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PRZEDMOWA  

  Religia i prawo, jako dwa istotne aspekty, przenikając się, 

kształtują życie społeczne od czasów starożytnych do dziś. Zagadnienia 

religii, wyznania, moralności są interesującym i aktualnym przedmiotem 

dyskusji na gruncie prawa. Potrzeba wymiany myśli w tym zakresie 

skonkretyzowała się w tymże wydaniu, podejmującym niezwykle 

ciekawe tematy. 

 Państwo realizując politykę wyznaniową, określa prawa i zasady, 

ramy w których przyjdzie funkcjonować Kościołom, związkom 

wyznaniowym i ich członkom. Obecnie możemy prześledzić proces 

kształtowania się prawa w kwestiach dotyczących religii i światopoglądu. 

Owoce tego procesu nazywamy prawem wyznaniowym. Niniejsza 

publikacja ukazuje czytelnikowi jego wybrane aspekty, porusza aktualne 

problemy, podejmuje niełatwe kwestie światopoglądowe, dopełniając 

obraz aspektami prawa kanonicznego i refleksją na gruncie 

filozoficznym. Podzielona blokami tematycznymi, wychodząc od 

zagadnień ogólnych, przybliża kolejno modele relacji państwo-Kościół 

w kulturze europejskiej, wyjaśnia zasady podmiotowości Stolicy 

Apostolskiej na arenie międzynarodowej, ukazuje współdziałanie 

Kościołów i związków wyznaniowych z państwem na podstawie zasady 

wyrażonej w art. 25 ustawy zasadniczej oraz podkreśla wartość wolności 

sumienia, i wyznania ujętych w prawie międzynarodowym,  

i w art. 53 Konstytucji RP. W dalszej części autorzy poszczególnych 

rozdziałów podjęli się ukazania wybranych aspektów prawa 

wyznaniowego w jakże aktualnej tematyce dyskursu społecznego. 

Podjęto próbę analizy zapisów dotyczących klauzuli sumienia, 

unormowania wzajemnych stosunków państwa i związków 

wyznaniowych na podstawie ustawy odrębnej, próbę zdefiniowania 

wolności w kontekście ochrony uczuć religijnych, a także przedstawiono 

rozważania dotyczące dostosowania prawa do nowych form pochówku. 

Kolejni autorzy przybliżają aspekty prawa wyznaniowego zawarte  

w polskim i międzynarodowym prawie karnym, podejmując się 

niezwykle ważkich tematów jak ludobójstwo i prześladowanie 

chrześcijan. Odniesiono się do wspomnianej ochrony uczuć religijnych, 

ochrony tajemnicy sakramentu spowiedzi i ukazano na przykładach 

zagrożenia płynące z destrukcyjnego działania sekt. W niniejszej 

publikacji podjęto również zagadnienia związane z finansowaniem  

i opodatkowaniem Kościołów, związków wyznaniowych oraz osób 

duchownych, a także z alienacją dóbr kościelnych czy zapisów 
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testamentowych na rzecz kościelnej osoby prawnej. Podkreślono także 

wagę jej odpowiedzialności za czyny niedozwolone członków. Ponadto 

poruszono kwestię sprzeciwu sumienia profesjonalnego pełnomocnika 

podczas świadczenia pomocy prawnej w sprawach rozwodowych oraz 

problem prawny związku osób transpłciowych. Ostatni ze wskazanych 

tematów obejmuje również kwestie prawa kanonicznego. Stąd czytelnik 

płynnie przejdzie do materii obejmującej zagadnienia dotyczące procesu 

o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego oraz przestępstw  

przeciwko  życiu i wolności  człowieka w prawie kanonicznym. Cennym 

dopełnieniem tomu są artykuły podejmujące kwestie filozoficzne.  

Tu w sposób konfrontacyjny przedstawiono model zależności między  

państwem i prawem a moralnością na przykładzie Kościoła katolickiego 

oraz podjęto próbę wskazania korelacji właściwego dla filozofii Wschodu 

prawa dharmy z prawem stanowionym. 

 Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, żywię nadzieję,  

iż stanie się ona przyczynkiem do dalszej, pogłębionej refleksji naukowej 

nad relacją prawa i religii we współczesnym świecie.  

 

     dr Patrycja Staniszewska-Pobikrowska  
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Współczesne modele separacji państwa i Kościoła 

Contemporary Models of the Separation of the State and Church 

 

Abstrakt  
            Separacja państwa i Kościoła stanowi najpowszechniejszy sposób 

regulacji stosunków pomiędzy władzą świecką a kościelną. Modele 

separacji mogą jednakże przyjmować różnorakie rodzaje, zależnie od 

szeregu czynników, w tym całokształtu porządku prawnego panującego 

w danym państwie czy historyczno – politycznego kontekstu 

kształtowania się stosunków wzajemnych.  

            W poniższym artykule przedstawiono współczesne modele 

systemu separacji państwa i Kościoła wraz z omówieniem ich 

najistotniejszych założeń. Szczególna uwaga przy opisywaniu 

poszczególnych modeli została poświęcona wykładni zasady wolności 

religijnej, jednemu z determinantów określonego kształtu rozwiązań 

prawnych w zakresie relacji władzy świeckiej z Kościołami i związkami 

wyznaniowymi. 

Słowa kluczowe:  

separacja, Kościół, państwo 

Abstract  

 The separation of church and state is the most common way of 

regulating relations between secular and ecclesiastical authorities. Models 

of the separation can take different types, depending on a number of 

factors, including the overall legal order in the country or the historical 

and political context of shaping mutual relations.  

          The following article presents contemporary models of the state 

and church separation system together with a description of their most 

important assumptions. Particular attention when describing individual 

models is devoted to the interpretation of the principle of religious 
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freedom, one of the determinants of a specific shape of legal solutions in 

the field of the relationship of secular power with churches and religious 

associations. 

Key words:  
separation, church, state 

 

Wstęp  

 Wyrosła na gruncie ideologicznych założeń epoki Oświecenia
1
, 

doktryna separacji państwa i Kościołów stanowi współcześnie 

najpowszechniejszy sposób regulacji stosunków między władzą świecką 

a Kościołami i związkami wyznaniowymi. Modele separacji mogą 

przyjmować różnorakie rodzaje, zależnie od szeregu czynników, w tym 

całokształtu porządku prawnego panującego w danym państwie, roli 

religii w społeczeństwie czy historyczno – politycznego kontekstu 

kształtowania się wzajemnych stosunków pomiędzy władzą świecką  

a kościelną. 

 Współcześnie doktryna prawa wyznaniowego dokonuje podziału 

ww. modeli według różnych kryteriów
2
. Przy tworzeniu niniejszego 

artykułu, został zastosowany podział prezentowany m.in. przez  

prof. J. Krukowskiego
3
, zaś głównym kryterium podziału stała się okre-

ślona wykładnia zasady wolności religijnej oraz jej realizacja  

w praktyce.  

 A) System separacji wrogiej  - model francuski  

 Sposób unormowania stosunków pomiędzy państwem  

a Kościołami i związkami wyznaniowymi w V Republice Francuskiej jest 

                                                      
1
 Przewidujące liberalne podejście do indywidualnej wolności jednostki, której 

jednym z aspektów była wolność religijna obejmująca m.in. zakaz prześladowań, 

wolność wyznania, sumienia, wolność od przymuszenia do bycia członkiem 

jakiejkolwiek religii, czy wolność kultu, zob. J. Krukowski, Kościół i państwo. 

Podstawy relacji prawnych, Lublin 2013, s. 54, A. Mezglewski, H. Misztal,  

P. Staniewcz (red.), Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 45. 
2
 Zob. J. Krukowski, op. cit., s. 46-47.  

3
 Podział ten został uzupełniony innymi poglądami przedstawicieli doktryny 

(przyp. J. S.). 
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warunkowany przez świecki charakter państwa
4
 - podstawę wszelkich 

zasad prawnych, której celem nadrzędnym jest zapewnienie neutralności 

władz państwowych w sprawach religijnych
5
. Umiejscowienie expressis 

verbis zasady świeckości
6
 w Konstytucji V Republiki oraz sama treść tej 

zasady wskazuje na jej szczególny charakter we francuskim porządku 

prawnym - immanentną cechę ustroju, niemogącą być podważoną, czy 

kwestionowaną
7
. 

 Na kształt regulacji sytuacji Kościołów i związków 

wyznaniowych na terytorium V Republiki Francuskiej niebagatelny 

wpływ ma także sposób unormowania kolejnej z konstytucyjnych zasad, 

jaką jest wolność religijna. Art. 1 Konstytucji V Republiki, określa,  

iż Francja „zapewnia wszystkim obywatelom równość wobec prawa bez 

względu na pochodzenie rasę lub religię”
8
. Kolejna gwarancja znajduje 

się w art. X Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku, który 

przewiduje zakaz niepokojenia obywateli z powodu ich przekonań 

religijnych pod bardzo istotnym warunkiem – wyrażanie przekonań przez 

obywatela nie może zakłócać prawnie zagwarantowanego porządku 

publicznego
9
. Także art. 1 ustawy o rozdziale Kościołów i państwa  

z 1905 roku
10

, określa wprost, iż Republika Francuska gwarantuje wol-

ność wyznania oraz swobodne wyznawanie kultów „z zastrzeżeniami 

wynikającymi z interesów porządku publicznego”
11

.   

 Tym samym, przy zagwarantowaniu wolności religii ograniczono 

do maksimum możliwość funkcjonowania Kościołów i związków 

wyznaniowych w sferze publicznej
12

, by w przestrzeni czysto między-

                                                      
4
 K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami, Lublin 2007,  

s. 99. 
5
Ibidem, s. 100.  

6
 B. Basdevant-Gaudemet, Państwo i kościół we Francji [w:] Państwo i kościół 

w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, Wrocław 2007, s. 126.  
7
A. Czohara, Francuski model rozdziału Kościoła od Państwa po stu latach [w:] 

red. A. Czochara, Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o Rozdziale 

Kościołów i Państwa z perspektywy stu lat, Warszawa 2007, s. 37.  
8
 Art. 1 Konstytucji V Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r. [w:] 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja.html, dostęp 03.02.2020. 
9
 K. Orzeszyna, op. cit., s. 100.  

10
 B. Basdevant -Gaudemet, op. cit., s. 126.  

11
J. B. Falski, Ewolucja republikańskiej laickości we Francji, „Państwo i Prawo” 

2008, nr 4, s. 55.  
12

 U. Wasilewicz, System relacji między Kościołem katolickim i Francją. 

Studium historyczno - prawne, Lublin 2017, s. 89.  
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ludzkiej wiara i religia pozostawały wartościami ściśle związanymi ze 

sferą prywatnego życia
13

. Prawodawstwo francuskie dąży do zapewnienia 

takiego stanu rzeczy właśnie poprzez sekularyzację sfery publicznej, 

diametralne rozdzielenie życia publicznego i religijnego
14

 w myśl zasady 

etsi Deus non daretur
15

 .  

 System ten, nazywany separacją wrogą, nie oznacza jednak,  

że państwo w jakikolwiek sposób stara się oddziaływać na Kościoły czy 

związki wyznaniowe w zakresie ich aktywności duszpasterskiej. Wręcz 

przeciwnie, zasada wolności religii zobowiązuje organy państwa do 

zapewnienia Kościołom i związkom wyznaniowym możliwości realizacji 

jego podstawowych funkcji religijnych, do których można zaliczyć m.in.: 

określenie doktryny religijnej, organizowanie i sprawowanie kultu czy 

udzielanie posługi religijnej
16

. Kościoły i związki wyznaniowe są jednak 

traktowane jako pozbawione osobowości prawnej podmioty, z którymi 

nawiązanie współpracy przez państwo jest dopuszczalne, ale nie 

wymagane
17

. Dobrze obrazuje to przykład instytucji i organizacji aktyw-

nych w sferze socjalnej. Ich umotywowane pobudkami religijnymi 

powstanie, znajdowanie się w katalogu celów propagowanie wiary,  

czy wszelkie powiązania ze strukturalnymi organami Kościołów bądź 

związków religijnych nie mają faktycznego znaczenia – jeżeli dana 

organizacja posiada status pożytku publicznego ma prawo do ubiegania 

się o wsparcie ze środków publicznych, które nie są w tym wypadku 

traktowane jako fundusze przekazywane przez państwo na rzecz 

Kościołów czy związków wyznaniowych
18

. Poza określonymi przypad-

kami związanymi z remontami budynków sakralnych, państwo nie ma 

                                                      
13

 B. Basdevant-Gaudemet, op. cit., s. 126.  
14

 D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009,  

s. 267.  
15

 Zob. P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką [w:]  

red. P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 

2014, s. 225. 
16

 zob. A Czohara, Stosunki Państwo - Kościół. Belgia, Francja, Hiszpania, 

Włochy, Warszawa 1994, s. 25.  
17

 Choć system separacji wrogiej kojarzony jest głównie z francuskimi 

rozwiązaniami prawnymi, podobny model stosunków był także w przeszłości 

wdrażany m.in. w Meksyku, Zob. P. Burgoński, op. cit., s. 225.  
18

 Zob. T. Kamiński, Relacje państwo – Kościół w obszarze usług socjalnych na 

przykładzie Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec, Nurt SVD 2 2017, s. 363-

365.  
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bowiem kompetencji w zakresie ingerowania w kwestie ekonomicznego 

wsparcia Kościołów i wyznań
19

.   

 W zakresie funkcjonowania Kościołów i związków 

wyznaniowych na terytorium Republiki Francuskiej podstawowe 

znaczenie posiada, wspomniana powyżej, ustawa z 9 grudnia 1905 roku 

„O rozdziale Kościołów od państwa”
20

. Wynikające z niej gwarancje, 

stanowiące, iż wolność sumienia oraz wolne praktykowanie religii mogą 

być ograniczone z powodu ochrony porządku publicznego
21

,  powodują, 

iż na obszarze państwa nadrzędną pozycję posiada państwowa racja 

stanu, świecki porządek prawny, w którym autonomia Kościołów 

ograniczona jest wyłącznie do spraw wiary
22

. Rolą państwa jest w takim 

wypadku dążenie do zapewnienia realnego przestrzegania wolności 

religijnej m.in. poprzez działania arbitralne oraz koncyliacyjne w sporach 

powstających na tle religijnym nie tylko pomiędzy określonymi 

wyznaniami, ale również na linii państwo – wyznanie
23

. Potwierdzeniem 

takiego założenia są zasady nieskuteczności oraz niezależności 

stosunków między prawem państwowym a kanonicznym - akty prawa 

kanonicznego, które stykają się z prawem państwowym nie wywołują 

skutków cywilnoprawnych
24

.   

 Wolność wyznania, traktowana zgodnie z jej liberalną 

koncepcją
25

, jest uznawana za sprawę prywatną obywatela. Państwo  

w sprawach religii pozostaje neutralne, jego kompetencja – przy 

powstrzymaniu działań w zakresie ingerowania w sprawy religijne
26

 - 

ogranicza się do zagwarantowania wolności religii na równych 

                                                      
19

 M. Pietrzak, Francuska ustawa o rozdziale kościołów i państwa z 9 grudnia 

1905 r. [w:] Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów  

i państwa z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, s. 35.  
20

 Zob. P. A. Leszczyński, Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, 

Warszawa 2001, s. 13.  
21

 J. B. Falski, Ewolucja republikańskiej laickości we Francji, „Państwo  

i Prawo” 2008, nr 4, s. 55. 
22

 H. Łakomy, Państwo a kościół we Francji. Historia i współczesność,  

Kraków 1999, s. 60-61.  
23

 zob. J. B. Falski, op. cit., s. 58-60.  
24

 A. Czohara, Francuski model rozdziału Kościoła od Państwa po stu latach 

[w:] Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa  

z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, s. 30. 
25

  A Czohara, Stosunki Państwo - Kościół..., s. 33.  
26

 J. B. Falski, op. cit.,  s. 55-56.  
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zasadach
27

 dla wyznawców wszystkich religii oraz osób niewierzących. 

Francuski model wolności wyznania może być  zatem rozpatrywany  

w kontekście praw obywatelskich zarówno w aspekcie pozytywnym – 

jako wolność do oddawania czci Bogu zgodnie z własnym sumieniem
28

 – 

jak i negatywnym, czyli jako niemożność przymuszenia czy 

dyskryminacji z powodu wiary
29

. Kościoły i związki wyznaniowe mają 

tym samym zagwarantowany dostęp do środków masowego przekazu,  

a wierni posiadają możliwość skorzystania z opieki religijnej chociażby 

w szpitalach, czy więzieniach
30

.  

 W zakresie wolności kultu – jednego z najistotniejszych 

aspektów wolności wyznania– należy wskazać, iż interpretacja ustawy  

z 1905r. pozwoliła na stworzenie dwóch swoistych kategorii miejsc 

związanych z kultem religijnym
31

. Do pierwszej należą wszelkie budynki, 

które można jednoznacznie określić jako budynki przeznaczone do 

sprawowania czynności religijnych. W drugiej mieszczą się miejsca  

o niejednoznacznym statusie, typu sale katechetyczne, place 

przykościelne, czy zakrystie. Zgodnie z orzeczeniami francuskiej Rady 

Stanu z I połowy XX wieku, sprawowanie kultu w tychże miejscach 

następuje wtedy, gdy użytkowanie ich w konkretny sposób jest 

nieprzerwane, a same miejsca są konstrukcyjnie włączone w budynek 

kościoła
32

.  

