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Streszczenie 

 

Burzliwy rozwój czeskiej historii (i związanej z nią czeskiej historii prawa) w ciągu 

ostatniego stulecia wiązał się z wieloma trudnościami, którym zarówno całe społeczeństwo, 

jak i zwłaszcza jego polityczna reprezentacja, musiały stawić czoło. Czyniły to z większym 

lub mniejszym sukcesem. Problemy charakterystyczne dla poszczególnych okresów były 

często ściśle związane ze statusem prawnym kościołów i innych związków wyznaniowych, 

ich działalnością, a nawet samym ich istnieniem. Czasem chodziło o problemy epizodyczne, 

który szybko ustępowały. Niejednokrotnie jednak przekształcały się one w 

niesprawiedliwości, jakie panowały w stosunkach między Kościołem i Państwem przez całe 

dziesięciolecia, a próby ich rozwiązania często spotykały się z niechęcią części społeczeństwa 

oraz politycznym tchórzostwem, a nawet ukrytą antyreligijnością urzędników publicznych.  

Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej każde z utworzonych wówczas państw 

wkroczyło na własną ścieżkę, na której musiało się nie tylko jakoś pogodzić ze swoją 

przeszłością, ale i zająć stanowisko w sprawach rozstrzygających o jego przyszłości. Nowo 

powstała Czechosłowacja charakteryzowała się połączeniem nastrojów antyhabsburskich z 

silnym ruchem antykatolickim, czego przykrym przejawem było obalenie Kolumny Maryjnej 

na Rynku Starego Miasta w Pradze zaledwie kilka dni po proklamowaniu niepodległej 

republiki. Kościół katolicki, postrzegany przez społeczeństwo jako sojusznik lub bezpośredni 

symbol potęgi Habsburgów, po utworzeniu Republiki Czechosłowackiej w 1918 roku znalazł 

się w niekorzystnej sytuacji. Treść uchwalanych wówczas ustaw często zdradzała wyraźnie 

antykatolicką motywację, a związana z tym antyreligijność przyniosła wkrótce efekt w 

postaci postaw krytycznych także wobec innych kościołów i społeczności religijnych. Było 

jasne, że w nowo powstałej Czechosłowacji stosunki między państwem a kościołami 

(zwłaszcza Kościołem rzymskokatolickim) będą dalekie od ideału. 



Znaczna część reprezentacji politycznej nie ukrywała chęci zerwania z tradycjami 

kooperacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, dążąc do 

wprowadzenia systemu separacji. Zwolennicy tego systemu widzieli w nim jedyną formę 

relacji Państwo – Kościół, która jest zgodna z ideą demokracji. Spuściznę I Republiki niosła 

Czechosłowacja przez całe swoje istnienie, co ujawniło się dramatycznie zwłaszcza podczas 

komunistycznej dyktatury w latach 1948-1989. 

Okres po aksamitnej rewolucji w listopadzie 1989 roku, a zwłaszcza po ustanowieniu 

niepodległej Republiki Czeskiej w dniu 1 stycznia 1993 roku, stał się okazją nie tylko 

do naprawienia niesprawiedliwości poprzednich 40 lat. Dał też szansę, aby z czystym kontem 

i bez obciążenia negatywnymi nastrojami charakterystycznymi dla Pierwszej Republiki, 

podjąć wysiłek ustanowienia nowych relacji współistnienia i współpracy Kościoła i państwa. 

Jednak po opadnięciu rewolucyjnego entuzjazmu, który wiązał się ze świadomością 

zrzucenia jarzma komunistycznej niewoli, szybko stało się jasne, że wyobrażenia i nadzieje 

przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych na szybką i radykalną zmianę 

ich sytuacji prawnej były bardzo idealistyczne. Trudno było bowiem odmienić myślenie kilku 

pokoleń wychowanych na komunistycznych kłamstwach dotyczących m.in. historii i 

społecznej roli kościołów (zwłaszcza Kościoła katolickiego) jako instytucji rzekomo 

odpowiedzialnych za ucisk zwykłych ludzi oraz ograniczenie swobody krytycznego myślenia 

(co wciąż widać w rozpowszechnionym postrzeganiu Jana Husa jako ofiary nikczemności 

Kościoła katolickiego). Już w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 

ponownie na sile zaczęły przybierać tendencje antyreligijne, które coraz częściej znajdowały 

wsparcie czeskiej reprezentacji politycznej (skupionej zresztą nie tylko w partiach 

lewicowych, ale niekiedy również w ugrupowaniach politycznych postrzeganych jako 

prawicowe). 

