problem of the possibility of legal liability - liability for 

infringement of personal rights - to be general speech, contained in a sermon, delivered by a 

priest. The opinion refers to the content of the sermon of Archbishop Jozef Michalik delivered 

on 16th October 2013 in Wrocław Cathedral during the liturgy of the Mass. The sermon has 

become the basis for civil law claims for apparent infringement of personal rights. Opinion 

showed that in the present case there is no reason to implement liability for the infringement 

of personal rights. It also indicated that suing the Archbishop of and the course of the case 

violated the human right to freedom of speech and human right to freedom of conscience and 

religion. 
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