 Przy omawianiu regulacji w zakresie katalogu miejsc 

przeznaczonych do sprawowania kultu, należy również wskazać,  

iż prawodawstwo francuskie szczegółowo określa zarówno katalog 

dopuszczalnych aktywności związanych z realizacją wolności kultu,  

jak i szereg obostrzeń wynikających z potrzeby ochrony interesu 

publicznego. Do czynności niezabronionych należy m.in. możliwość 

                                                      
27

 A. Czohara, Stosunki Państwo - Kościół..., s. 9-11.  
28

 Zob. Z. Łyko, Wolność sumienia i wyznania a obecna Konstytucja  

i Konkordat. Dotychczasowa praktyka i perspektywy. Materiały z sympozjum 

popularnonaukowego odbytego w Łodzi 3 marca 2001 roku, Łódź 2001, s. 7-8.  
29

 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe…, s. 44-45, zakaz dyskryminacji z powodu 

wiary znajduje się w Preambule do Konstytucji z 1946 r., wchodzącej w skład 

źródeł prawa konstytucyjnego Republiki Francuskiej, zob. B. Basdevant-

Gaudemet, op. cit., s. 136. 
30

 P. Burgoński, op. cit., s. 227.  
31

 Orzeczenia dotyczyły stricte sytuacji Kościoła Katolickiego na terytorium 

Francji, szerzej [w:] U. Wasilewicz, op. cit., s. 127-128. 
32

 Ibidem. 
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ustalania doktryny i zasad danej wiary, organizowania obrzędów, 

zgromadzeń i uroczystości religijnych, ich treści oraz formy
33

. Zakazane 

są z kolei skonkretyzowane aktywności, jak chociażby odbywanie się 

zgromadzeń politycznych w miejscach służących celom kultowym czy 

organizowanie procesji i uroczystości religijnych poza budynkami kultu 

bez zgody władz lokalnych
34

.  

 W świetle powyższej analizy można wysnuć wniosek, iż prawo 

francuskie ogranicza możliwość publicznego sprawowania kultu 

religijnego, jednocześnie nie uzurpując sobie kompetencji do regulacji 

wewnętrznych w zakresie sposobów tegoż sprawowania
35

. 

 Wolność wyznania nie ma jednakże charakteru nieograniczonego 

czy absolutnego
36

.  Zgodnie z francuskim ustawodawstwem ograniczenie 

wolności praktykowania religii – kolejnego z aspektów wolności 

wyznania
37

 – może nastąpić, jeśli wymaga tego porządek publiczny
38

. 

Francuski porządek prawny dopuszcza ponadto możliwość ograniczania 

wolności także przypadkach przewidzianych przez artykuł 19 

Międzynarodowego Paktu Praw Cywilnych i Politycznych w oparciu  

o art. V Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.
39

 oraz art. 55 

Konstytucji V Republiki Francuskiej
40

 .  

                                                      
33

 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe..., s. 103, A. Czohara, Stosunki państwo 

kościół..., s. 25.  
34

 M. Pietrzak, Francuska ustawa o rozdziale kościołów i państwa..., s. 22-27.  
35

 U. Wasilewicz, op. cit., s. 125. 
36

 Z. Łyko, op. cit., s. 10. 
37

 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe…, s. 36.  
38

 J. B. Falski, op. cit., s. 55-56.  
39

 Wchodzącej w skład tzw. Bloku Konstytucyjnego - katalogu źródeł prawa 

konstytucyjnego V Republiki Francuskiej, zob. P. Sarnecki, Ustroje 

konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze 2003, s. 252.  
40

Zob. Konstytucja V Republiki Francuskiej [w:] 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja.html, dostęp 03.02.2020.,  

Francja ratyfikowała ww. Pakt w 1980 roku, zob. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

4&chapter=4&clang=_en, dostęp 03.02.2020.;  tekst ww. Paktu [w:] Dz. U. 1977 

nr 38 poz. 167.  
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 Zgodnie z brzmieniem ww. artykułów, katalog enumeratywnie 

oraz wyraźnie określonych dóbr konstytucyjnych
41

 obejmuje bezpieczeń-

stwo publiczne, porządek publiczny, zdrowie, moralność a także 

podstawowe prawa i wolności innych osób
42

. Warto wskazać iż wykaz 

ten ma charakter wyczerpujący
43

.  

 Ograniczenia dotyczące wolności wyznania mają na celu przede 

wszystkim wyeliminowanie możliwości powstania we Francji – kraju tak 

zróżnicowanym etnicznie i kulturowo – jakichkolwiek sporów opartych  

o różnice na tle religijnym.  

 

 B) System separacji wrogiej – modele państw 

 komunistycznych   

 Istniejące współcześnie w przestrzeni międzynarodowej państwa 

komunistyczne zaczerpnęły rozwiązania prawne w zakresie kontaktów 

państwa i Kościoła z doktryny oraz porządku prawnego Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich.    

 Ideologiczne założenia ZSRR przewidywały całkowite 

zeświecczenie i powszechną ateizację społeczeństwa poprzez „naturalne 

obumarcie” religii
44

. Nie należy jednakże traktować tego podejścia w ka-

tegoriach neutralności, wręcz przeciwnie, władze ZSRR przeprowadziły 

szeroko zakrojoną akcję dyskryminacyjną osób wierzących połączoną  

z zabronieniem działalności duszpasterskiej, pozbawieniem duchownych 

praw politycznych oraz drastycznym ograniczeniem podmiotowości 

prawnej Kościołów i związków wyznaniowych
45

. Co prawda Konstytucja 

ZSRR z 1935 r. zawierała gwarancję wolności wyznania, jednakże – 

podobnie jak w przypadku innych praw obywatelskich – było to 

rozwiązanie mające wyłącznie charakter propagandowy, bez możliwości 

wyegzekwowania ich realizacji
46

. Państwo zwalczało religię, dążąc jed-

                                                      
41

 J. Sobczak, M. Gołda - Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawa 

człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol. XIX 2012”,  

nr 1, s. 62. 
42

 Z. Łyko, op. cit., s. 10.  
43

 M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999,  

s. 284.  
44

 Zob. J. Krukowski, op. cit., s. 73.  
45

 Szerzej [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit., s. 19-20. 
46

 Ibidem. 
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nocześnie do zastąpienia jej ideologią ateistyczną
47

 - taki sposób postę-

powania został uznany przez doktrynę za wyznacznik uznania państwa za 

ateistyczne
48

. 

 Zaprezentowana powyżej ideologia różnorako przełożyła się na 

postępowanie władz współczesnych państw komunistycznych wobec 

religii. Władze Korei Północnej od lat 50 XX w. prowadzą  

z chrześcijaństwem jednoznaczną i wyniszczającą walkę
49

. Wynika to ze 

specyfiki panującego tam ustroju – komunistyczne założenia zostały 

wsparte o niezwykle rozbudowany kult jednostki (wodza) i skrajny 

izolacjonizm
50

. W związku z tym – pomimo przewidzianej w art. 68 

Konstytucji wolności przekonań religijnych
51

 - niemożliwe jest wyzna-

wanie jakiejkolwiek innej religii niż kult wodza – tylko tenże wspierany 

jest ze środków publicznych, zaś cała państwowa machina propagandowa 

wykorzystywana jest na zdyskredytowanie wszelkich innych religii  

w oczach obywateli
52

. Państwo ściśle kontroluje trzy organizacje o cha-

rakterze religijnym, oraz dopuszcza możliwość istnienia świątyń, 

jednakże ze względu na brak jakichkolwiek duchownych, niemożliwym 

pozostaje sprawowanie tam obrzędów czy sakramentów
53

. 

 Podobnie jak w przypadku Korei Północnej, od lat 50 XX w., 

komunistyczne władze Chin rozpoczęły szeroko zakrojone 

                                                      
47

 J. Krukowski, op. cit., s. 74.  
48

 Zob. M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne…, s. 132. 
49

 Poprzez zamykanie chrześcijan w obozach pracy, przymuszanie kościołów do 

propagowania państwowej doktryny o kulcie wodza, czy zablokowanie 

jakichkolwiek możliwości nawiązywania stosunków ze Stolicą Apostolską, 

szerzej [w:] M. Mauro, V. Venezia, M. Forte, Wojna z chrześcijaństwem. 

Dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie, Warszawa 2013, s. 64-

65.  
50

 P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan, 

Poznań 2014, s. 72-75. 
51

 Zob. B. Rogers, Wielka maskarada władzy [w:] Czarna księga prześladowań 

chrześcijan w świecie. Dzieło 70 specjalistów z wielu dziedzin, świadków i ludzi 

bezpośrednio dotkniętych cierpieniem z powodu wyznawanej wiary; Zbiór 

świadectw, reportaży i analiz ekspertów; chrześcijan różnych wyznań, ateistów, 

muzułmanów i Żydów, red.J. M. di Falco, T. Radcliffe, A. Riccardi, Poznań 

2015,  s. 595.  
52

 Szerzej [w:] P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, op. cit., s. 72-75.  
53

 Szerzej [w:] B. Rogers, Wielka maskarada władzy [w:] J. M. di Falco,  

T. Radcliffe, A. Riccardi (red.), op. cit., s. 593-595.  
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prześladowania osób wierzących
54

. Osoby nieuznające wyższości dok-

tryny komunistycznej nad ich wiarą zostały zaklasyfikowane jako 

„kontrrewolucjoniści”, aresztowane, a następnie osadzone w więzieniach 

bądź obozach pracy
55

. Kościoły zamknięto, uniemożliwiając im realizo-

wanie zadań wynikających z prawa kanonicznego
56

. Nie przełożyło się to 

jednak na wyniszczenie religii – wręcz przeciwnie, według badań, liczba 

katolików przebywających na terenie Chin od 1949 r. wzrosła 4 – 

krotnie
57

.  

 Obecna sytuacja katolików w Chinach związana jest ze zmianą 

podejścia władz państwowych do religii w latach 80 XX w.
58

 Chiński 

porządek prawny przewiduje gwarancje w zakresie wolności religii
59

 - 

Nie ma już prześladowań, czy powszechnych aresztowań
60

 połączonych  

z osadzaniem w obozach pracy, ale publiczne wyrażanie wiary pozostaje 

pod ścisłą kontrolą państwa
61

. Ponadto relacje władz chińskich ze Stolicą 

Apostolską w zakresie nominacji biskupich czy statusu dóbr kościelnych 

stanowią ciągłe wyzwania dla dyplomacji watykańskiej
62

.  

 Warto zaznaczyć, iż do prześladowań na tle religijnym dochodzi  

i dochodziło również w przeszłości w innych współczesnych 

                                                      
54

 G. Fazzini, Czerwona księga męczenników chińskich. Świadectwa,  

Ząbki 2008, s. 15-16.  
55

 Zob. P. Marshall, L. Gillbert, N. Shea, op. cit., s. 74-76. 
56

 Momentem skrajnym była rewolucja kulturalna lat 60., kiedy – według 

niektórych danych szacunkowych – śmierć poniosły miliony wierzących, także 

chrześcijan, zob. P. Marshall, L. Gillbert, N. Shea, op. cit., s. 44. 
57

 Pozostający na wolności kapłani działali w warunkach konspiracyjnych, zob. 

M. Mauro, V. Venezia, M. Forte, op. cit., s. 69.; E. Albert, Christianity in China. 

Council on Foreign relations [w:] https://www.cfr.org/back-

grounder/christianity-china, dostęp 03.02.2020. 
58

 Zob. G. Fazzini (red.), op. cit., s. 20.  
59

 W art. 36 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej E. Albert, Christianity in 

China... [w:] https://www.cfr.org/backgrounder/christianity-china,   

dostęp 03.02.2020. 
60

 Szerzej [w:] P. Marshall, L. Gillbert, N. Shea, op. cit., s. 44-45.  
61

 Chiński model stosunków pomiędzy państwem a kościołami i związkami 

wyznaniowymi określany jest w doktrynie również jako „model państwa 

ateistycznego”, zob. P. A. Leszczyński, op. cit., s. 15.  
62

 Zob. E. Albert, op. cit., [w:] https://www.cfr.org/backgrounder/christianity-

china, dostęp 03.02.2020. 
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komunistycznych państwach totalitarnych - Laosie, Wietnamie oraz na 

Kubie
63

.  

 C) System separacji czystej – model amerykański  

 Za chronologicznie pierwsze konstrukcyjne ujęcie nowożytnej 

doktryny separacji państwa i Kościoła w aktach prawa państwowego 

uznaje się model tzw. separacji czystej, wprowadzony w Konstytucji 

Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
64

.   

 Idea odseparowania władzy świeckiej od jakiejkolwiek religii - 

wywodząca się od dążeń do uniezależnienia się od europejskiej tradycji 

ustrojowego powiązania władzy świeckiej i kościelnej przy 

jednoczesnym poszanowaniu wielokulturowego (a w konsekwencji 

wieloreligijnego) charakteru rodzącego się państwa amerykańskiego - 

zakładała wprowadzenie systemu stosunków pomiędzy władzą świecką  

a Kościołami opartego przede wszystkim o prawo do wolności 

religijnej
65

. 

 Tym samym separacja religii od państwa w rozumieniu 

amerykańskiego porządku prawnego determinowana jest właśnie poprzez 

określone pojmowanie zasady wolności religijnej.   

 W przeciwieństwie do krajów europejskich, wolność religijna 

stanowiła jeden z integralnych elementów tożsamości formułującego się 

w XVII i XVIII wieku „państwa imigrantów”
66

. Stąd od początku funk-

cjonowania niezależnych organów władzy federalnej, istotne było nie tyle 

usunięcie religii z przestrzeni publicznej, ale zbudowanie takiego modelu 

funkcjonowania, w którym żadna z religii obywateli Stanów 

Zjednoczonych nie byłaby dyskryminowana
67

. Chodziło przede wszyst-

kim o zapewnienie swoistego „pokoju religijnego” w tak zróżnicowanym 

                                                      
63

 Zob. P. Marshall, L. Gillbert, N. Shea, op. cit., s. 56-71.  
64

 Podstawą dla rozwiązań konstytucyjnych było XVII – wieczna praktyka 

funkcjonowania ukształtowana o prawodawstwo wewnętrzne kolonii Rhode 

Island; szerzej [w:] P. Borecki, Modele relacji między państwem a Kościołem  

i ich wyraz we współczesnym konstytucjonalizmie, „Mazowieckie Studia 

humanistyczne”, nr 11/1 2, Warszawa 2005, s. 185.  
65

 J. Krukowski, op. cit.,  s. 47. 
66

 Zob. S. Waldman,  Religious Freedom Is America's Greatest Export—and It's 

Under Attack [w:] https://www.newsweek.com/2019/05/17/religious-freedom-

americas-greatest-export-under-attack-1418121.html, dostęp 03.02.2020. 
67

 Zob. P. Burgoński, op. cit., s. 223.  
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pod względem kultury oraz religii narodzie
68

. Właśnie dlatego, nie tylko 

samemu celowi, ale także całemu przebiegowi kształtowania się 

stosunków pomiędzy władzą świecką i kościelną przyświecało dążenie 

do zachowania możliwie najbardziej pokojowych warunków
69

.  

 Religia do dnia dzisiejszego jest niezwykle istotnym elementem 

życia politycznego i społecznego Amerykanów
70

 – na terytorium Stanów 

Zjednoczonych prężnie działają organizacje charytatywne  

i stowarzyszenia religijne bądź półreligijne, zaś wartości religijne –  

w głównej mierze chrześcijańskie - są często przywoływane przez 

polityków amerykańskich zarówno podczas kampanii wyborczej, jak  

i w trakcie pełnienia urzędów
71

. Dla amerykańskich wyborców system 

wartości, stanowisko w „sprawach światopoglądowych” oraz poglądy 

polityków na temat wiary pozostają niezwykle istotnymi determinantami 

podczas głosowania w wyborach, tak stanowych, jak i federalnych
72

.   

 I poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych przewiduje 

bowiem zakaz ograniczania wolności religijnej zarówno w jej wymiarze 

indywidualnym - czyli wolności wyznania, sumienia oraz praktykowania 

poszczególnych obywateli - jak i wspólnotowym, instytucjonalnym, 

poprzez zapewnienie możliwości swobodnego spełniania praktyk 

religijnych także związkom wyznaniowym
73

. Amerykańska wykładnia 

zasady wolności religijnej skupia się nie tyle na podkreśleniu 

niemożności funkcjonowania religii w przestrzeni publicznej państwa,  

a wyeliminowaniu wszelkich możliwych przejawów ingerencji państwa 

                                                      
68

 Por. K. Rogala, Kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem. 

Aspekt historyczno – prawny, „Teologia i Człowiek”, nr 41 (1) 2018, s. 77. 
69

 Zob. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit., s. 20-21.; chociaż nie 

zawsze udawało się ten stan osiągnąć; szerzej [w:] S. Waldman, op. cit., [w:] 

https://www.newsweek.com/2019/05/17/religious-freedom-americas-greatest-

export-under-attack-1418121.html, dostęp 03.02.2020. 
70

 P. A. Leszczyński, op. cit., s. 11-12.  
71

 Wystarczy wskazać chociażby na tradycję składania przysięgi prezydenckiej 

na Biblię, którą wieńczą słowa „tak mi dopomóż Bóg”. Niezależnie od 

deklarowanych poglądów, jak do tej pory nie pojawiłby się prezydent, który 

pominąłby to zwyczajowe stwierdzenie, zob. J. Krukowski, op. cit., s. 51.  
72

 Zob. E. P. Sciupac, How religious groups voted in the midterm elections [w:] 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/07/how-religious-groups-voted-

in-the-midterm-elections/, dostęp 03.02.2020. 
73

 Zob. I Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html, dostęp 03.02.2020; P. Burgoński, 

op. cit., s. 223-224.  
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w sprawy wewnętrzne organizacji religijnych
74

. Państwo, poprzez pod-

miotowe traktowanie związków wyznaniowych, dąży do utrzymania  

z nimi daleko idącej współpracy
75

, jednocześnie nie posiadając kompe-

tencji do tworzenia „bytów społecznych o charakterze religijnym”
76

. 