W związku z zasygnalizowanymi wyżej procesami, w okresie ostatnich 30 lat czeskie 

życie publiczne stało się areną niemal nieustających zmagań kościołów i innych związków 

wyznaniowych o możliwość zajęcia swojego miejsca w społeczeństwie i swobodnego 

funkcjonowania bez nadzoru i ingerencji władzy państwowej. Głośniejsza część politycznej 

reprezentacji społeczeństwa, niejednokrotnie pod presją i z udziałem mediów, wykorzystując 

zakorzenione resentymenty, często rozpalała społeczne emocje, aby w ten sposób zmusić 

większość parlamentarną do uchwalenia ustaw, które nie tylko nie odpowiadały 

oczekiwaniom kościołów i innych związków wyznaniowych, ale nawet okazywały się jawnie 

niesprawiedliwe. 



Kodeks Prawa Kanonicznego nie wypowiada się bezpośrednio na temat ważności 

prawa cywilnego lub wyroków sądów cywilnych. Wyraża jednak szacunek wobec cywilnego 

prawodawstwa, o ile nie jest ono sprzeczne z wymaganiami prawa Bożego, zgodnie z treścią 

kan. 22. Kościół katolicki szanuje autonomię prawa kanonicznego i cywilnego. On sam 

przestrzega przepisów prawa państwowego, aczkolwiek jednocześnie oczekuje także 

analogicznego szacunku władz państwowych dla swoich własnych praw dotyczących życia i 

działalności Kościoła. Na Soborze Watykańskim II Kościół zadeklarował: „Wspólnota 

polityczna i Kościół są, każde na własnym terenie, od siebie niezależne i autonomiczne“ (GS 

76). Bez wątpienia odnosi się to ze strony Kościoła do wszystkich elementów władz 

państwowych – ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Dlatego także szanuje on 

decyzje wszystkich świeckich organów sądowych, wliczając w to najwyższego obrońcę 

konstytucyjnie gwarantowanych praw – Trybunał Konstytucyjny. „Tam zaś, gdzie władza 

państwowa, przekraczając swoje uprawnienia, uciska obywateli, niech ci nie odmawiają jej 

świadczeń, których obiektywnie domaga się dobro wspólne. Niech zaś wolno im będzie 

bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy, w granicach nakreślonych 

przez prawo naturalne i ewangeliczne“ (GS 74). Kodeks Prawa Kanonicznego wprost 

zapewnia chrześcijanom (wiernym świeckim) prawo do wolności w dziedzinie spraw 

świeckich, jaką mają także inni obywatele (kan. 227). Następnie, na przykład w dziedzinie 

majątkowej, potwierdza naturalne prawo Kościoła katolickiego (jako całości i każdej 

poszczególnej jego osoby prawnej) do nabywania, posiadania, administrowania i 

przekazywania majątku w celu osiągania własnych celów, niezależnie od władzy świeckiej 

(kan. 1254-1255). Dlatego nie jest niczym zaskakującym, gdy Kościół lub jego członkowie, 

domagając się ochrony swoich naruszonych praw, z ufnością zwracają się do sądów 

świeckich. 