Sama religia jest z kolei traktowana jako rodzaj dziedzictwa 

narodowego
77

, w którym wyrugowanie jej przejawów, jak chociażby 

ograniczenie prezentowania stanowisk wynikających z religijnych 

systemów wartości, mogłoby się wiązać z zarzutami o dyskryminację ze 

względu na wyznanie
78

.   

 Aspekt pozytywny sformułowanej na terenie Stanów 

Zjednoczonych koncepcji państwa świeckiego – czyli takiego, w którym 

relacje pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi opierają się  

o rozdział tychże - zakłada powinność państwa do popierania i ułatwiania 

rozwoju wartości religijnych
79

.   

 Kościoły i związki wyznaniowe działające na terytorium Stanów 

Zjednoczonych mają zatem prawo do swobodnego prowadzenia 

działalności związanej nie tylko z kultem, ale może także podejmować 

aktywność w zakresie wychowania oraz nauczania
80

. Kościoły mają pra-

wo do zakładania szkolnictwa prywatnego, jednakże zakres 

dopuszczalnej pomocy udzielanej przez państwo takim placówkom został 

ściśle określony w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Niedopuszczalne 

jest m.in. przekazywanie szkołom wyznaniowym materiałów 

dydaktycznych, czy przyznanie środków na wyrównanie pensji 

nauczycieli, przy jednoczesnym dopuszczeniu możliwości zapewnienia 

transportu dzieciom do i z placówek szkolnych, czy zwolnienie 

wyznaniowych szkół prywatnych z płacenia podatku od nieruchomości
81

. 

W szkołach publicznych zabronione jest z kolei podejmowanie inicjatyw 

                                                      
74

 Zob. T. Kamiński, op. cit., s. 357. 
75

 M. Bielecki, Bilateralizm w stosunkach państwowo – kościelnych, Lublin 

2011, s. 321.  
76

 J. Krukowski, op. cit., s. 49.  
77

 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit., s. 21.  
78

 Zob. P. Burgoński, op. cit., s. 224.  
79

 Zob. A. Romanko, System państw świeckich na przykładzie wybranych państw 

europejskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału 

Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”  2018, nr 15 (1), s. 128.  
80

 J. Krukowski, op. cit., s. 50.  
81

 Zob. M. Bielecki, op. cit., s. 304. 
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związanych z religijną sferą życia uczniów, obejmujących m.in. naukę 

religii czy odmawianie modlitw
82

.  

 W przypadku Stanów Zjednoczonych można zatem mówić  

o dążeniu państwa do unikania utożsamienia się z konkretnym 

wyzwaniem, ale nie można tego zrównać z uznawaniem państwa za 

całkowicie neutralne wobec religii
83

.   

 Drugim filarem funkcjonowania religii i związków religijnych  

w Stanach Zjednoczonych jest konstytucyjna zasada niemożności nadania 

konkretnej religii, statusu religii panującej
84

. Uprzywilejowanie konkret-

nego systemu wierzeń skutkowałoby  bowiem pokrzywdzeniem innych 

wyznań, czyli ich faktyczną dyskryminację
85

 i mogłoby w konsekwencji 

przełożyć się na destabilizację ładu politycznego. Władze państwowe nie 

mogą zatem tworzyć takich praw, które skutkowałyby przymuszeniem 

obywateli do przystąpienia do konkretnej religii, udzieleniem pomocy – 

najczęściej materialnej - jednej bądź wszystkim religiom, lub też 

doprowadziły do sytuacji preferowania przez państwo określonej religii
86

.   

 Warto jednakże zaznaczyć, iż prawa te nie obejmują swoim 

zakresem zakazu współpracy państwa z duchownymi – w Stanach 

Zjednoczonych dopuszczalne jest bowiem finansowanie z funduszy 

państwowych kapelanów nie tylko w szpitalach czy więzieniach,  

ale także bezpośrednio w Białym Domu i Kongresie
87

.  

 Tak, jak zostało wskazane powyżej, w społeczeństwie 

zróżnicowanym kulturowo zachowanie poszanowania wszelkich wyznań 

oraz równe traktowanie obywateli bez względu nie tylko na ich 

wyznanie, ale również sam stosunek do religii, stanowi jedyną możliwość 

zachowania pokoju i wspólnoty politycznej
88

.   

 

 D) System separacji przyjaznej – model niemiecki  

 Trzeci z wyróżnianych w literaturze typów separacji państwa  

i Kościołów, tzw. model separacji skoordynowanej, wywodzi się  

                                                      
82

 J. Krukowski, op. cit., s. 51.  
83

 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit., s. 21. 
84

 Ibidem. 
85

 Zob. P. Burgoński, op. cit., s. 223.  
86

 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit., s. 21.  
87

 J. Krukowski, op. cit., s. 51.  
88

 Zob. P. Borecki, Modele relacji…, s. 184-185.  
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z  Konstytucji Republiki Weimarskiej z 1919
89

 roku. System ten jest 

obecnie najczęściej spotykanym sposobem unormowania stosunków 

wzajemnych z Kościołami i związkami wyznaniowymi w porządkach 

prawnych europejskich demokracji parlamentarnych
90

 w tym także III 

Rzeczpospolitej Polskiej.   

 Unormowania w tym zakresie nie są jednakże jednorodne, 

państwa, jako suwerenne podmioty na arenie międzynarodowej, mają 

bowiem prawo do indywidualnego określania sytuacji Kościołów  

i związków wyznaniowych funkcjonujących na ich terytorium
91

. Cechą 

wspólną pozostaje jednak brak chęci wyeliminowania religii z życia 

publicznego
92

 i dążenie do skoordynowania działań podejmowanym 

między wspólnotami dla dobra obywateli
93

. Tym samym, państwa, 

zachowując aspekty świeckości, neutralności światopoglądowej oraz 

autonomii politycznej, dopuszczają swobodne działanie wspólnot 

religijnych także w zakresie porządku społecznego i świeckiego
94

. 

 Istotne jest także wskazanie, iż – niezależnie od ostatecznych 

form, jakie przyjmą wybrane aspekty relacji pomiędzy państwem  

a Kościołami – istnieją trzy immanentne elementy, dzięki którym dany 

model relacji można zaliczyć właśnie do systemu separacji 

skoordynowanej
95

.  

 Pierwszy z nich dotyczy określonej wykładni konstytucyjnie 

gwarantowanej wolności religijnej
96

. Zgodnie ze współczesną regulacją 

                                                      
89

 G. Robbers, Państwo i Kościół w Niemczech [w:] G. Robbers, op. cit., s. 277-

279. 
90

 Zob. A. Czohara, Stosunki państwo – Kościół…, s. 34-37. 
91

 Zob. P. A. Leszczyński, op. cit., s. 7-14, A. Hess, Państwo a Kościół. 

Doświadczenia austriackie, Kraków 2003, s. 10-11, szerzej [w:] A. Czohara, 

Stosunki państwo – Kościół…, s. 9-20. 
92

 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit., s. 22. 
93

 Por. J. Krukowski, op. cit., s. 66, A. Czohara, op. cit., s. 35.  
94

 P. Burgoński, op. cit., s. 227. 
95

 Stosowana w literaturze nazwa zamienna „separacja przyjazna” wynika  

z analizy stanowiska państw wobec kościołów i związków religijnych 

działających na jego terytorium, będących odmiennymi od modelu stosunków 

pomiędzy państwem i kościołami we Francji, ale pozostającymi w obrębie 

systemów zakładających oddzielenie kwestii religijnych i świeckich,  szerzej 

[w:] J. Krukowski, op. cit., s. 59-65.  
96

 Zob. M. Kosek, Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym, Płock 

2004, s. 49.  
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konstytucyjną, wolność wyznania i sumienia w Niemczech, podobnie jak 

wolność przekonań religijnych i światopoglądowych, stanowi wartość 

nienaruszalną
97

. Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 

1949 r., w tym samym artykule, w którym podkreśla nienaruszalny 

charakter wolności religijnej, przewiduje równocześnie swobodę 

wykonywania praktyk religijnych
98

.  

 W tym zakresie na pierwszy plan wysuwa się aspekt 

indywidualny wolności religijnej obywateli
99

, którzy mają prawo nie 

tylko do wyboru religii czy światopoglądu, ale również do swobody 

praktykowania, możliwości nieujawniania swoich poglądów oraz 

niewyznawania jakichkolwiek religii
100

. Obywatele mają również prawo 

do korzystania z opieki duszpasterskiej w szpitalach, zakładach karnych 

oraz wojsku, a także pobierania nauki religii w szkołach publicznych oraz 

zdobywania dyplomów z zakresu nauk teologicznych na państwowych 

uczelniach
101

. W niemieckim porządku prawnym nie wykluczono zatem 

istnienia potencjalnego publicznego charakteru religii  

i w przeciwieństwie do prawa francuskiego nie zamknięto go 

jednoznacznie w ramach prywatnej sfery aktywności obywateli
102

. Prawo 

niemieckie dopuszcza także możliwość aktywności organów 

państwowych w zakresie pobierania podatku kościelnego
103

.   

 Warto jednakże wskazać, iż zasada wolności religijnej nie ma 

charakteru nieograniczonego. Granice wolności religijnej w danym 

państwie wyznaczają właściwe przepisy prawa krajowego. W przypadku 

współczesnej regulacji prawnej Republiki Federalnej Niemiec, jako 

podstawę do ograniczenia poszczególnych praw wyprowadzanych  

z zasady wolności religijnej podaje się porządek konstytucyjny, prawa 

innych oraz nakazy moralności
104

.   

                                                      
97

 Zob. J. Krukowski, op. cit.,s. 66.  
98

 Art. 4 zawiera także gwarancje w zakresie niemożności przymuszenia do 

udziału w wojnie „z bronią w ręku”, zob. M. Kosek, op. cit., s. 50. 
99

 J. Krukowski, op. cit., s. 66, A. Romanko, op. cit.,  s. 133.  
100

 Szerzej [w:] M. Kosek, op. cit., s. 51, J. Krukowski, op. cit., s. 66-67.  
101

 A. Hess, op. cit., s. 79-90, A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit.,  

s. 22, P. A. Leszczyński, op. cit.,s. 13. 
102

 P. Burgoński, op. cit., s. 227, G. Robbers, op. cit., s. 279-280. 
103

 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit., s. 22. 
104

 Jest to katalog podstaw wywodzony bezpośrednio z art. 2 Konstytucji 

Republiki Federalnej Niemiec, który przewidujące możliwość ograniczenia 

swobody wykonywania wszelkich praw podstawowych. Niemiecka 
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 Drugą podstawą stosunków wzajemnych pomiędzy państwem  

i Kościołem w separacji skoordynowanej jest uznanie przez państwo 

autonomii Kościołów i związków wyznaniowych w zakresie potrzebnym 

do realizacji stojących przed nimi zadań
105

. W literaturze wskazuje się 

dwa elementy składowe autonomii Kościołów i związków wyznaniowych 

– dopuszczenie możliwości rządzenia się przez nie własnym prawem oraz 

– co ważniejsze – zakaz uzależnienia wewnętrznego prawodawstwa 

religijnego i wyznaniowego od prawodawstwa państwowego
106

. Tym sa-

mym państwo pozbawia się możliwości wpływu na konkretne sfery 

funkcjonowania i kształtowania społecznego, takie jak kształcenie 

duchownych, sprawowanie kultu, nauczanie i działalność duszpasterska 

czy określenie praw i obowiązków wspólnoty wiernych danego Kościoła 

bądź związku wyznaniowego
107

.  

 Ostatnim elementem wspólnym jest – wspomniany przy okazji 

opisywania modelu separacji czystej – zakaz ustanowienia tzw. Kościoła 

państwowego
108

, czyli niemożność powiązania Kościołów i związków 

wyznaniowych w ich aspekcie instytucjonalnym
109

. Podmioty te charak-

teryzują się bowiem odmiennym charakterem, dlatego ich wzajemne 

stosunki powinny opierać się o współpracę
110

- prowadzącą do ochrony 

dobra wspólnego  i godności osoby ludzkiej
111

 - nie zaś przemieszanie 

bądź połączenie porządku państwowego i religijnego
112

. Wszelkie sprawy 

                                                                                                                        
jurysprudencja przyjęła takie rozwiązanie ze względu na fakt, że art. 4 ww. 

Konstytucji zawierający regulację zasady wolności religijnej nie podaje 

odrębnego zbioru ograniczeń, zob. M. Kosek, op. cit., s. 52., G. Robbers, op. cit., 

s. 278-279.  
105

 Zob. T. Kamiński, op. cit.,s. 366; J. Krukowski, op. cit.,s. 66. Jest to tzw. 

„wolność w swoim zakresie”.  
106

 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit., s. 22. 
107

 A. Czohara, op. cit., s. 28-30.; M. Kosek, op. cit., s. 51. 
108

 W Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec zostało to wyrażone  

P. A. Leszczyński, op. cit.,  
109

 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, op. cit., s. 22. 
110

 Zob. P. Burgoński, op. cit.,s. 227. 
111

 Wartości obejmującej te warunki życia społecznego, „dzięki którym 

jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągać swoją własną 

doskonałość”, zob. J. Krukowski, op. cit., s. 154-155.; jest to pogląd zbieżny z 

nauczaniem m.in. Kościoła Katolickiego, szerzej [w:] J. Stępień, The activity of 

the Catholic Church during the election campaign, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” 2019, nr 5 (51), s. 160-162.  
112

 Zob. M. Kosek, op. cit., s. 58.  
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wchodzące w zakres kompetencji obu wspólnot powinny być zatem 

rozwiązywane na zasadzie wzajemnego poszanowania i partnerstwa
113

.  

Zakończenie  

 Religia i państwo od starożytności stanowiły dwa filary rozwoju 

społeczności, praktycznie na każdej płaszczyźnie życia. Nie były to 

podstawy tożsame, ale zarazem nie stanowiły odrębnych bytów – 

przetykały się ze sobą, wpływały na siebie, warunkowały wzajemne 

istnienie. Wraz z historycznym rozwojem państwowości kształtowały się 

różne poglądy na temat wpływów wzajemnych – od ścisłej współpracy  

i współzależności charakterystycznej dla epoki średniowiecza po 

współczesne postacie separacji państwa i Kościołów.   

 Choć oświeceniowe ideały rozdzielnia władzy duchowej  

i doczesnej urzeczywistniła Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, wszelkie paradygmaty dotyczące stosunków „tiary i korony” 

na kontynencie europejskim zostały całkowicie wywrócone przez Wielką 

Rewolucję Francuską. Jej wzorce – w wyniku czynników o różnorakim 

charakterze - z czasem przeniknęły do porządków prawnych innych 

państw świata, w których przejęły zindywidualizowane formy, nierzadko 

radykalniejsze niż w przypadku inspiratora tychże zmian.   

 We współczesnych państwach demokratycznych podstawą stało 

się budowanie stosunków pomiędzy państwem a Kościołami i związkami 

wyznaniowymi w oparciu o poszanowanie wolności wyznania. Wolność 

ta jest bowiem niezaprzeczalnym prawem jednostki, powszechnie 

uznawaną za podstawę funkcjonowania nie tylko demokratycznego 

państwa prawnego
114

, ale także społeczeństwa obywatelskiego. Choć nie 

ma charakteru nieograniczonego, stanowi standard nowoczesnego 

państwa, oczekiwany także przez same Kościoły i związki wyznaniowe, 

m.in. Kościół katolicki
115

.   

 Zgodność, co do istotności przestrzegania tejże zasady, przejawia 

się chociażby we wspólnym dla systemów separacji państwa i Kościoła 

stosowanych w porządkach prawnych państw demokratycznych, zakazie 

                                                      
113

 Są to tzw. sprawy o charakterze mieszanym, które mogą dotyczyć m.in. 

instytucji małżeństwa, rodziny czy wspomnianego już wychowywania w wierze, 

zob. J. Krukowski, op. cit., s. 66.  
114

Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski,  

M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012, s. 17.  
115

 Zob. J. Stępień, op. cit., s. 162. 
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przymuszania kogokolwiek do wyznawania określonej religii albo 

wyrzeknięcia się jej
116

. Warto jednakże wskazać, iż w przypadku rozpa-

trywania historyczno – prawnego rozwoju modeli rozdziału państwa  

i Kościoła oraz kształtu, jaki przyjęły one we współczesnych państwach 

komunistycznych, aspekt ten nie zawsze był sprawą tak oczywistą. 
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Abstrakt  
 Niniejsze opracowanie przedstawia problematykę statusu 

prawnego Stolicy Apostolskiej w oparciu o normy prawa 

międzynarodowego publicznego. Po pierwsze należy wskazać, iż Stolica 

Apostolska jest szczególnym podmiotem prawa międzynarodowego. 