Gwarancje i wzajemny szacunek systemów prawnych państwa i Kościoła katolickiego 

bywają zazwyczaj przedmiotem norm pozakodeksowych – umów międzynarodowych między 

Stolicą Apostolską a poszczególnymi państwami. Respektuje je i pozostawia ważne także sam 

Kodeks Prawa Kanonicznego, także w przypadku, gdy są z nim sprzeczne (kan. 3). Niektóre z 

zasad wynikających z wewnętrznej autonomii Kościoła oraz jego szacunek wobec 

prawodawstwa świeckiego potwierdzała nigdy nieratyfikowana Umowa z 2002 r. między 

Republiką Czeską a Stolicą Apostolską o regulacji wzajemnych stosunków. Bez jej ochrony 

Kościół w Republice Czeskiej może polegać wyłącznie na przepisach prawa krajowego, które 

co prawda zapewniają mu duży stopień autonomii. Brak ich umocowania w umowach 

międzynarodowych pozbawia je jednak gwarancji odpowiedniej stabilności. Dlatego dla 



Kościoła katolickiego i pozostałych związków wyznaniowych zawsze ważna była jakość i 

logika argumentów decyzji Trybunału Konstytucyjnego, gdy wypowiadał się na temat 

przepisów lub wyroków sądów powszechnych, które naruszały prawa kościołów i innych 

wspólnot religijnych lub nie zabezpieczały ich dostatecznie, zgodnie z konstytucją i innymi 

aktami normatywnymi. 

W okresie bezsilności wspólnot religijnych w dochodzeniu należnych im praw, a 

zwłaszcza sprawiedliwego rozliczenia za krzywdy wyrządzane im przez poprzednie dekady, 

to właśnie Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej niejednokrotnie stawał na straży 

podstawowych praw i wolności nie tylko jednostek, ale i podmiotów zbiorowych, w tym 

kościołów i innych związków wyznaniowych. Nie tylko korygował on błędne decyzje sądów 

powszechnych lub decydował o utracie mocy obowiązującej przyjętych przez parlament 

przepisów, ale często wyjaśniał mało precyzyjne regulacje prawne w drodze niemal 

bezprecedensowych orzeczeń, decydując tym samym o sposobie stosowaniu prawa w 

przyszłości. Dzięki temu Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej wyrobił sobie pozycję 

skutecznego gwaranta i poręczyciela konstytucyjnie chronionych wolności i wartości państwa 

prawa, które politycy – niestety – w swoich drobnych grach o władzę, byli często skłonni 

lekceważyć lub poświęcać dla realizacji innych celów. 

Autorytet Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej nie był początkowo rzeczą 

oczywistą. Po okresie nieistnienia sądownictwa konstytucyjnego w czasach komunistycznej 

dyktatury, najpierw czechosłowacki, a następnie niezależny czeski Trybunał Konstytucyjny 

musiał zbudować własną pozycję w systemie, który bez jego obecności i interwencji 

funkcjonował przez wiele dziesięcioleci. W szczególności lata dziewięćdziesiąte były 

naznaczone rywalizacją między Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym. Ten 

pierwszy jednak wkrótce zyskał powszechne uznanie jako strażnik konstytucyjności 

przyjmowanego prawa oraz poszanowania podstawowym wolności i praw. 

Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej był od początku uznawany za organ 

władzy sądowniczej, który jednak nie był ściśle wpasowany w klasyczny system instancji. 

Nie może być on bowiem być traktowany po prostu jako najwyższa instancja sądowa, ani nie 

jest szczytem systemu sądownictwa. Nie jest w szczególności uprawniony do oceny 

dowodów, a zatem nie może kontrolować orzeczeń sądów powszechnych, jeśli nie naruszają 

one praw gwarantowanych w Konstytucji. Jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia 

podstawowych praw i wolności zagwarantowanych w przepisach konstytucyjnych lub w 

traktatach międzynarodowych dotyczących praw człowieka i podstawowych wolności 



Trybunał Konstytucyjny może interweniować w trybie kasacji prawomocnych orzeczeń 

inaczej niezależnych sądów powszechnych. 