Stolicę Apostolską należy traktować jako suwerenny podmiot prawa 

międzynarodowego publicznego, posiadający zarówno prawa jak  

i obowiązki w dziedzinie stosunków międzynarodowych. W związku  

z tym jako główne atrybuty Stolicy Apostolskiej można wskazać na 

zdolność traktatową – zdolność do zawierania umów międzynarodowych 

(ius tractatuum) oraz prawo legacji, czyli wysyłania i przyjmowania 

przedstawicieli dyplomatycznych (ius legationis). Jako ostatni aspekt 

podejmowany w tym opracowaniu wskazać można na możność 

uczestniczenia tego podmiotu w pracach organizacji międzynarodowych, 

głównie wskazuje się na relację Stolicy Apostolskiej z Organizacją 

Narodów Zjednoczonych.  

Słowa kluczowe:  

Stolica Apostolska, Status prawny, podmiotowość prawna, zdolność 

traktowa, stosunki międzynarodowe 

Abstract  
 This scientific description presents the theme of The Holy See 

Legal Status based on norms of public international law. First of all it 

should be pointed out that The Holy See is the specific subject of the 

international law. The Holy See is treated as an sovereign subject of 

international law, which has its own right and obligations concerning the 

international relations. Therefore the main attributes of The Holy See can 
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be indicated: treaty making power to enter into the international contracts 

(ius tractauum) and right to send and receive the minister resident (ius 

legationis). As the last aspect of this descriptions should point to right to 

participate in the conferences and to be member or observer of the 

international organizations, mainly the relations between The Holy See 

and the United Nations. 

Key words:  

The Holy See, Legal Status, International Public Law, legal subjectivity, 

treaty making power, international relations 

 

Wstęp 

 W niniejszym opracowaniu zostaną przybliżone zagadnienia 

oscylujące wokół definicji, szczegółowej analizy, a także wskazania 

aspektów składających się na pojęcie statusu prawnego Stolicy 

Apostolskiej. 

 Pierwszym omawianym zagadnieniem uczyniona zostanie 

historia powstania Stolicy Apostolskiej, jako współczesnego podmiotu 

prawa międzynarodowego. Począwszy od zajęcia Rzymu przez wojska 

włoskie w roku 1870, aż do podpisania Traktatów Laterańskich w 1929 r. 

pomiędzy Stolicą Apostolską a Włochami. Traktatów wyznaczających 

pozycję tego podmiotu prawa międzynarodowego, relacje pomiędzy 

Stolicą Apostolską a Państwem Miastem – Watykanem. Podjęta zostanie 

również próba wskazania elementów składowych definiujących Stolicę 

Apostolską.      

 Następnie zaprezentowane zostanie zagadnienie podmiotowości 

w prawie międzynarodowym publicznym - jako zdolności do działania  

w stosunkach międzynarodowych. Analizie poddane zostaną poglądy 

doktryny prawa międzynarodowego, zarówno w celu zdefiniowania 

samego pojęcia podmiotowości, jak również elementów definicyjnych 

wyznaczających pozycję Stolicy Apostolskiej jako podmiotu prawa 

międzynarodowego.       

 Szczegółowej analizie poddana zostanie również kolejna z części 

składowych statusu prawnego Stolicy Apostolskiej, mianowicie ius 

tractatuum/ ius contrahendi, czyli zdolności do zawierania umów 

międzynarodowych. Rozważania skupią się na dwóch głównych 
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elementach składających się na zdolność traktatową tego podmiotu – 

zawieranie umów międzynarodowych oraz zawierania specjalnego 

rodzaju umów międzynarodowych, do jakich należą konkordaty.  

 Kolejnie omówione zostanie prawo legacji (ius legationis) -  

zarówno czynne jak i bierne, czyli prawo wysyłania i przyjmowania 

przedstawicieli dyplomatycznych.  Zaprezentowane zostaną zagadnienia 

powiązane z ius legationis, z jego definicją, elementami, a także 

praktyczną strona tegoż zagadnienia w odniesieniu do stosunków 

dyplomatycznych nawiązywanych przez Stolicę Apostolską.  

 Ostatecznie zaprezentowane zostanie zagadnienie nawiązywania 

stosunków pomiędzy Stolicą Apostolską a organizacjami 

międzynarodowymi. Główna analiza będzie oparta na stosunku do 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowanych 

organizacji.  

Historia powstania Stolicy Apostolskiej 

 Zgodnie z kanonem 361 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

„przez Stolicę Apostolską lub Stolicę Świętą rozumie się w niniejszym 

kodeksie nie tylko Biskupa Rzymskiego, lecz także – o ile nie wynika co 

innego z natury rzeczy lub kontekstu Sekretariat Stanu, Radę Publiczną 

Spraw Kościoła, jak również inne instytucje Kurii Rzymskiej”
1

.  

W związku z zaprezentowaną definicją można stwierdzić, iż Stolica 

Apostolska to władza zwierzchnia Kościoła katolickiego na świecie 

rozumiana w uproszczeniu jako papież wraz z podległym mu zespołem 

wszelkich urzędów kurialnych.   

 W dbałości o kompleksowe zaprezentowania poruszanych 

zagadnień oscylujących w obrębie statusu prawnego Stolicy Apostolskiej 

jako przedstawiające pewną wartość naukową można uznać zdarzenia 

historyczne wpływające na obecny kształt tegoż podmiotu.  

  W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zdarzenie 

inaugurujące  powstanie podmiotu – znanego obecnie jako Stolica 

Apostolska, mianowicie wskazuje się na zajęcie Rzymu przez wojska 

włoskie w roku 1870. Spowodowało to, iż Państwo Kościelne zostało 

włączone do Królestwa Włoskiego, co w konsekwencji do kresu 

                                                      
1
 Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici Auctoritate  Joanis Pauli 

PP. II), promulgowany 27 stycznia 1983 (Kanon.1983.12.4). 
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świeckiej władzy papieża. Spowodowało to liczne następstwa, takie jak 

chociażby zaistnienie pewnego rodzaju konfliktu pomiędzy Stolicą 

Apostolską a powstałym w tamtym okresie państwem włoskim – 

konfliktu trwającego niemal 60 lat. Rozwiązanie tej sytuacji nastąpiło  

w 1929 r.          

 „Dzień 11 lutego 1929 r., w którym kardynał Piotr Gasparri — 

sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej oraz Benito Mussolini — premier 

Królestwa Włoch podpisali traktat polityczny i konkordat, zamknął ten 

rozdział w historii wzajemnych stosunków watykańsko-włoskich. 

Uroczysta wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła w dniu  

7 czerwca 1929 r. w Watykanie. W trakcie negocjacji nad traktatem 

Stolica Apostolska wysunęła trzy podstawowe warunki, zgodnie,  

z którymi układ powinien: zapewniać Stolicy Świętej rzeczywiste  

i prawne warunki gwarantujące jej prawdziwą niezawisłość, mieć 

charakter dwustronnej umowy międzynarodowej, zawierać konkordat 

regulujący całokształt życia kościelnego we Włoszech. Traktaty 

laterańskie w całości uwzględniły te postulaty”
2
.  

  „Na podstawie traktatu laterańskiego z 11 II 1929 r. zawartego 

między Włochami a Stolicą Apostolska, utworzone zostało Państwo 

Watykańskie (Stato Della Citta del Vaticano), znajdujące się pod 

suwerenną władzą Stolicy Apostolskiej”
3
.    

 Biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w Traktatach 

Laterańskich – Stolica Apostolska dzięki nim uzyskała swe własne 

terytorium. „Miasto Watykan zgodnie z postanowieniami traktatu – 

znajduje się bowiem pod wyłączną suwerennością Stolicy Apostolskiej. 

Traktat Laterański, wyposażając Stolicę Apostolską w atrybuty 

państwowości, stworzył jej możliwość dodatkowego niejako 

występowania w stosunkach międzynarodowych w postaci Państwa – 

Miasta Watykan”
4
. Jednakże Państwo – Miasto Watykan dość spora-

dycznie wstępuje w stosunkach międzynarodowych. Można wskazać na 

jego członkowstwo chociażby w Międzynarodowym Związku 

Telekomunikacyjnym, Powszechnym Związku Pocztowym. Watykan jest 

                                                      
2

 B. Frąckowiak, Ustrój Państwa Watykańskiego, „Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjalny” Poznań 1981, zeszyt 1, s. 66. 
3

 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, 

wydanie 13, Warszawa 2013, s. 143.  
4
  R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wydanie VIII,  

Warszawa 2005, s. 137.  
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również stroną Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 

zbrojnego podpisanej w Hadze, dnia 14 maja 1954 r. Nie można jednakże 

ograniczać się tylko do działania w stosunkach międzynarodowych przez 

Państwo – Miasto – Watykan. „W stosunkach międzynarodowych, poza 

sprawami o charakterze technicznym czy administracyjnym z reguły 

występuje Stolica Apostolska. Ona podpisuje z innymi państwami 

konkordaty, ona też korzysta z prawa legacji biernej i czynnej. Stolica 

Apostolska jest także stroną konwencji genewskich o ochronie ofiar 

wojny z roku 1949, konwencji wiedeńskich o stosunkach 

dyplomatycznych z 1961 r. i o prawie traktatów z 1969 r. Jej 

przedstawiciele uczestniczyli i uczestniczą w wielu konferencjach 

międzynarodowych, jak choćby I, II, III Konferencji Prawa Morza,  

a także w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Posiada 

także status obserwatora w ONZ i organizacjach wyspecjalizowanych”
5
. 

 Podsumowując, za najdonioślejsze wydarzenia powiązane  

z historią powstania Stolicy Apostolskiej wskazane zostały m.in. zajęcie 

Rzymu przez wojska włoskie w roku 1870 – co oznaczało kres władzy 

świeckiej papieża, a także konflikt pomiędzy władzą Kościoła 

katolickiego, a państwem włoskim. Wspomniany konflikt zakończyło 

podpisanie Traktatów Laterańskich w 1929 r. wyznaczających 

najważniejsze cechy i przywileje jakimi legitymuje się Stolica 

Apostolska w stosunkach międzynarodowych, a także statuujących 

różnice pomiędzy Watykanem a Stolicą Apostolską.  

Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w prawie międzynarodowym 

publicznym 

 Traktaty Laterańskie nadały Stolicy Apostolskiej podmiotowość 

na gruncie prawa międzynarodowego. Biorąc pod uwagę treść art. 2,  

w którym to Włochy zdecydowały się na uznanie suwerenności tego 

podmiotu w dziedzinie międzynarodowej. Wyznaczając tym samym 

zagadnienie podmiotowości jako fundamentalnego aspektu statusu 

prawnego Stolicy Apostolskiej. Rozważania należy rozpocząć od 

przybliżenia samego pojęcia podmiotowości prawnej.    

 „Podmiotem prawa międzynarodowego publicznego jest ten, 

komu ów porządek normatywny nadaje prawa i/lub obowiązki oraz 

wskazuje mechanizm/-y ich kształtowania, niezależnie od formalnego 

                                                      
5
  R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 137-138. 
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rodowodu i przedmiotowego zakresu atrybutów”
6
. Konieczne jest wyraź-

ne podkreślenie, iż Stolica Apostolska nie jest z całą pewnością 

państwem. Uwaga ta jest niezwykle istotna jeżeli podjęto się rozważań 

powiązanych z podmiotowością Stolicy Apostolskie na gruncie prawa 

międzynarodowego.     

 Jak uważa Jan Czaja „Podmiotem prawa międzynarodowego jest, 

obok państwa, każdy podmiot mający zdolność w zakresie prawa 

międzynarodowego, powstały w wyniku pozytywnego działania państwa 

lub którego zdolność do posiadania praw i obowiązków 

międzynarodowych została nadana (lub potwierdzona) w wyniku uznania 

przez inne państwa”
7
.         

 Niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na problem 

podmiotowości prawnomiędzynarodowej. Wskazując, iż „podstawą 

uznania za podmiot prawa międzynarodowego jest posiadanie zdolności 

prawnej oraz zdolności do działań prawnych, która przejawia się  

w możności nabywania praw, jak również zaciągania zobowiązań  

o charakterze międzynarodowym”
8
.      

 „Państwo należy do pierwotnych podmiotów prawa 

międzynarodowego, co jest konsekwencją jego istnienia. Posiadanie 

podmiotowości prawnej wiąże się z możliwością stanowienia prawa, 

czyli tzw. ius tractatuum, prawem do kształtowania stosunków 

dyplomatycznych określanych terminem ius legationis, jak również do 

występowania przed sądami międzynarodowymi (ius standi).  

Niezbędnym elementem uznania państwa za pełnoprawny podmiot  

w sferze stosunków międzynarodowych jest posiadanie przez niego 

suwerenności. Pod tym pojęciem należy rozumieć zdolność państwa do 

funkcjonowania  w obszarze stosunków międzynarodowych w sposób 

niezależny i samodzielny. Tym samym mówiąc o suwerenności należy 

odnieść się do przysługującej państwu zdolności do bycia podmiotem 

praw, jak również obowiązków o charakterze międzynarodowym”
9
. 

        

                                                      
6

 M. Perkowski, Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego 

uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym, Białystok 2008, s. 69.  
7
 J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983,  s. 26. 

8
 R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 117.  

9
 K. Łasak, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa, [w:] Leksykon prawa 

międzynarodowego publicznego, red. A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć, 

Warszawa 2012, s. 330-335. 



J. Wawrzecka: Status prawny Stolicy Apostolskiej 

39 

 

 Natomiast Alfons Klafkowski prezentuje tezę, iż aby jakiś twór, 

państwo lub inny podmiot można by było uznać za obdarzony 

podmiotowością w myśl prawa międzynarodowego wymagane jest 

spełnienie pewnego warunku. Mianowicie „[…] suwerenność stanowi 

rodzaj niezależności państwa w stosunku do każdego czynnika 

zewnętrznego, a także charakteryzuje się samodzielnością  

w >>regulowaniu spraw wewnętrznych<<”
10

.      

 Zgodnie z zaprezentowanymi poglądami przedstawicieli 

doktryny należałoby uszczegółowić co determinuje podmiotowość  

w myśl prawa międzynarodowego. Po pierwsze koniecznym jest nadanie 

przez ten porządek normatywny statystycznemu podmiotowi pewnych 

praw czy też obowiązków. Odnosząc tą cechę do zagadnienia 

powiązanego z statusem prawnym Stolicy Apostolskiej – zawarty  

w 1929 r. Traktat Laterański jako bilateralna umowa międzynarodowa 

wyposażył ten podmiot w  pewne atrybuty państwowości oraz umożliwił 

występowanie w stosunkach międzynarodowych, jak również 

zdecydował o możliwości nałożenia na Stolicę Apostolską pewnych 

powinności. Następnie wskazuje się, iż podmiotem prawa 

międzynarodowego jest nie tylko państwo, lecz także podmiot, mający 

zdolność działania w stosunkach międzynarodowych, powstały w wyniku 

działania państwa czy też uznania. Stolica Apostolska również posiada 

takową zdolność, a państwem związanym nierozerwalnie z procesem 

nadania jej atrybutów determinujących jej pozycję na arenie 

międzynarodowej jest Państwo Włoskie, z którym to zostały podpisane 

Traktaty Laterańskie. Jako kolejną cechę wskazuje się na element 

podmiotowości prawnomiędzynarodowej władzy zwierzchniej Kościoła 

katolickiego na świecie, mianowicie na możliwość stanowienia prawa 

przez dany podmiot. Cóż, tu również nie wskazuje się na wyjątkową 

pozycję Stolicy Apostolskiej, gdyż nadana została jej zdolność 

zawierania umów międzynarodowych, szczególnego rodzaju zwanych 

konkordatami. Następnie atrybutem podmiotu prawa międzynarodowego 

jest ius legationis, czyli prawo legacji zarówno czynnej jak i biernej, czyli 

najprościej ujmując Stolica Apostolska przyjmuje przedstawicieli 

dyplomatycznych innych państw/podmiotów jak również sama może 

wysyłać swych przedstawicieli, czyli samodzielnie kształtuje stosunki 

dyplomatyczne. Ostatecznie wskazuje się na atrybut państwowości znany 

jako suwerenność najprościej rozumiana jako niezależność od czynnika 

                                                      
10

 G. Rysiak, Suwerenność, [w:] Encyklopedia prawa międzynarodowego  

i stosunków międzynarodowych,  red. A. Klafkowski, Warszawa 1976, s. 378. 
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zewnętrznego – władza zwierzchnia Kościoła katolickiego na świecie nie 

podlega żadnemu innemu państwu, organizacji, podmiotowi w dziedzinie 

kształtowania swych stosunków wewnętrznych. Wskazać można,  

iż Traktat Laterański również zawiera uregulowania w kwestii nadania 

Stolicy Apostolskiej podmiotowości prawnej.  

 Podejmując analizę zagadnienia podmiotowości prawnej Stolicy 

Apostolskiej wskazane jest przybliżenie poglądów przedstawicieli 

doktryny prawa międzynarodowego w omawianym temacie.  

 Zgodnie z poglądami Macieja Perkowskiego „podstawą 

podmiotowości prawnomiędzynarodowej Stolicy Apostolskiej są umowy 

międzynarodowe zawierane przez nią z państwami (zwłaszcza Traktaty 

Laterańskie z Włochami), w ograniczonym zakresie – konkordaty oraz 

właściwe przedmiotowo prawodawstwo organizacji międzyna-

rodowych”
11

.       

 „Stolica Apostolska zajmuje unikalną pozycję we współczesnych 

stosunkach międzynarodowych, jak również w strukturze prawnej ius 

gentium. Wyjątkowa rola i usytuowanie tego podmiotu pozostają 

uwarunkowane czynnikami natury politycznej, historyczno-kulturowej,  

a także, w szerokim zakresie prawnej. Stolica Apostolska jawi się jako 

emanacja i symbol najbardziej uniwersalnego wyznania konfesyjnego, 

dysponująca dodatkowo wszechstronnie zorganizowanym  

i zachowującym duże społeczne i polityczne wpływy, aparatem 

wykonawczym. Prawnomiędzynarodowa sytuacja Stolicy Apostolskiej 

nie znajduje analogii z sytuacją jakiegokolwiek innego podmiotu 

stosunków międzynarodowych, zaś wzrost międzynarodowej aktywności 

Stolicy Świętej w środowisku międzynarodowym stanowi tylko 

potwierdzenie owej wyjątkowości”
12

.    

 Natomiast Wojciech Góralczyk wskazuje na współistnienie 

Stolicy Apostolskiej i Państwa – Miasta Watykanu jako podmiotów 

prawa międzynarodowego. „Pomimo odrębnej podmiotowości Stolicy 

Apostolskiej i Watykanu są one w nierozerwalny sposób  związane m.in. 

osobą papieża, który jest głową Państwa Watykańskiego, oraz faktem,  

że Watykan nie ma własnych celów państwowych lecz jest tylko 

                                                      
11

  M. Perkowski, op. cit., s. 358.  
12

T. Olejarz, Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach 

międzynarodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska”, Lublin 

2009,  vol. XVI, 1, Sekcja K, s. 74. 
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narzędziem i gwarantem swobody wykonywania funkcji Stolicy 

Apostolskiej. Dlatego też w praktyce podmiotowość Państwa 

Watykańskiego (jako niesuwerennej organizacji terytorialnej) oraz 

Stolicy Apostolskiej (jako szczególnego rodzaju  organizacji 

bezterytorialnej) nie jest szczególnie odróżniona”
13

. Takie postrzeganie 

tych dwóch podmiotów wskazuje na możliwość zawierania chociażby 

umów międzynarodowych przez Stolicę Apostolską zarówno w jej 

imieniu jak i w imieniu Państwa – Miasta Watykanu.     

 Podobnie twierdzi również Władysław W. Namysłowski wiążąc 

problematykę podmiotowości Stolicy Apostolskiej z pojęciem 

suwerenności. Zgodnie z jego poglądami „z suwerenności Stolicy 

Apostolskiej wypływają jej zasadnicze prawa podmiotowe: prawo do 

równości wyrażające się w przysługującej jej godności międzynarodowej, 

prawo do współżycia międzynarodowego odzwierciedlające się  

w utrzymywanych stosunkach dyplomatycznych, prawem do wolności 

będącej prawem podejmowania działań międzynarodowych. To ostanie 

zostało ograniczone przez Stolicę Apostolską w Traktacie Laterańskim, 

która stała się w ten sposób z własnej woli podmiotem prawa 

międzynarodowego o ograniczonej zdolności do działań prawno 

międzynarodowych”
14

.   

 Zagadnienie podmiotowości prawnomiędzynarodowej 

powiązanej ze statusem prawnym Stolicy Apostolskiej opisywał również 

Ludwik Ehrlich, który podzielał pogląd, iż podmiotem stosunków 

międzynarodowych nie jest Kościół katolicki jako całość lecz właśnie 

omawiana Stolica Apostolska. Za główne jego twierdzenie prezentowane 

podczas przybliżania tematyki powiązanej z statusem prawnym danego 

podmiotu prawa międzynarodowego uważa się pogląd, którym określił, 

iż „była ona zawsze podmiotem prawa narodów odkąd można mówić  

o podmiotach tego prawa”
15

. Interpretując ten pogląd można wyciągnąć 

wniosek, iż Stolica Apostolska należy do katalogu pierwotnych 

podmiotów prawa międzynarodowego i jest sytuowana w tej kategorii 

obok państw, nie ustępując im jednocześnie przymiotami. 

 Podsumowując, Stolica Apostolska jest podmiotem prawa 

międzynarodowego publicznego. Podmiotem mającym szczególną 

                                                      
13

  W. Górlaczyk, S. Sawicki, op. cit., s. 144. 
14

  W. Namysłowski, Systematyczny wykład prawa narodów, Olsztyn 1947, s. 18, 

20-21, s. 30-36. 
15

 L. Ehrlich, Prawo narodów, Kraków 1947, s. 138-143. 



J. Wawrzecka: Status prawny Stolicy Apostolskiej 

42 

 

pozycję, jednakże odmiennym od państwa. Prawo międzynarodowe 

nakłada na ten podmiot pewne obowiązki oraz przyznaje mu pewien 

zbiór praw. Władza zwierzchnia Kościoła katolickiego na świecie 

posiada również zdolność prawną na gruncie prawa międzynarodowego – 

może ona działać na gruncie tego prawa, a także zaciągać pewne 

zobowiązania międzynarodowe. Stolica Apostolska posiada również 

atrybut polegający na możności zawierania umów międzynarodowych, 

atrybut znany jako ius tractatuum. Zawiera ona szczególny rodzaj umów 

międzynarodowych jakim są konkordaty. Kolejnymi przymiotami Stolicy 

Apostolskiej jest prawo legacji, zarówno czynnej jak i biernej, czyli 

wysyłania swych przedstawicieli dyplomatycznych jak również 

przyjmowania przedstawicieli innych państw. Podmiot ten także posiada 

zdolność uczestniczenia w organizacjach międzynarodowych – wskazać 

tu można chociażby na Organizację Narodów Zjednoczonych. Powiązane 

jest to z faktem, iż Watykan nie posiada pełnego członkowstwa w ONZ, 

stąd też przedstawiciel dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej – zwany 

nuncjuszem posiada rangę Stałego Obserwatora, więc nasuwa się  

wniosek, iż ten podmiot prawa międzynarodowego posiada swoją własną 

pozycję i jego istnienie w dziedzinie stosunków międzynarodowych jest 

niepodważalne. 

Ius Tractatuum – możność zawierania umów międzynarodowych 

 „Umowy międzynarodowe mogą być zawierane jedynie przez 

podmioty prawa międzynarodowego posiadające ku temu atrybuty, 

których całokształt zwany jest zdolnością do zawierania umów lub 

zdolnością traktową (łac. ius tractatuum, ius contrahendi; ang. treaty 

making power). Jest to zdolność do tworzenia, zawierania i stosowania 

traktatów jako aktów prawa międzynarodowego publicznego”
16

. Można 

pokusić się o stwierdzenie, iż ius tractatuum jest uprawnieniem podmiotu 

prawa międzynarodowego do zawierania, tworzenia i stosowania 

wiążących umów międzynarodowych. Stolica Apostolska jako podmiot 

prawa międzynarodowego jest również wyposażona w atrybut zdolności 

traktatowej. Jest ona stroną takich konwencji jak chociażby: Konwencja 

Wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. czy też Konwencji Wiedeńskiej 

o stosunkach dyplomatycznych z roku 1961.    

 Rozpatrując zagadnienie zdolności traktowej w kontekście 

statusu prawnego Stolicy Apostolskiej nieodzownym elementem jest 

                                                      
16

  J. Sozański, Prawo traktatów: zarys współczesny, Warszawa – Poznań 2008, 

s. 81. 
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omówienie pewnego szczególnego rodzaju umów międzynarodowych 

zawieranych przez ten podmiot prawa międzynarodowego. Mianowicie 

mowa o konkordatach. Poddając pod rozwagę to  zagadnienie konieczne 

jest pochylenie się nad specyfiką rozwoju konkordatów jako 

szczególnych umów międzynarodowych.    

 Powstanie tego typu aktów prawa międzynarodowego wiąże się 

ściśle z działalnością władzy zwierzchniej Kościoła katolickiego na 

świecie w stosunkach międzynarodowych. Działalności przejawiającej 

się w podpisywaniu bilateralnych umów międzynarodowych. Jak uważa 

Marcin Waszak „konkordat stanowi niewątpliwie wyjątek w obrocie 

międzynarodowym, gdyż nie spotkano się dzisiaj z sytuacją, w której 

związek wyznaniowy reguluje swoje położenie na równi z władzami 

świeckimi”
17

. Wywnioskować należy, iż konkordat reguluje stosunki na-

wiązywane przez Stolicę Apostolską z innymi państwami (zawarte 

pomiędzy władzą zwierzchnią Kościoła katolickiego na świecie  

a świeckim państwem). Aktywność tego podmiotu wskazuje na 

ugruntowaną pozycję Stolicy Apostolskiej jako podmiotu prawa 

międzynarodowego, ochoczo korzystającego z przyznanych mu przez to 

prawo atrybutów. Omówienie treści takiej umowy międzynarodowej 

zostanie zaprezentowane na podstawie Konkordatu między Stolicą 

Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.
18

  

 „Konkordat Polski stanowi modelowy przykład umów 

międzynarodowych zawieranych ze Stolicą Apostolską zgodnie  

z posoborową nauką. Układające się Strony są sobie równe i współpraca 

pomiędzy nimi powinna polegać na partnerskich zasadach”
19

. Decydując 

się na omówienie wszelkich elementów składowych statusu prawnego 

Stolicy Apostolskiej w jak najszerszym zakresie konieczne jest należy 

przybliżenie postanowieniem tegoż właśnie Polskiego Konkordatu. 

 Umowa ta została podpisana w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. 

Cele jakimi kierowały się Strony podczas zawierania tej umowy 

międzynarodowej zostały zawarte w preambule. Należą do nich 

chociażby konieczność i chęć uregulowania wzajemnych stosunków 

pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Konieczność ta wynikała głównie  

z faktu, iż społeczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej w większości wyznaje 

                                                      
17

 M. Waszak, Konkordat jako umowa międzynarodowa, Łódź 2017, s. 83. 
18

  Konkordat pomiędzy Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską z dnia  

28 lipca 1998 r. (Dz. Urz. 1998, nr 51, poz. 318). 
19

  M. Waszak, op. cit., s. 142. 
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wiarę katolicką. Odmiennym powodem zawarcia konkordatu jest jak 

wskazano w preambule chęć  poszanowania prawa międzynarodowego, 

praw człowieka oraz podstawowych swobód w celu podjęcia działań 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich form nietolerancji  

i dyskryminacji  z powodów religijnych.      

 Art. 1 stanowi o zachowaniu niezależności i autonomii 

podmiotów zawierających umowę międzynarodową jaką jest konkordat, 

a także zobowiązanie się do przestrzegania suwerenności danego 

podmiotu jak również zaczątek współpracy w realizacji celów zawartych 

w Preambule.         

 Zgodnie z treścią art. 2  Konkordatu – przedstawiciel 

dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej – Nuncjusz będzie rezydował  

w Warszawie, natomiast polski Ambasador – przy Stolicy Apostolskiej  

w Rzymie. Gwarancje współpracy między tymi dwoma państwami 

znajdują się w art. 3, stanowiącym, iż przedstawiciele i wszystkie osoby 

powiązane z Kościołem katolickim na świecie  wyposażone są w prawo 

utrzymywania relacji ( w tym komunikowania się) ze Stolicą Apostolską, 

Konferencjami Episkopatów, Kościołami, organizacji i instytucjami  

w Polsce, a także poza jej granicami. Zapewnienie takiego prawa jest 

konieczne dla realizacji zadań Kościoła katolickiego, celów zawartych  

w omawianej umowie międzynarodowej, jak również dla efektywnej 

współpracy pomiędzy tymi dwoma podmiotami prawa 

międzynarodowego.      

 Art. 4 zawiera uznanie przez RP osobowości prawnej Kościoła 

katolickiego wraz z wszelkimi innymi instytucjami stanowiącymi część 

aparatu pomocniczego, podmiotu prawa międzynarodowego jakim jest 

Stolica Apostolska.        

 W art. 5 zawarto zobowiązanie Państwa Polskiego do 

poszanowania suwerenności, integralności, zapewnienia swobody 

realizacji zadań Kościoła katolickiego jak również przekazanie 

jurysdykcji w sprawach z zakresu prawa kanonicznego.   

 Odmienne pod względem zobowiązanego podmiotu regulacje 

zawiera art. 6 -  decydujący o integralności i nienaruszalności terytorium 

RP. Przejawia się to w zakazie włączania części terytorium Polski do 

diecezji, prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami 

Państwa. Jak również zakaz rozciągania przez inne diecezje swego 

władztwa poza granice RP. Zakazy te dotyczą również Biskupów – gdyż 
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ani Biskup  należący do Konferencji Episkopatu Polski nie będzie należał 

do Konferencji innego państwa, jak również Biskup innego państwa nie 

będzie należał do Konferencji Episkopatu Polski. Art. 5 – 6 Konkordatu 

służą ochronie interesów wewnętrznych państwa, z którym umowa ta 

została zawarta. Zmierza to do zachowania jednej z naczelnych zasad 

prawa międzynarodowego – a mianowicie suwerenności podmiotów. 

Uregulowania w przedmiocie suwerenności zawiera chociażby Karta 

Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r.
20

 Art. 2 ust. 1 stanowi,  

iż „organizacja opiera się na zasadzie suwerennej równości wszystkich 

swych członków”.       

 Art. 8 natomiast zapewnia Kościołowi katolickiemu w Polsce 

pełną swobodę w sprawowaniu kultu. Co można rozumieć poprzez 

imperium Kościoła w dziedzinie sprawowania kultu? W dziedzinie 

wyłącznej władzy kościelnej  pozostaje chociażby: organizowanie kultu 

publicznego (jedynym warunkiem jest poszanowanie przepisów prawa 

polskiego), ochrona miejsc grzebania i oddawania czci zmarłym 

(Państwo ma w tym celu zapewnić nienaruszalność), sprawowanie kult 

jest wolne od obowiązku pozyskania zezwolenia od władz publicznych, 

chyba, że może konieczne jest zapewnienie podczas takich praktyk 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Również analizując treść art. 8 

można wywnioskować, iż Kościół katolicki w Polsce posiada swą 

niezależną od władz państwowych pozycje. Jest on podmiotem  

w pewnym stopniu suwerennym (podlega chociażby władzy 

zwierzchniej, czyli Stolicy Apostolskiej jak i normą prawa polskiego). 

Władza świecka może podejmować działania wkraczające w pewnym 

stopniu w sferę unikalnych uprawnień Kościoła tylko w określonych 

przypadkach, uzasadnionych dobrem ogółu takich jak wspomniane 

wcześniej zezwolenie władz na sprawowanie kultu gdy należy zapewnić 

ludności bezpieczeństwo i porządek publiczny, jak również w sytuacji 

gdy niezbędne jest podjecie działań zmierzających do ochrony życia, 

zdrowia lub mienia (art. 8 ust. 5).       

 W Konkordacie również można odszukać pewien katalog 

szczególnych postanowień odnoszących się do relacji pomiędzy Stronami 

tej umowy międzynarodowej. Art. 9 zawiera katalog świąt uznanych za 

dni wolne od pracy - zaprezentowano, iż umowa ta została zawarta 

pomiędzy dwoma równorzędnymi podmiotami, gdyż rozszerzenie 

                                                      
20

  Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą 

Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. ( Dz.Urz. 1947, nr 23, poz. 90).  
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wymienionego wyższej katalogu może nastąpić na podstawienie 

consensusu pomiędzy Stronami (art. 9 ust. 2).     

 Art. 10 – 13 można określić jako te dotyczące spraw małżeńskich 

i rodzinnych. Wyszczególnione w ich treści postanowienia dotyczą 

zawierania małżeństw kanonicznych. Na mocy konkordatu zawarcie 

małżeństwa kanonicznego pociąga za sobą skutek zawarcia małżeństwa 

na podstawie prawa polskiego. Art. 11 jest wynikiem ustaleń pomiędzy 

Stronami umowy dotyczącymi wspólnych działań na rzecz ochrony 

instytucji małżeństwa i rodziny.      

 Art. 12 dotyczy natomiast zobowiązania władzy publicznej do 

wprowadzenia do planu zajęć w szkołach nauki religii. Podobne 

uregulowanie zawiera art. 13 będący zobowiązaniem do zapewnienia 

dzieciom poza ich miejscem zamieszkania, np. w trackie kolonii 

możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych zgodnie z ich 

potrzebami.  

 Art. 14 – 15 nadaje Kościołowi katolickiemu uprawnienie  

w sferze zakładania i prowadzenia placówek oświatowych  

i wychowawczych, jak również szkolnictwa wyższego (uczelni, 

wydziałów, wyższych seminariów, instytutów  naukowo – badawczych). 

 Kolejnie można zapoznać się z uregulowaniami wyznaczającymi 

sposoby oraz możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej przez 

żołnierzy, osobom przebywających w zakładach penitencjarnych,  

placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, opieki zdrowotnej, 

społecznej. Podobne uregulowania dotycząc również mniejszości 

narodowych, etnicznych,  którym to zapewnia się prawo korzystania  

z opieki duszpasterskiej sprawowanej z poszanowaniem ich kultury, 

tożsamości narodowej i języka (art. 18). Uregulowane zostało również 

prawo wiernych do praktykowania obrzędów religijnych bez ingerencji 

władz państwowych (art. 19). Na podstawie uregulowań wskazanych  

w  art. 20 – 26 Konkordatu można zobrazować relacje pomiędzy 

władzami państwowymi Rzeczpospolitej Polskiej a Kościołem 

katolickim – głównie w sferze praw nadanych Kościołowi, a także jego 

niezależności od władz państwowych. Na postawie wymienionych 

przepisów Kościół katolicki ma prawo prowadzenia działalności 

związanej z propagowaniem swej misji (czyni to m.in. przez wydawanie 

publikacji, programy telewizyjne lub radiowe), prawo prowadzenia 

działalności charytatywnej, misyjnej, humanitarnej, budowania swych 

świątyń i obiektów sakralnych.  Może również nabywać, zbywać mienie, 
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jak również prawa majątkowe. Do prawa o znaczeniu podstawowym 

należy również prawo zakładania fundacji na podstawie prawa polskiego.  