Wysuwa się czasem (częściowo uzasadniony) zarzut, że Trybunał Konstytucyjny 

zachowuje się jak trzecia izba Parlamentu, arbiter między ugrupowaniami politycznymi lub 

nawet jak niezależna siła polityczna. Sam Trybunał wielokrotnie deklarował, że unika nazbyt 

aktywistycznego podejścia, a określając swą rolę definiował się w kategoriach „negatywnego 

ustawodawcy“, który może „jedynie uchylić ustawowe przepisy sprzeczne z Konstytucją i 

umowami międzynarodowymi na podstawie art. 10 Konstytucji, ale nie może ich zastąpić 

własną decyzją. W odniesieniu do tej kwestii Trybunał Konstytucyjny musiał stwierdzić, że 

nie ma uprawnień do orzekania, ponieważ inaczej przypisywałby sobie więcej praw, niż 

przysługuje mu na mocy Konstytucji“ (wyrok TK z dnia 2 grudnia 1997 r., II. ÚS 74/97). 

Użycie w cytowanej uchwale słowa „jedynie“ trudno jednak uznać za w pełni adekwatne do 

kontekstu, z którego jasno wynika, że – pomimo wspomnianych ograniczeń – Trybunał 

Konstytucyjny Republiki Czeskiej ma faktycznie znaczący wpływ na obowiązujące prawo. 

Decyzja o podjęciu w niniejszej rozprawie problematyki wpływu orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego na relacje między Kościołem i państwem w Republice Czeskiej 

znajduje swą motywację w szeregu czynników, które mają związek ze znaczeniem, jakie 

posiada okres powstania i pierwsza dekada istnienia niepodległej Republiki Czeskiej dla jej 

współczesnych dziejów. W tym właśnie czasie przywrócono rządy prawa, sięgając do 

czeskich tradycji i stawiając czoła nowym wyzwaniom współczesności. Wyjątkowość tego 

okresu przejawia się także w temperaturze dyskusji na temat społecznej i prawnej pozycji, 

jaką kościoły i inne związki wyznaniowe powinny posiadać w warunkach demokratycznego 

państwa prawnego. Rozprawa koncentruje się na jednym z istotniejszych elementów tych 

dyskusji, to jest na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Jego wpływ na kształt 

współczesnych relacji Państwo – Kościół w Republice Czeskiej okazał się bowiem wręcz 

fundamentalny. W ciągu trzech dekad swojego dotychczasowego istnienia Trybunał musiał 

rozstrzygnąć szereg sporów sądowych odnoszących się do różnych aspektów sytuacji prawnej 

instytucji kościelnych, a także zbadać konstytucyjność wielu uchwalonych przez Parlament 

ustaw mających za przedmiot działalność kościołów i innych związków wyznaniowych oraz 

ich miejsce w czeskim porządku prawnym. Jednym z celów pracy jest jednak również 

zwrócenie uwagi na widoczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego brak ciągłości. 

Jest oczywiste, że stan ten jest związany ze zmianami dokonywanymi w jego obsadzie. W 

demokratycznym państwie prawnym trudno byłoby co prawda uznać, że samo w sobie 

stanowi to adekwatne wytłumaczenie braku stabilności linii orzeczniczych. W praktyce 



okazywało się jednak, że wyroki wydawane przez Trybunał Konstytucyjny w kolejnych 

sprawach z zakresu prawa wyznaniowego nie zawsze harmonizowały z wcześniejszym 

orzecznictwem trybunalskim.  

Zawarte w rozprawie rozważania dotyczą wszystkich dziedzin, w których interwencja 

Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła na sytuację prawną kościołów i innych związków 

wyznaniowych. Często był to wpływ jednoznacznie pozytywny, pomimo silnej presji ze 

strony niektórych ugrupowań politycznych oczekujących odmiennych rozstrzygnięć. Niektóre 

z analizowanych w rozprawie wyroków zasługują jednak z tej perspektywy na krytyczną 

ocenę i nakazują zadać pytanie o  motywację, którą kierowali się sędziowie Trybunału. 

Przedmiotem dwóch pierwszych rozdziałów rozprawy, mających charakter 

wprowadzający, jest historyczny kontekst obecnego statusu kościołów i innych związków 

wyznaniowych oraz rozwój sądownictwa konstytucyjnego na terytorium Czech. Celem 

zawartych tu rozważań jest nie tylko omówienie rozwoju stosunków Państwo – Kościół na 

ziemiach czeskich od 1918 r. oraz przedstawienie zakresu kompetencji Trybunału 

Konstytucyjnego, jego obsady i znaczenia jego orzecznictwa, ale także zwrócenie uwagi na 

rozpowszechniony w społeczeństwie czeskim sposób postrzegania kościołów i innych 

związków wyznaniowych. Istotnie wpływał on bowiem na kształt decyzji podejmowanych 

przez reprezentację polityczną w latach powojennych, a przyjmowane wobec wspólnot 

religijnych postawy społeczne de facto stanowiły uzasadnienie dla ustaw dotyczących ich 

sytuacji prawnej lub odnoszących się do tego wyroków sądów powszechnych, które następnie 

stawały się przedmiotem kontroli dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny.  

Kluczowa część rozprawy jest poświęcona interwencjom Trybunału Konstytucyjnego, 

które swymi konsekwencjami wykraczały poza hic et nunc i odegrały istotną rolę w 

kształtowaniu statusu prawnego kościołów i innych związków wyznaniowych w Republice 

Czeskiej. Dążąc do ukazania pełnego wpływu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na 

sytuację prawną kościołów i innych związków wyznaniowych w poszczególnych jej 

zakresach, tę część opracowania (rozdziały 3-9) ukształtowano w oparciu o kryterium 

przedmiotowe, a nie chronologiczne. W niektórych przypadkach wymusza to – co prawda –

kilkukrotnego powracanie do tych samych orzeczeń, co szczególnie widać na podstawie 

wyroków w sprawach o sygnaturach Pl. ÚS 6/02 i Pl. ÚS 2/06. Trzeba jednak zauważyć, że 

były to kluczowe orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustawy o Kościołach i 

innych związkach wyznaniowych, której przepisami, w sposób z założenia całościowy, 

uregulowano sytuację prawną związków wyznaniowych we wszystkich jej aspektach. 



Zawarte w tych wyrokach treści poddano więc analizie w różnych rozdziałach rozprawy, w 

zależności od ich przedmiotu.  

Biorąc pod uwagę przedmiot interwencji Trybunału Konstytucyjnego, w rozprawie 

wyróżniono siedem bloków tematycznych, poświęcając im kolejne rozdziały. Kluczowe 

znaczenie, ze względu na ich tematykę, posiadają rozważania zawarte w rozdziałach 3-5, co 

znajduje wyraz również w ich objętości. Chodzi w nich bowiem o podstawowe zagadnienia z 

zakresu wzajemnych relacji państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych. 

Rozdział trzeci dotyczy ich autonomii, a więc kwestii fundamentalnej dla ich statusu 

prawnego. Co charakterystyczne, przepisy Konstytucji Republiki Czeskiej oraz Karty 

Podstawowych Praw i Wolności nie określają wyraźnie rozumienia i zakresu kościelnej 

autonomii. Jednak dotyczące tego ustalenia posiadają doniosłe konsekwencje w odniesieniu 

do różnych kwestii szczegółowych i stanowią podstawę rozważań zawartych w kolejnych 

rozdziałach rozprawy. Dokonane przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięcia mające za 

przedmiot kościelną autonomię wpłynęły bowiem nie tylko na późniejsze orzecznictwo 

samego Trybunału. Wywarły też istotny wpływ na całe ustawodawstwo wyznaniowe oraz 

orzecznictwo sądów powszechnych.  

Rozdział trzeci rozprawy dotyczy w pierwszej kolejności wspomnianych wyżej 

wyroków, których przedmiotem były przepisy ustawy o kościołach i innych związkach 

wyznaniowych z 2002 r. Analizy skoncentrowane są na sposobie, w jaki Trybunał 

Konstytucyjny korygował błędy władzy ustawodawczej, która w tym czasie wyraźnie 

kierowała się tendencją do poszerzenia swego wpływu na funkcjonowanie wspólnot 

religijnych i do wzmocnienia państwowej kontroli nad nimi. Zwraca się tu także uwagę na 

istotne dla kościelnej autonomii zagadnienie statusu prawnego duchownych i charakteru 

stosunku prawnego łączącego ich z instytucjami kościelnymi, a zwłaszcza na możliwości 

zakończenia tego szczególnego stosunku służbowego wbrew woli zainteresowanych osób 

fizycznych. Praktyczne znaczenie tej kwestii wiąże sie z decyzjami o wystąpieniu przez 

niektóre z takich osób na drogę sądową w celu obrony swych interesów. Największy rozgłos 

zyskała sprawa małżeństwa Dudów. Rozważania dotyczą jednak również innych tego typu 

spraw. 