 Art. 28 wyznacza sposoby rozwiązywania problemów 

interpretacyjnych w stosunku do tej umowy międzynarodowej. Wszelkie 

takie problemy rozwiązywane będą na drodze dyplomacji.   

 Nie ulega wątpliwości, że podmiot prawa międzynarodowego 

jakim jest Stolica Apostolska posiada ius tractatuum/ius contrahendi. 

Zdolność traktowa manifestuje się nie tylko w posiadaniu statusu Strony 

różnych aktów prawa międzynarodowego, lecz również w możliwości 

zawierania szczególnego rodzaju umów międzynarodowych jakimi są 

konkordaty. Na podstawie analizy treści Konkordatu zawartego 

pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, można 

wywnioskować iż zadaniem umowy jest określenie statusu Kościoła 

katolickiego w danym państwie, jego praw obowiązków, zadań, 

możliwości prowadzenia działalności. Zawarto w nim również 

postanowienia dotyczące relacji Kościoła z władzą państwową, czego 

przejawem jest ochrona niezależności, integralności, suwerenności tych 

dwóch podmiotów i ich wspólnej koegzystencji.  

Ius legationis 

 W sferze stosunków międzynarodowych nie możliwe by było 

chyba odnalezienie podmiotu,  który nie utrzymuje relacji z innymi 

uczestnikami tych stosunków. Stolica Apostolska nie jest wyjątkiem.  

W celu utrzymania poprawnych stosunków pomiędzy państwami, 

organizacjami międzynarodowymi, jak również innymi podmiotami 

prawa międzynarodowego ogromną rolę odgrywa ogólnie pojmowana 

instytucja przedstawicielstw dyplomatycznych.   

 „Stosunki dyplomatyczne można rozumieć szeroko obejmując 

nimi pozycję oraz działalność wszystkich organów reprezentujących 

państwo w stosunkach zewnętrznych, lub wąsko, sprowadzając je do 

stosunków utrzymywanych za pomocą stałych przedstawicielstw (misji) 

dyplomatycznych”
21

. Warto podkreślić, że nie tylko państwa utrzymują 

stosunki. Prawo takie mają także inne podmioty prawa 

międzynarodowego, również Stolica Apostolska. Możliwość 

utrzymywania stosunków dyplomatycznych powiązana jest  

                                                      
21

  R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 228. 
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z posiadaniem przez dany podmiot kolejnego z atrybutów państwowości, 

mianowicie ius legationis – prawa legacji.    

 „Wszystkie państwa suwerenne mają prawo legacji, czyli 

wysyłania własnych i przyjmowania obcych przedstawicieli 

dyplomatycznych. Prawo wysyłania nazywane jest czynnym prawem 

legacji, a przyjmowania biernym. Prawu wysyłania towarzyszy 

zazwyczaj równoległy obowiązek przyjmowania obcych przedstawicieli 

dyplomatycznych”
22

.       

 Omawiając zagadnienia powiązane z statusem prawnym Stolicy 

Apostolskiej - kolejnym z atrybutów wyznaczających jej pozycję jako 

podmiotu prawa międzynarodowego publicznego jest korzystanie przez 

nią z prawa legacji. Jako potwierdzenie tej tezy, można wskazać iż 

Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z 180 państwami. 

Utrzymuje ona stosunki dyplomatyczne przykładowymi państwami 

takimi jak: Polska (1989 r.),  Peru (1877 r.), Holandia (1829 r.), Malezja 

(2011 r.), Demokratyczna Republika Konga (1977 r.), Południowy Sudan  

(2013 r.). Stosunki dyplomatyczne nawiązywane przez Stolicę 

Apostolską nie ograniczają się tylko do państw, lecz obejmują również 

inne podmioty prawa międzynarodowego. Wskazując chociażby na Unię 

Europejską (od 2007 r.), Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. 

Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim (od 1930 r.) 

będącym tak jak Stolica Apostolska szczególnym i suwerennym 

podmiotem prawa międzynarodowego. Do tej szerokiej gamy podmiotów 

powiązanych z Stolicą Apostolską należy dodać także szczególny rodzaj 

kontaktów utrzymywanych z Organizacją Wyzwolenia Palestyny 

(Palestine Liberation Organization – kontakty utrzymywane od 1994 r.). 

Stolica Apostolska posiada również licznych przedstawicieli 

akredytowanych przy organizacjach międzynarodowych, mając status 

Obserwatora (WMO – Światowej Organizacji Meteorologicznej, OAS - 

Organizacji Państw Amerykańskich), Członka (UNIDROIT – 

Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego, ICMM – 

Międzynarodowym Komitecie Medycyny Wojskowej)
23

.  

 W kwestii dotyczącej wysyłania przedstawicieli 

dyplomatycznych ujawnia się ta dwoistość występowania w stosunkach 

                                                      
22

  R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 228. 
23

Bilateral Relations of The  Holy See  

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_2001-

0123_holy-see-relations_en.html (dostęp 04.02.2020 r.). 
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międzynarodowych zarówno Stolicy Apostolskiej jak i Watykanu. Co do 

zasady podmiotem prawa międzynarodowego jest Stolica Apostolska i to 

ona posiada wszelkie związane z tym atrybuty, ale jeżeli chodzi  

o przedstawicielstwa dyplomatyczne, stałe misje dyplomatyczne to 

przyjmuje się, że jest to misja dyplomatyczna Watykanu (Państwa – 

Miasta znajdującego się pod wyłączną suwerennością Stolicy 

Apostolskiej).       

 Nawiązanie i utrzymanie stosunków dyplomatycznych reguluje 

Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 

1961 r.
24

      

 Zgodnie z art. 14 KWSD Stolica Apostolska wysyła również 

swoich własnych przedstawicieli jako szefów misji dyplomatycznych.  

W związku z tym można wskazać, iż szef misji  w klasie pierwszej to 

Nuncjusz (akredytowany przy głowach państw), w drugiej Internuncjusz 

(akredytowany przy głowach państw), natomiast nazewnictwo trzeciej 

klasy pozostaje niezmienne i są nimi charges d’affaires (akredytowani 

przy ministrach spraw zagranicznych). Na potwierdzenie tej tezy wskazać 

można, iż w Polsce jako szef misji dyplomatycznej Watykanu występuje 

Nuncjusz, a sama misja to Nuncjatura Apostolska. Obecnie funkcję 

Nuncjusza w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje Jego Ekscelencja Ksiądz 

Arcybiskup Salvatore Pennacchio (od 3.11. 2016 r.)
25

.  

 Podsumowując, na status prawny Stolicy Apostolskiej składa się 

atrybut znany jako ius legationis  - prawo legacji, zarówno czynne jak  

i bierne. Podmiot ten ma możliwość podejmowania działań w stosunkach 

międzynarodowych za pomocą stosunków dyplomatycznych. Stolica 

Apostolska korzystając z ius legationis wysyła swych przedstawicieli  

i przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych państw lub innych 

podmiotów prawa międzynarodowego. W kwestii powiązanej z prawem 

legacji w przypadku Stolicy Apostolskiej ujawnia się ta dwoistość tego 

podmiotu – podmiotem prawa międzynarodowego jest Stolica Apostolska 

i to ona korzysta z prawa legacji, jednakże jeżeli chodzi  

o przedstawicielstwa w innych państwach to są to przedstawicielstwa 

                                                      
24

 Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 

1961 r. (Dz.Urz. 1965, nr 37, poz. 232), dalej jako KWSD. 
25

Wykaz misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i organizacji 

międzynarodowych w Polsce https://www.gov.pl/web/dyplomacja/misje-

dyplomatyczne-urzedy-konsularne-i-organizacje-miedzynarodowe-w-polsce 

(dostęp 04.02.2020 r.). 
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Watykanu. Kolejnym elementem wyróżniającym omawiany podmiot 

prawa międzynarodowego jest fakt, iż w przypadku tego podmiotu 

nazewnictwo szefów misji jak i samej misji jest odmienne od tego 

używanego przez państwa – wyróżnia się to nuncjuszów  

i internuncjuszów apostolskich, a misja to nuncjatura. Ostatecznie 

podkreślając ius legationis jest wykorzystywane przez ten podmiot  

w celu nawiązania licznych stosunków dyplomatycznych z państwami, 

organizacjami międzynarodowymi, a także innymi suwerennymi 

podmiotami prawa międzynarodowego.  

Stolica Apostolska a organizacje międzynarodowe 

         W celu kompleksowego i pełnego zaprezentowania statusu 

prawnego Stolicy Apostolskiej konieczne jest przybliżenie relacji 

występujących pomiędzy omawianym podmiotem prawa 

międzynarodowego a organizacjami międzynarodowymi.   

 Stolica Apostolska w relacjach z organizacjami 

międzynarodowymi najczęściej występuje w charakterze obserwatora, 

natomiast jako członek sporadycznie.  Jak było wspominane w kwestii 

przedstawicielstw dyplomatycznych podmiot ten reprezentuje Watykan  

i to właśnie Watykan ma swe przedstawicielstwa czy też status państwa – 

obserwatora. Biorąc pod uwagę dane można stwierdzić, iż ten podmiot 

prawa międzynarodowego podejmuje dwustronne stosunki 

międzynarodowe z około 37 organizacjami międzynarodowymi, w tym 

również z organizacjami wyspecjalizowanymi Organizacji Narodów 

Zjednoczonych jak i samą ONZ.      

 To właśnie stosunek pomiędzy ONZ a Stolicą Apostolską 

posłuży do przybliżenia relacji nawiązywanych pomiędzy władzą 

zwierzchnią Kościoła katolickiego na świecie a organizacjami 

międzynarodowymi.        

 Jak było już  podkreślane w stosunkach międzynarodowych 

ujawnia się dwoistość omawianego podmiotu jako Stolicy Apostolskiej  

i Państwa – Miasta Watykanu. Problem z faktem występowania tej 

sytuacji poruszył również Alfons Klafkowski, który stwierdza iż 

„problem sprowadza się do wyjaśnienia, czy w organizacjach 

międzynarodowych bierze udział Stolica Apostolska czy też Państwo 
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Watykańskie (zwane po prostu często Watykanem)”
26

. Z punktu widzenia 

stosunków dyplomatycznych częściej spotyka się misje dyplomatyczne 

Watykanu, a nie Stolicy Apostolskiej. Natomiast ciekawym 

zagadnieniem jest stosunek do tej dwoistości w praktyce Organizacji 

Narodów Zjednoczonych.        

 „W działalności ONZ i w dokumentacji ONZ pojawił się 

początkowo termin Watykan. W ten sposób mogło powstać wrażenie, że 

pod pojęciem Watykan rozumie się tzw. państwo karłowate, które nie jest 

członkiem ONZ, lecz usiłuje brać udział w pracach tej organizacji”
27

.  

Faktem jest, iż Traktaty Laterańskie stwierdziły, iż istnieje Państwo – 

Miasto Watykan, jednakże znajduje się on pod suwerenną władzą Stolicy 

Apostolskiej. To Stolica Apostolska, a nie Watykan ma status podmiotu 

prawa międzynarodowego. Z postrzeganiem Watykanu jako państwa 

aspirującego aby stać się członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych 

również nie zgadzała się sama Stolica Apostolska.  

 „Wskutek różnych wyjaśnień w tym zakresie Sekretarz 

Generalny ONZ złożył w Genewie w 1957 r. oświadczenie stwierdzające: 

„jeżeli zabiegam o audiencję  w Watykanie to nie dlatego, że pragnę 

spotkać się z  królem Państwa Watykańskiego, lecz by być przyjętym 

przez głowę Kościoła katolickiego. Kilka miesięcy później nastąpiła  

w okresie 16–18 października 1957 r. wymiana not między Sekretarzem 

Generalnym ONZ a Stolicą Apostolską, w wyniku której do dokumentów 

ONZ wprowadzone zostało prawidłowe określenie „Stolica Apostolska” 

zamiast dotychczasowego terminu Watykan”
28

. Spowodowało to,  

iż Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz ze swymi organizacjami 

wyspecjalizowanymi wprowadziła wynegocjowaną nomenklaturę, 

zmieniając Watykan na Stolicę Apostolską.    

 Omawiając relację Stolicy Apostolskiej i Organizacji Narodów 

Zjednoczonych należy ponownie podkreślić, iż ten podmiot prawa 

międzynarodowego nie jest członkiem ONZ, ma status obserwatora. 

Owym członkiem nie jest również Państwo – Miasto Watykan. „[…]  

w dniu 21 marca 1964 r. Paweł VI oświadczył Sekretarzowi 

Generalnemu ONZ, że Stolica Apostolska chce być reprezentowana  

w siedzibie ONZ w Nowym Jorku przez stałego obserwatora. Oznacza to, 

                                                      
26

 A. Klafkowski, Stolica Apostolska a ONZ, „Prawo kanoniczne: kwartalnik 

prawno – historyczny” , Warszawa 1977,  20/1-2, s. 91. 
27

 A. Klafkowski, op. cit., s. 91. 
28

 Ibidem. 
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że Stolica Apostolska, jakkolwiek nie będąc członkiem ONZ, nawiązuje 

stały codzienny kontakt z działalnością tej organizacji przez swego 

stałego obserwatora. Może on odtąd zabierać głos w różnych organach 

ONZ, nie mając wszakże prawa głosowania w tych organach”
29

.   

 Stolica Apostolska nie tylko czynnie uczestniczy w działaniach 

podejmowanych przez ONZ, lecz także w sferze działań jej organizacji 

wyspecjalizowanych, takich jak chociażby Międzynarodowa Organizacja 

Pracy (ILO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki, Kultury 

(UNESCO)
30

.         

 „Na osobną uwagę zasługuje udział Stolicy Apostolskiej  

w wielkich konferencjach dyplomatycznych, zwoływanych  

w płaszczyźnie ONZ. Na szczególną uwagę zasługuje udział Stolicy 

Apostolskiej w konferencjach międzynarodowych, których celem była 

kodyfikacja prawa dyplomatycznego. W tym kontekście należy wymienić 

konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., 

konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r. oraz 

konwencję wiedeńską o stosunkach państw z organizacjami 

międzynarodowymi z 1975 r. Stolica Apostolska brała aktywny udział  

w tych konferencjach, których wynikiem były wymienione konwencje 

międzynarodowe. Należy też podkreślić aktywny udział Stolicy 

Apostolskiej w tych konferencjach wiedeńskich, w których wyniku 

powstała konwencja o prawie traktatów z roku 1969”
31

.    

 Podsumowując, Stolica Apostolska bierze aktywny udział  

w działalności organizacji międzynarodowych, nawiązując tym samym 

rozległe stosunki międzynarodowe. Czego przykładem jest jej stosunek 

do Organizacji Narodów Zjednoczonych.     

 Po pierwsze Stolica Apostolska nawiązała stosunki 

międzynarodowe z ponad 30 organizacjami międzynarodowymi. W ich 

skład wchodzi ONZ wraz z wieloma jej organizacjami 

wyspecjalizowanymi, a także wiele innych rządowych organizacji 

międzynarodowych.        

                                                      
29

 H.F Koeck, Rechtsfragen der Teilnahme des Hl. Stuhls an internstionalen 

Institutionen — Oesterreichisches Archiv fuer Kirchenrecht  1974, s. 720-732. 
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 Posiada ona status stałego obserwatora przy ONZ, bierze czynny 

udział w wszelkich działaniach podejmowanych przez tą organizacje, jak 

również jej organizacje wyspecjalizowane, pomimo faktu, iż nie posiada 

w nich prawa głosu.      

 Po trzecie nawiązuje stosunki dyplomatyczne z organizacjami 

międzynarodowymi – wysyłając swych przedstawicieli dyplomatycznych 

(np. Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ).   

 Ostatecznie należy podkreślić, iż omawiany podmiot prawa 

międzynarodowego brał udział w konferencjach międzynarodowych 

mających na celu skodyfikowanie zarówno zwyczajowego prawa 

dyplomatycznego, konsularnego oraz prawa traktatów.  

Zakończenie 

Kończąc rozważania powiązane z statusem prawnym Stolicy 

Apostolskiej jednoznacznie można stwierdzić, iż  jest ona podmiotem 

prawa międzynarodowego. Posiada przymiot podmiotowości,  

a w związku z tym zdolność występowania w stosunkach 

międzynarodowych. Stolica Apostolska rozumiana jako władza 

zwierzchnia  Kościoła katolickiego na świecie posiada prawie takie same 

przymioty jak państwa, jednakże nie jest państwem.    