Czytelny związek z tematyką autonomii wspólnot religijnych posiada kolejny, czwarty 

rozdział rozprawy. Chodzi w nim o prawo do zakładania własnych instytucji zakonnych i 

innych instytucji niezależnych od władz państwowych, wyraźnie gwarantowane kościołom i 

innym związkom wyznaniowym zgodnie z Kartą Podstawowych Praw i Wolności. 

Zdecydowana większość kościołów zarejestrowanych zgodnie z prawem czeskim postrzega 



siebie jako podmioty wewnętrznie podzielone na jednostki posiadające własne prawa i 

obowiązki. Czeskie prawo wyznaniowe od dawna uznaje osobowość prawną 

zarejestrowanych kościołów i innych związków wyznaniowych. Jednak na podstawie ustawy 

nr 3/2002 podjęto próbę ograniczenia możliwości tworzenia wewnątrzkościelnych jednostek 

organizacyjnych posiadających osobowość prawną. Rozważania zawarte w rozdziale 4 

rozprawy koncentrują się na kilku odsłonach odnoszącego się do tych kwestii sporu. Wynika 

z nich m.in., że Trybunał Konstytucyjny nie jest instytucją nieomylną, a niektóre z jego 

orzeczeń nie tylko nie znajdują uzasadnienia w Konstytucji i ustawach, ale wręcz ocierają się 

o granice zdrowego rozsądku. Przykładem tego rodzaju sytuacji jest – moim zdaniem wprost 

haniebny – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2007 r. (Pl. ÚS 2/06). 

Rozdział piąty dotyczy tematu o szczególnym znaczeniu politycznym, mianowicie 

restytucji mienia kościelnego. Kwestia ta wywoływała nie tylko najbardziej ożywione 

dyskusje polityczne i najsilniejsze emocje społeczne, ale też była przedmiotem najczęstszych 

i najważniejszych interwencji Trybunału Konstytucyjnego związanych z porządkowaniem 

stosunków Państwo – Kościół w Republice Czeskiej. W rozdziale tym zwraca się najpierw 

uwagę na długo utrzymujący się brak politycznej woli ustawowego uregulowania omawianej 

tu problematyki, skutkujący swego rodzaju legislacyjnym bezwładem. Świadomość tego 

stanu rzeczy popychała różne podmioty kościelne do wchodzenia na drogę dochodzenia 

swych praw przed sądami, czemu następnie sprzeciwiał się Trybunał Konstytucyjny, dążąc do 

zapobieżenia restytucji dokonywanej w tym trybie. Dalsze rozważania koncentrują się na 

narastającym dezaprobacie Trybunału Konstytucyjnego dla powstałego w ten sposób stanu, aż 

do przełomowego orzeczenia w sprawie Pl. ÚS 9/07. Zagrażając dopuszczeniem do 

rozpatrzenia pozwów restytucyjnych, po dwudziestu latach od rozpoczęcia procesów 

demokratyzacyjnych, Trybunał zmusił ustawodawcę do podjęcia prac nad ustawą o 

rozliczeniach majątkowych z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Przedmiotem 

rozważań zawartych w omawianym rozdziale jest następnie orzeczenie, w którym Trybunał 

Konstytucyjny poddał tę ustawę kompleksowej ocenie nie kwestionując zawartych w niej 

unormowań (wyrok TK z dnia 29 maja 2013 r., Pl. ÚS 10/13), a także orzeczenie, na mocy 

którego udaremnił on próbę opodatkowania odszkodowania finansowego przyznawanego 

kościołom i innym związkom wyznaniowym w ramach postępowań rewindykacyjnych, 

uznając takie rozwiązanie za niekonstytucyjne (wyrok TK z dnia 1 października 2019 r., Pl. 

ÚS 5/19). Ostatnim elementem analiz dotyczących kwestii restytucji majątkowych jest 

omówienie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z indywidualnych pozwów 

składanych w związku z uchwaleniem ustawy restytucyjnej. Miały być one rozstrzygane in 



favorem restitutionis, jednak w praktyce wyrokowano niejednokrotnie wbrew tej zasadzie, a 

odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi również sam Trybunał Konstytucyjny.  

Sprawa katedry praskiej, której jest poświęcony szósty rozdział pracy, również przez 

długi czas budziła spore emocje społeczne. W tym przypadku orzeczenie wydane przez 

Trybunał Konstytucyjny oznaczało dla Kościoła katolickiego utratę już prawomocnie oddanej 

mu katedry św. Wita, Wacława i Wojciecha. Chociaż nie zakończyło to postępowania 

dotyczącego praskiej katedry, Trybunał Konstytucyjny nie miał możliwości ostatecznego 

zajęcia stanowiska i ewentualnego stwierdzenia faktu wyrządzenia w tej sprawie krzywdy 

historycznej, z powodu cofnięcia skargi przez arcybiskupa praskiego. Tymczasem trzeba 

zauważyć, że niedługo wcześniej Trybunał orzekł na korzyść innego podmiotu starającego się 

o zwrot nieruchomości w tej samej lokalizacji (Zamek Praski) na podstawie argumentów, 

którymi posługiwano się również w skardze konstytucyjnej dotyczącej zwrotu katedry św. 

Wita (wyrok TK z dnia 22 kwietnia 2013 r., IV. ÚS 822/11). 

Z wolnością sumienia i wyznania ściśle związana jest problematyka sprzeciwu 

sumienia, której poświęcono rozdział siódmy. Uwaga zostaje tu przeniesiona z wolności 

religijnej w aspekcie instytucjonalnym na indywidualną wolność wyrażania wiary i 

organizowania życia zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi. Życie kościołów i 

innych związków wyznaniowych (i ich stosunek do władzy publicznej) nie ogranicza się 

jedynie do kwestii funkcjonowania instytucji kościelnych lub możliwości (czy też 

niemożliwości) określonego działania ich struktur zarządzających. Wspólnoty religijne, o 

których mowa, to nie tylko ich organy czy instytucje, ale organiczna całość, w której swoje 

miejsce posiadają również jednostki. Zatem możliwość postępowania zgodnie z własnymi 

przekonaniami religijnymi jest dla ludzi wierzących istotnym elementem należnej im 

wolności, pozostając w ścisłym związku z wolnością Kościoła lub innego związku 

wyznaniowego, do którego należą. Obszarem, w którym władze publiczne szczególnie często 

stawały wobec problemów sumienia jednostek, była kwestia odmowy odbycia służby 

wojskowej. Wydane w takich sprawach orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stanowią 

przedmiot rozważań zawartych w pierwszej części rozdziału 7. Na uwagę zasługuje tu 

zwłaszcza trybunalskie rozumienie zakresu wolności sumienia i religii. W drugiej części 

omawianego rozdziału uwaga jest skoncentrowana przede wszystkim na stosowaniu prawa do 

sprzeciwu sumienia przez pracowników służby zdrowia, co również było już przedmiotem 

analiz Trybunału Konstytucyjnego. Jednak wnioski sformułowane w wyroku w sprawie o 

sygnaturze I. ÚS 1253/14 niewątpliwie mogą znaleźć zastosowanie również poza obszarem 

ochrony zdrowia.  