         

 Cechą Stolicy Apostolskiej jest posiadanie ius tractatum, 

zdolności do stanowienia prawa, zdolności traktowej. Jednoznacznie 

można stwierdzić, iż omawiany podmiot prawa międzynarodowego taką 

zdolność posiada, co oznacza, iż może zawierać umowy międzynarodowe 

zarówno bilateralne jak i multilateralne. Charakterystycznym przejawem 

tego aspektu jest zawieranie przez Stolicę Apostolską szczególnych 

umów międzynarodowych jakimi są konkordaty. Na podstawie analizy 

Konkordatu zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą 

Apostolską można wskazać, iż tam umowa międzynarodowa reguluje 

całokształt stosunków pomiędzy Stronami, jednocześnie nie pozbawiając 

żadnego z podmiotów swej niezależności i suwerenności.   

 Następne wnioski wyciągnięto z analizy prawa legacji Stolicy 

Apostolskiej. Po pierwsze Stolica Apostolska nawiązuje i utrzymuje 

liczne stosunki dyplomatyczne, wysyła własnych przedstawicieli 

dyplomatycznych, jak również przyjmuje przedstawicieli innych państw. 

W stosunkach dyplomatycznych ujawnia się dwoista natura tegoż 

podmiotu, gdyż w innych państwach tworzy się Nuncjatury Apostolskie, 
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ale jako przedstawicielstwo dyplomatyczne Watykanu. Po trzecie  

w stosunku do tego podmiotu występuje charakterystyczna i odmienna 

nomenklatura co do nazewnictwa szefów misji dyplomatycznych, a więc 

szefem misji w pierwszej klasie będzie nuncjusz, a szefem w drugiej 

klasie internuncjusz.        

 Ostatni rozdział zawiera zaprezentowanie stosunku Stolicy 

Apostolskiej do organizacji międzynarodowych. Także w tym przypadku 

można wskazać na zaangażowanie omawianego podmiotu w działalność 

organizacji międzynarodowych, głównie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych jak i jej organizacji wyspecjalizowanych. Podmiot ten 

występuje głównie jako obserwator przy organizacjach 

międzynarodowych, co nie umniejsza jego wkładu w działalność tych 

organizacji.        

 Ostatecznie stwierdzić należy iż Stolica Apostolska posiada swój 

własny, odrębny oraz specjalny status prawny, wyznaczany przez normy 

prawa międzynarodowego publicznego.  
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and Religious Associations in the Implementation of Public Tasks 

 

Abstrakt  

 Niniejsza publikacja ma na celu przeanalizowanie koncepcji 

uregulowania i urzeczywistnienia współdziałania Państwa z Kościołami  

i związkami wyznaniowymi na gruncie obowiązujących przepisów 

prawa. Współdziałanie rozumiane nie tylko jako zasada ustrojowa, 

instytucjonalna, ale też jako uczestnictwo (bierne i aktywne) w procesie 

realizowania określonego celu. Prawodawca przyjął, że istnieje swoista 

sfera wspólnych celów oraz wartości, które wymagają współpracy strony 

państwowej i wyznaniowej. Niewątpliwie jest to także kwestia 

aksjologiczna, na podstawie której ukształtowany jest ustrój całego 

Państwa i ogół stosunków polityczno-społecznych.  

Słowa kluczowe:  

współdziałanie, organy administracji publicznej, wolności wyznania, 

Kościół, związek wyznaniowy 

Abstract  

 The issue of interaction between public administration and 

churches and religious associations has already been covered in the 

provisions of the Constitution of April 2, 1997. The provision of art. 25 

of the Constitution indicates the equality of churches and other religious 

associations, as well as, among others for cooperation for the good of 

man. This legal norm also regulates the formation of relations between 
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state organs and churches and religious associations. The provision of art. 

53 of the Constitution provides for the freedom of conscience and 

religion, as well as for its basic forms of implementation. The legislator, 

regulating the relations between these entities and state authorities, orders 

them to cooperate in the implementation of specific public tasks. 

Cooperation as a form of interaction separate from coordination is not 

only characterized by the equivalence of entities, but also by the 

existence of the sphere of procedural and non-trial activities defined as 

joint.Churches and religious associations, although not obliged to pursue 

a specific public purpose, participate in their execution as if by law. By 

formulating institutional rules for the functioning of churches and 

religious associations, the constitution-maker has enabled them to 

undertake joint activities in those areas that are important for human 

good. The church and denominational associations (referred to by the 

author as the denominational side) by performing educational functions 

and implementing religious rituals are often faster and more efficient in 

reaching a given individual and identifying their problems than is done by 

a public administration body.The purpose of this article is to characterize 

the interaction between public administration bodies and churches and 

religious associations. The author wants to show the normative 

foundations of this form of interaction. The author's intention is to outline 

the type of public tasks at which such approach to cooperation occurs. As 

part of this issue, cooperation in resolving cases by administrative 

decision will be analyzed. 

Key words:  

cooperation, public administration bodies, freedom of religion, church, 

religious association 

 

Wstęp 

 Problematyka interakcji między administracją publiczną  

a Kościołami i związkami wyznaniowymi została ujęta już w przepisach 

Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
1
 Przepis art. 25 ustawy zasadniczej 

wskazuje na równouprawnienie Kościołów oraz innych związków 

wyznaniowych, a także m.in. na współdziałanie dla dobra człowieka.  

Ta norma prawna reguluje także kształtowanie stosunków między 

organami państwa a Kościołami i związkami wyznaniowymi. Przepis art. 

                                                      
1
 Dz. U., nr 78, poz. 483.  
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53 Konstytucji stanowi o wolności sumienia oraz wyznania, a także na jej 

podstawowe formy urzeczywistniania. Ustawodawca regulując relacje 

między tymi podmiotami, a organami państwa
2
 nakazuje im współdzia-

łanie przy realizacji określonych zadań publicznych. Współdziałanie jako 

odrębna od koordynacji forma interakcji cechuje się nie tylko 

równorzędnością podmiotów, ale istnieniem sfery czynności 

procesowych i pozaprocesowych określonym mianem wspólnych. 

 Kościoły oraz związki wyznaniowe choć nie są zobligowane do 

realizowania określonego celu publicznego, to uczestniczą w ich 

wykonaniu niejako z mocy prawa
3
. Ustrojodawca formułując instytucjo-

nalne zasady funkcjonowania Kościołów oraz związków wyznaniowych 

umożliwił im podejmowanie wspólnych działań, w tych obszarach które 

są istotne dla dobra ludzkiego. Kościół oraz związki wyznaniowe 

(określane przez autora mianem strony wyznaniowej) poprzez 

wykonywania funkcji wychowawczej, realizacji obrzędów religijnych 

często szybciej i sprawniej potrafią dotrzeć do danej jednostki  

i zidentyfikować ich problemy, niż dokonuje tego organ administracji 

publicznej.  

 Celem niniejszego artykułu jest dokonanie charakteryzacji 

współdziałania między organami administracji publicznej, a Kościołami  

i związkami wyznaniowymi. Autor pragnie ukazać normatywne 

podstawy takiej formy interakcji. Intencją autora jest zarysowanie typu 

zadań publicznych, przy których takie ujęcie współdziałania następuje.  

W ramach tego zagadnienia analizowanie będzie współdziałanie przy 

rozstrzyganiu spraw w drodze decyzji administracyjnej. 

Współdziałanie organów administracji publicznej oraz Kościołów  

i związków wyznaniowych na gruncie ustawy zasadniczej 

 Jak już zostało ujęte we wstępie publikacji, charakteryzowana 

forma interakcji została umieszczona w treści przepisu art. 25 ust. 3 

ustawy zasadniczej. Przepis ten stanowi, że stosunki między państwem  

a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na 

zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności 

każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra 

człowieka i dobra wspólnego. L. Garlicki stwierdził, że przepis art. 25 

                                                      
2
 Pojęcie to obejmuje także organy administracji publicznej w rozumieniu k.p.a. 

3
 J. Dobkowski, Status administracyjnoprawny Kościoła Katolickiego w Polsce 

(Przyczynek do dyskusji), Civitas et Lex 2017, nr 1 (13), s. 21-28. 



P. Aszkiełowicz: Współdziałanie organów administracji publicznej oraz 

kościołów i związków wyznaniowych przy realizacji zadań publicznych 

59 

 

Konstytucji określa pięć zasadniczych zasad regulowania stosunków 

między władzą publiczną, a Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. 

Jedną z tych zasad jest zasada współdziałania państwa z Kościołami  

i innymi związkami wyznaniowymi
4
. Natomiast P. Tuleja zaznaczył,  

że zasada ta jest elementem umowy, która może być zawarta między 

organami państwami, a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
5
. 

P. Borecki ocenił, że zasada ujęta w art. 25 ust. 3 Konstytucji gwarantuje 

partycypacje Kościołów i związków wyznaniowych w życiu społecznym, 

przy równoczesnej kooperacji z organami państwa
6
. Charakter interakcji 

między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi podkreślił 

D. Walencik. Autor zasygnalizował, że podmioty te względem siebie 

zachowują określoną autonomiczność i niezależność. Organy władzy 

publicznej mają obowiązek zachować bezstronność oraz zapewnić 

warunki realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania
7
. 

 Ustrojodawca dążąc do zachowania odrębności pomiędzy 

Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi, określając cechy 

ich podmiotowości zawarł nakaz ich współdziałania dla dobra obywateli  

i dobra wspólnego. Omawiany przepis nie wskazuje jakie formy prawne 

ma przybierać taka interakcja. Konkretyzacja tego przepisu następuje 

dopiero w ustawach zwykłych. Współdziałanie ma niezwykle szeroki 

zakres pojęciowy. Warto zauważyć, że już w preambule Konstytucji 

zawarte zostało odwołanie do obowiązku współdziałania władzy 

                                                      
4
 L. Garlicki, Komentarz do art. 25 [w:] L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.),  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. Komentarz, Warszawa 2015, el. LEX. 
5

 P. Tuleja, Komentarz do art. 25 [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, el. LEX.; Zob.  

W. Skrzydło, Komentarz do art. 25 [w:] W. Skrzydło (red.), Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, el. LEX.  
6

 P. Borecki [w:] T. Giaro (red.), Rola orzecznictwa w systemie prawa, 

Warszawa 2016, el. LEX.  
7
 Współdziałanie, które zostało ujęte w art. 25 ust. 3 Konstytucji obejmuje 

interakcje dwóch podmiotów, względem siebie niezależnych (autonomicznych), 

które kooperują w obrębie ściśle określonego, aksjologicznego celu. Mimo,  

że przepis rozdziela kwestie poszanowania autonomii i wzajemnej niezależności 

od współdziałania, to te dwie cechy zawarte są w istocie tejże formy interakcji; 

D. Walenciak, Prawo kanoniczne (wewnętrzne związków wyznaniowych a prawo 

polskie), PS 2013, nr 5, s. 11-25.; Zob. także P. Borecki, Autonomia Kościołów  

i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim, Studia  

z Prawa Wyznaniowego 2015, t. 15, s. 85-110.; G. Moroń, Religijny cel procesu 

prawotwórczego a konstytucyjność aktu normatywnego, PPP 2019, nr 9, s. 22-

32. 
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publicznej. Instytucja ta może obejmować zarówno długoterminowe, 

fakultatywne formy (umowy, porozumienia) lub krótkoterminowe, 

obligatoryjne (współdziałanie procesowe).  

 Przepis art. 25 ust. 3 Konstytucji wskazuje, że celem 

współdziałania państwa, a Kościołów i innych związków wyznaniowych 

jest dobro człowieka oraz dobro wspólne. P. Tuleja stwierdził, że rolą 

omawianego sformułowania jest zapewnienie zbieżności aksjologicznej 

w działaniu pomiędzy organami państwa i wspólnot religijnych
8
. Nato-

miast L. Garlicki zaaprobował szersze podejście do interpretacji, poprzez 

odwołanie się do art. 1 Konstytucji, jak i art. 30. Wskazane przepisy 

nawiązują do takich wartości jako dobro wspólne oraz godność ludzka
9
. 

Definiując dobro wspólne, najwłaściwszą interpretacją jest ta 

zaprezentowana przez M. Piechowiaka. Uznał on, że jest to suma 

wszystkich warunków życia społecznego, dzięki którym osoby, rodziny  

i inne podmioty mogą pełniej oraz łatwiej osiągnąć swą doskonałość oraz 

poszanowaniu przyrodzonych praw i obowiązków osoby ludzkiej
10

. God-

ność ludzka została ujęta w art. 30 Konstytucji. Przepis ten stanowi,  

że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 

wolności i praw człowieka i obywatela. Ma ona charakter nienaruszalny, 

a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych
11

. 

                                                      
8

 P. Tuleja, Komentarz do art. 25 [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, el. LEX. 
9
 L. Garlicki, Komentarz do art. 25 [w:] L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.), 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. Komentarz, Warszawa 2016, el. LEX. 
10

 P. Tuleja, Komentarz do art. 1 [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, el. LEX. 
11

P. Polak i J. Trzciński stwierdzili, że zasada godności określa tożsamość 

konstytucyjną państwa, a także normą nadrzędną i pierwotną w stosunku do 

innych zasad ustrojowych. P. Polak, J. Trzciński, Konstytucyjna zasada godności 

człowieka w świetle orzecznictwa TK, GSP 2018, nr 2, s. 257-274.; F. Ciepły 

przyjął koncepcję, że godność człowieka jest celem aksjologicznym dla całego 

systemu prawnego i wymusza wyszukiwanie takich rozwiązań normatywnych, 

które prowadzą do jej urzeczywistnienia. F. Ciepły, Konstytucyjne podstawy 

rozstrzygania sporów odnoszących się do człowieka jako sprawcy czynu 

karnoprawnie relewantnego, Cz. PKiNP 2017, nr 2, s. 141-158.; Zob. także  

M. Borski, Godność człowieka jako wartość uniwersalna, PPP 2014, nr 3, s. 7-

20.; K. Kaczmarczyk-Kłak, Godność człowieka w Konstytucji RP i konstytucjach 

innych państw, St.Prawn. KUL 2010, nr 1, s. 63-77; M. Piechowiak, Służebność 

państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelnika idea Konstytucji RP  

z 2 kwietnia 1997 r. - osiągnięcie czy zadanie?, Prz. Sejm. 2007, nr 4, s. 65-92. 
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 P. Steczkowski stwierdził, że celem współdziałania państwa  

i Kościołów oraz związków wyznaniowych jest stworzenie takich ram 

funkcjonowania społeczeństwa, by zagwarantowana była ochrona praw 

oraz wolności podmiotów. Autor zasugerował, że realizacja celów 

określonych w art. 25 ust. 3 Konstytucji powinna odbywać się w granicy 

kompetencji zastrzeżonych dla organów państwa i związków 

wyznaniowych
12

. Interesujący i ważny pogląd przedstawił A. Tabak. 

Autor wywiódł, że na bazie zasady współdziałania, obie strony interakcji 

mogą formułować względem siebie określone wymagania i oczekiwania. 

Podkreślone zostało również, że w obrębie tych relacji istnieją pewne 

sfery działania, które są autonomiczne i zastrzeżone dla jednej ze stron. 

W przypadku związków wyznaniowych taką sferą jest nauczanie, 

kształtowanie dogmatów wiary czy zasad realizacji obrzędów lub 

sakramentów
13

. Z tego względu przy analizie art. 25 ust. 3 przywołuje się 

genezę historyczną tej zasady. Jej źródłem są zapisy Konstytucji 

Duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II i ujętej tam zasady zdrowego 

współdziałania
14

. 

 Zasada współdziałania, która została uregulowana w art. 25 ust. 3 

ustawy zasadniczej, która jest jedną z zasad instytucjonalnych, ma na 

celu takie ukształtowanie funkcjonowania państwa i związków 

wyznaniowych by doszło do urzeczywistnienia konstytucyjnych wartości. 

Ustrojodawca doszedł do przekonania, że istnieje wspólnota celów, 

których realizacja wymaga współpracy państwa i związków 

wyznaniowych. Pozostawił jednak stronom swobodę w poszukiwaniu 

metod ich osiągania. Jednakże, współdziałanie ze swej istoty opiera się 

na działaniu dwóch, niezależnych instytucjonalnych i organizacyjnie 

podmiotów, które zachowują odrębność w sferze kompetencji. 

                                                      
12

 P. Steczkowski zachęca strony współdziałające do poszukiwania obszarów, 

gdzie taka współpraca powinna odbywać się; P. Steczkowski, Konstytucyjna 

zasada współdziałania państwa i Kościoła w kontekście interpretacji zasad 

poszanowania godności osoby ludzkiej i dobra wspólnego, Studia z Prawa 

Wyznaniowego 2008, t. 11, s. 155-170. 
13

 A. Tabak, Fundamentalne zasady instytucjonalnych relacji państwa  

z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w świetle art. 25 Konstytucji RP 

z 1997 r., „Annales Universitates Mariae Curie-Skłodowska” 2018, nr 2, s. 265-

281. 
14

 K. Doktór-Bindas [w:] D. Dudek (red.), Zasady ustroju III RP, Warszawa 

2009, s. 272. 
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Współdziałanie procesowe organów administracji publicznej  

i związków wyznaniowych oraz Kościołów 

 Współdziałanie procesowe jest jedną formą urzeczywistnienia 

zasady ujętej w art. 25 ust. 3 ustawy zasadniczej. Instytucja ta została 

ujęta w art. 106 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego
15

. Art. 106 § 1 k.p.a. stanowi, że jeżeli przepis prawa 

uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ 

(wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), 

decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ
16

. Wskazany 

przepis stanowi, że jeżeli określony przepis prawa materialnego uzależnia 

możliwość rozstrzygnięcia sprawy w drodze administracyjnej od 

stanowiska innego organu, to uzyskanie takiego stanowiska jego 

obligatoryjne
17

. Art. 106 k.p.a. określa procesowe reguły funkcjonowa-

nia instytucji współdziałania, które same nie mogą stanowić samoistnej 

podstawy do wszczynania takiego trybu
18

.  