Rozdział ósmy dotyczy obowiązku zachowania tajemnicy spowiedzi przez 

duchownych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że czeskie przepisy traktują ten obowiązek jako 

odnoszący się nie tylko do kościołów uznających spowiedź sakramentalną, ale też do 

związków wyznaniowych, w ramach których chroni się inne formy tajemnicy komunikacji 

między wiernym a duchownym. Obowiązywanie w prawie czeskim przepisów generalnie 

szanujących tajemnicę spowiedzi stało się impulsem dla Chrześcijańskiego Zboru Świadków 

Jehowy, który wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą dotyczącą powtarzającej się 

odmowy uznania takiej tajemnicy w przypadku tego związku wyznaniowego. Rzecz jednak w 

tym, że przyjmowane w ramach Zboru zasady doktrynalne nie tylko nie przewidują tajemnicy 

spowiedzi, ale nawet nie wyróżniają kategorii osób działających jako duchowni. Rozpatrując 

omawianą skargę, Trybunał Konstytucyjny określił procedurę postępowania w sprawach 

dotyczących ochrony tajemnicy spowiedzi, aby przepisy uznające to specjalne uprawnienie w 

stosunku do niektórych kościołów nie były nadużywane. 

Ostatni rozdział dotyczy małżeństw kanonicznych i ich znaczenia na gruncie prawa 

czeskiego. Jak dotąd,  nie zdarzało się często, aby Trybunał Konstytucyjny badał domniemane 

naruszenie praw gwarantowanych konstytucyjnie w związku z zawieraniem małżeństw 

kanonicznych. Fakt ten nie powinien dziwić. Odnoszące się do tego przepisy wydają się 

całkowicie jednoznaczne. Kilka razy Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał jednak skargę 

katolickiego małżonka dotyczącą domniemanego naruszenia jego wolności religijnej, do 

którego miało dojść w konsekwencji orzeczenia rozwodu przez sąd powszechny. Trybunał 

Konstytucyjny zwrócił uwagę, że Republika Czeska opiera się na zasadzie świeckości 

państwa, a prawo państwowe nie jest i nie może być podporządkowane żadnej ideologii lub 

religii (art. 2 ust. 1 Karty Podstawowych Praw i Wolności). Nawet jeśli instytucja rozwodu 

jest niezgodna z przekonaniami religijnymi skarżącego, to  nie ma powodu, dla którego inne 

osoby – nie podzielające tych przekonań – nie miałyby korzystać z tej instytucji (wyrok TK 

z dnia 21 marca 2013 r., IV. ÚS 818/13). 

Podsumowując należy stwierdzić, że czeskie przepisy konstytucyjne przekładają się na 

właściwą ochronę wolności kościołów i innych związków wyznaniowych, w tym również 

ochronę ich autonomii. Trybunałowi Konstytucyjnemu jako gwarantowi i strażnikowi 

konstytucyjności ustaw nie udało się, co prawda (podobnie jak wielu innym instytucjom 

ludzkim) uniknąć błędów w podejmowanych przezeń decyzjach, a niektóre z nich dotyczyły 

również praw należnych wspólnotom religijnym. Generalnie rzecz ujmując, jego rolę w 

ochronie praw i wolności kościołów i innych związków wyznaniowych (a także ich jednostek 

organizacyjnych i ich członków) trzeba ocenić bardzo pozytywnie, wbrew opiniom 



lansowanym niejednokrotnie w debacie publicznej. W omawianym w rozprawie zakresie, 

pomimo sygnalizowanych już błędów, Trybunał Konstytucyjny dobrze wypełnił powierzone 

mu zadanie. Spojrzenie na minione dziesięciolecia niepodległej Republiki Czeskiej i 

niezależnego Trybunału Konstytucyjnego tego państwa pozwala na stwierdzenie, że 

niejednokrotnie przeciwstawiał się on arbitralnemu odmawianiu praw należnych kościołom i 

innym związkom wyznaniowym przez czeskiego ustawodawcę. Odegrał też znaczącą rolę w 

doprecyzowaniu wielu norm prawnych (konstytucyjnych czy ustawowych) dotyczących 

funkcjonowania kościołów i innych związków wyznaniowych, a zwłaszcza przyczynił się do 

faktycznego zagwarantowania im należnej autonomii. Pozostaje mieć nadzieję, że również w 

przyszłości będzie on stał na straży wolności religijnej we wszystkich jej wymiarach.  