 Za przykład współdziałania procesowego związków 

wyznaniowych i organów administracji publicznej można podać przykład 

ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
19

. 

Wskazany akt prawny w art. 6 przewidział procedurę zmianę celu użycia 

terenu cmentarnego po zamknięciu cmentarza. Zgodnie z przepisem art. 6 

ust. 1 użycie terenu cmentarnego po zamknięciu cmentarza na inny cel 

nie może nastąpić przed upływem 40 lat od dnia ostatniego pochowania 

zwłok na cmentarzu. Po upływie powyższego terminu wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) może wydać decyzję o użyciu terenu cmentarnego na 

inny cel zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego,  

z zastrzeżeniem ust. 2. We wspomnianym ustępie ustawodawca dał 

władzom danego Kościoła lub związku wyznaniowego uprawnienie do 

wyrażania zgody w przedmiocie zmiany celu użycia „podległego” im 

cmentarza. 

                                                      
15

 Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096. 
16

 Instytucja ta stosowana jest także w procedurze stanowienia przepisów prawa. 
17

 P.M. Przybysz, Komentarz do art. 106 k.p.a. [w:] P.M. Przybysz (red.), 

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019, el. LEX. 
18

 M. Romańska, Komentarz do art. 106 k.p.a. [w:] H. Knysiak-Sudyka (red.), 

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019, el. LEX.; 

Zob. także Z. Kmieciak, Komentarz do art. 106 k.p.a. [w:] Z. Kmieciak (red.), 

W. Chróścielewski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 

Warszwa 2019, el. LEX. 
19

 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1473. 
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 Przede wszystkim regulacje ujęte w tejże ustawie regulują 

zagadnienia na granicy sacrum oraz profanum. Obrządki oraz 

ceremoniały związane z chowaniem zmarłych stanowią zawsze ważny 

element zasad wiary. Zmiana celu zagospodarowania terenu (a także 

użycia) cmentarzu wkracza w obszar, który jest niejako zarezerwowany 

dla dogmatów określonej wiary lub wyznania. Już E. Darmorost 

podkreśliła, że realizacja takiego procederu wymaga nie tylko 

przeniesienia szczątków ludzkich, ale też nagrobków lub obiektów 

architektonicznych (kulturowych)
20

. Warto podkreślić, że w art. 6 ust. 2 

tejże ustawy legislator posłużył się sformułowaniem „wymaga zgody”. 

Jest to najbardziej restrykcyjna forma wyrażanego stanowiska i wiążąca 

dla organu, który rozstrzyga sprawę. Brak zgody jest równoznaczny  

z brakiem możliwości zmiany celu użytkowania cmentarza. Dotyczy to  

w szczególności cmentarzy mających charakter cmentarza 

wyznaniowego.  

 W kwestii cmentarzy wypowiedział się SN w wyroku  

z 25 sierpnia 2011 r., II CSK 649/10
21

.  Sąd wskazał, że obowiązujący 

stan prawny wyróżnia cmentarze komunalne, które leżą w granicy sfery 

administracyjnoprawnej organu oraz cmentarze wyznaniowe, które jako 

miejsca użytku publicznego służą do chowania zwłok osób zmarłych, 

które wyznawały określony system wartości. Zarówno związki 

wyznaniowe jak i organy administracji publicznej realizują wspólnie 

zadania w zakresie świadczenia usług jak chowanie osób zmarłych. 

Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku braku cmentarza 

komunalnego w danej miejscowości, to związek wyznaniowy sprawujący 

pieczę nad podległym mu cmentarzu nie może odmówić przyjęcia osoby 

zmarłej. Niewątpliwie, umożliwienie pochówku osoby zmarłej zgodnie  

z jego poglądami, wiarą i sumieniem, mieści się w zakresie ochrony 

godności ludzkiej. Poszanowanie człowieka wymaga zagwarantowania, 

że jego prawo do wolności wyznania oraz sumienia i wyznania będzie 

chronione. Obejmuje to poszanowanie wyznawanych przez niego zasad 

wiary oraz wyobrażeń na temat życia po śmierci. Wprowadzenie 

obowiązku uzyskania akceptacji jest formą ochrony tychże wartości  

i zabezpieczenia przed nadmierną ingerencją państwa w sferę sacrum
22

. 

                                                      
20

 E. Darmorost, Komentarz do art. 6 [w:] E. Darmorost, Ustawa o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych. Komentarz, Warszawa 2014, el. LEX. 
21

 OSNC 2012, nr 3, s. 39. 
22

 W przypadku kiedy zmiana celu użytkowania jest wywołana zaistnieniem 

uzasadnionego celu publicznego, to nadal istnieje obowiązek uzyskania 

stanowiska ministra właściwego do spraw wyznań. 
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Strony współdziałają ze sobą w tej materii ale poszanowaniem ich 

autonomiczności. 

Współdziałanie organów administracji publicznej z Kościołami oraz 

związkami wyznaniowymi w wychowaniu w trzeźwości 

 Kolejny przykład współdziałania organów administracji 

publicznej z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi został ujęty  

w ustawie z 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
23

. Preambuła ustawy uznaje życie oby-

wateli w trzeźwości za element ładu moralnego i materialnego całego 

narodu (dobra narodu). W realizacji tak wzniosłego celu aksjologicznego 

ma służyć przypis art. 1 ust. 3 tejże ustawy. Ustawodawca wskazał  

w nim, że organy administracji publicznej realizują  cele ustawowe  

z Kościołem katolickim i innymi Kościołami oraz związkami 

wyznaniowymi. A. Kubik przedstawiła pogląd, że celem ustawodawcy 

wynikającym z zapisu art. 1 jest odpowiednie ukształtowanie polityki 

społecznej, która by umożliwiała walkę z alkoholizmem i podnosiła 

świadomość społeczną przy korzystaniu z wyrobów alkoholowych
24

. 

Niewątpliwie strona wyznaniowa ma stanowić istotny element w tejże 

działalności państwa. Ma ona nie tylko odgrywać rolę podmiotu 

wspierającego, który działa na polu profilaktycznym lub edukacyjnym, 

ale też elementem ograniczającym swobodę w tworzeniu punktów 

sprzedaży wyrobów alkoholowym. W tym wypadku można mówić  

o biernej formie współdziałania oraz czynnej. Przepis art. 1 ust. 3 ustawy 

nie konkretyzuje form współdziałania, ale bardziej wskazywane jest na 

istnienie wspólnoty celów
25

. Nie można jednak w sposób jednoznaczny 

                                                      
23

 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277. 
24

 A. Kubik, Sprzedaż alkoholu przez internet, PUG 2015, nr 3, s. 2-8; Zob. także 

wyrok WSA w Poznaniu z 15 grudnia 2010 r., IV SA/Po 917/10, LEX nr 

758638. 
25

 Przykład działalności Kościoła w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

wyraża Apel Zespołu KEP ds. Apostolostwa Trzeźwości o absytnencję  

w sierpniu 2015 r. Autorzy apelu wskazują przede wszystkim na zadania 

wychowawcze jakie ciążą na Kościele Katolickim. W ramach realizowania tych 

obowiązków kreowane są grupy modlitewne i formacje jak ministranci, schole, 

grupy Oazowe, Dziecięca Krucjata Niepokalanej, Dzieci Maryi. Poprzez 

wychowanie Kościół miał kształtować sumienie i postępować z zasadami wiary. 

https://episkopat.pl/abstynencja-dzieci-troska-rodziny-kosciola-i-narodu/ 

(dostęp: 20 stycznia 2020 r.); W ocenie Konferencji Episkopatu Polskiego, 

wsparcie rodziny zarówno społecznie jak i w wierze ma gwarantować 

przeciwdziałanie uzależnieniom. https://diecezja.waw.pl/2631 (dostęp: 20 
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wyodrębnić odrębności kompetencyjnej obu stron współdziałania na 

gruncie ustawy w wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi. Przede wszystkim obie strony współdziałające prowadzą 

działalność na gruncie wychowawczym oraz informacyjnym. Świecki 

ustawodawca uregulował także reguły, na których mają się opierać 

przedsiębiorcy przy reklamowaniu towarów alkoholowych. Strona 

wyznaniowa podejmuje działania zmierzające do propagowania 

trzeźwości wśród wiernych i ich rodzin.  

 Ustawodawca przyznał także radom gmin specjalne uprawnienie 

do kształtowania w drodze aktu prawa miejscowego zasady prowadzenia 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Celem tak 

przyjmowanych uchwał jest objęcie ochroną miejsc „szczególnego 

zainteresowania”. Tymi obiektami są niewątpliwie miejsca kultu lub 

wyznania. Te reguły mają nie tylko realizował cele określone  

w art. 1 tejże ustawy, ale przede wszystkim wesprzeć stronę wyznaniową 

w ich działalności. Zamiarem ustawodawcy jest określenie zasad 

wyznaczania zakazu sprzedaży alkoholu w pobliżu obiektów 

podlegających szczególnej ochrony. Jak słusznie wskazał WSA  

w Olsztynie w wyroku z 19 listopada 2019 r., II SA/Ol 582/19
26

 art. 12 

ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi nie precyzuje zasad ustalania odległości i ich sposobu 

mierzenia. We wcześniejszym wyroku z 13 listopada 2019 r. WSA  

w Olsztynie stwierdził, że powody przyjęcia określonej odległości 

punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów 

chronionych muszą być w sposób rzetelny wyjaśnione. Także  

z perspektywy art. 1 ust. 1-3 tejże ustawy
27

. 

                                                                                                                        
stycznia 2020 r.); Kościół Zielonoświątkowców prowadzi własne punkty, 

których celem jest pomoc osobom uzależnionym.  

http://www.naszepołoniny.pl/archiwum/676-5-154-zielonoswiatkowcy-nieco-

inni-chrzescijanie (dostęp: 2- stycznia 2020 r. ); WSA w Łodzi w wyroku  

z 28 grudnia 2017 r., III SA/Łd 755/17 stwierdził, że cele które określone są  

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie są 

postulatami, ale normami wiążącymi dla organów administracji publicznej  

(w szczególności jednostek samorządu terytorialnego); Zob. także M. Mincer-

Jaśkowska, Glosa do wyroku NSA z 3 stycznia 1995 r., SA/Kr 2937/94,  OSP 

1996, nr 2, s. 25. 
26

 LEX nr 2745719. 
27

 Wyrok WSA z 13 listopada 2019 r., II SA/Ol 691/19, CBOSA; Zob. także 

wyrok WSA w Olsztynie z 15 października 2019 r., II SA/Ol 561/19, LEX nr 

2736030; WSA w Białymstoku w wyroku z 21 sierpnia 2019 r., I SA/Bk 306/19 
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 B. Rakoczy słusznie zauważył, że materia dotycząca zasad 

sprzedaży alkoholu nie należy do gestii strony wyznaniowej 

(prawodawcy kościelnego), lecz do prawodawcy świeckiego. Nie mają 

także zastosowania pojęcia miejsc świętych na gruncie ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
28

. 

 Współdziałanie organów administracji publicznej oraz Kościołów 

i związków wyznaniowych na gruncie omawianej ustawy nie ogranicza 

się jedynie do realizacji wspólnych celów (art. 1 ust. 1). Poprzez 

wprowadzenie obowiązku współdziałania ustawodawca świecki nakazał 

stronom uzupełnianie swojej działalności. Przykładem uzupełnianie tejże 

działalności są właśnie akty prawa miejscowego w zakresie ochrony 

miejsc kultu religijnego.  

Współdziałanie organów administracji publicznej oraz Kościołów  

i związków wyznaniowych na gruncie ustawy z 17 maja 1989 r.  

o Gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

 Omawiane zagadnienie wymaga także odwołanie się do zapisów 

ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
29

. 

Już w samej preambule ustawy legislator zaznaczył, że niniejszy akt 

prawny ma urzeczywistniać postanowienia Konstytucji RP o wolności 

sumienia i wyznania. Regulacje dot. współdziałania zawarte są dopiero  

w dziale II tej ustawy, który zatytułowany jest „stosunek państwa do 

Kościołów i innych związków wyznaniowych”. Można przyjąć,  

że współdziałanie o którym mowa ustawie zasadniczej to nie tylko 

                                                                                                                        
stwierdził, że przepisy ustawy nie przyznają radom gminy zupełnej dowolności 

w określaniu zasad usytuowania punktów sprzedaży. Z tym poglądem nie można 

się w zupełności zgodzić. Rady gminy regulując tą kwestię muszą nie tylko brać 

pod uwagę cele ustawowe, ale też w szczególności normy konstytucyjne. Każde 

ograniczenie chronionych prawem wolności (w tym wypadku wolności 

gospodarczej) musi być zgodne z zasadą proporcjonalności. Rada gminy musi 

dokonać wyważenia wszystkich wartości występujących w danej sprawie. 

Ustawodawca nie zakazuje komercjalizacji sprzedaży alkoholu, ale ogranicza go 

w taki sposób by zapewnić porządek publiczny oraz w szczególności ochronę 

osób małoletnich. Dowolność, o której mowa w wyroku ma umożliwić 

samorządom terytorialnym większą swobodę w kreowaniu polityki 

przeciwdziałania patologiom społecznym. 
28

 B. Rakoczy, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego- źródła prawa 

powszechnie obowiązujące-Kodeks Prawa Kanonicznego. Glosa do wyroku NSA 

z dnia 8 stycznia 2008 r., II GSK 286/07, OSP 2009, nr 2, s. 18. 
29

 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1153. 
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wykonywanie wspólnie zadań dla dobra człowieka i dobra wspólnego, 

ale też sposób formułowania stosunków między tymi stronami. Art. 8 

omawianej ustawy stanowi, że Kościoły i inne związki wyznaniowe  

w Polsce działają w konstytucyjnych ramach ustrojowych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ich sytuację prawną i majątkową regulują 

przepisy rangi ustawowej
30

.  

 Art. 16 ust. 1 stanowi, że Państwo współdziała z Kościołami  

i innymi związkami wyznaniowymi w zachowaniu pokoju, kształtowaniu 

warunków rozwoju kraju oraz zwalczaniu patologii społecznych. Warto 

podkreślić, że przepis ten wprowadza stosunkowo odmienne cele niż ma 

to w miejsce ustawy zasadniczej. Jednakże, art. 25 ust. 3 Konstytucji 

wyznacza pewne fundamenty aksjologiczne dla przepisu art. 16 ust. 1 

ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Dobro człowieka 

jest pojęciem szerokim, nieoznaczonym, którego zakres przedmiotowy. 

Ustawodawca jedynie w sposób wybiorczy dokonał skonkretyzowania 

tejże wartości, poprzez wskazanie że obowiązek strony świeckiej  

i wyznaniowej jest ochrona człowieka przed niebezpiecznymi 

zjawiskami, które mogą go niejako wykluczyć ze społeczeństwa (przed 

przestępczością, nałogami)
31

, a także dbać o jego obszar życia, zapew-

niając mu godziwe warunki życia. W centrum tak ujętego współdziałania 

jest godność ludzka. Natomiast art. 16 ust. 2 odwołuje się do możliwości 

instytucjonalnego formowania ram współdziałania.  

 Szczególne znaczenie ma art. 16a omawianej ustawy. Zgodnie  

z art. 16a ust. 1 dla określenia szczegółowych zasad stosunków, o których 

mowa w art. 16, mogą być zawierane umowy pomiędzy właściwymi 

rzeczowo centralnymi organami administracji rządowej, a władzami 

poszczególnych Kościołów i innych związków wyznaniowych. Przepis 

ten został dodany do ustawy na mocy ustawy z 26 czerwca 1997 r.  

o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz  

o zmianie niektórych ustaw
32

. Przeciwnie do dotychczasowo przeanali-

zowanych przepisów, przepis nie posługuje się określeniem Państwo. 

Ustawodawca wprost określił, że stroną umowy mogą być jedynie 

                                                      
30

 Niewątpliwie mieści się to również w zasadzie współdziałania organów 

władzy, która jest ujęta w preambule Konstytucji.  
31

 Patologia na gruncie omawianej ustawy nie została wyjaśniona. Odwołując się 

do jej znaczenia językowa oznacza ona nieprawidłowe zjawiska występujące  

w życiu społecznym. https://sjp.pwn.pl/sjp/patologia;2498850.html   

(dostęp: 21 stycznia 2020) 
32

 Dz. U. z 1998 r., nr 59, poz. 375. 
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centralne organy administracji rządowej, a nie wszystkie organy Państwa. 

Przepis ten nie definiuje także pojęcia umowy, ani też nie dokonał jej 

kategoryzacji. Wydaję się, że zarówno mogą być to porozumienia na 

mocy której organ przekazuje stronie wyznaniowej określone 

kompetencje, jak i umowy mające charakter cywilnoprawny. Art. 16a ust. 

2 stanowi jedynie, że przepisy umowy nie mogą naruszać przepisów 

ogólnie obowiązujących i konstytucyjnej zasady równouprawnienia 

wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych. Z treści tego przepisu 

wynika jedynie, że przedmiot oraz postanowienia umów muszą mieć 

oparcie w przepisach prawa. Takie założenie zawęża zakres 

przedmiotowy takich umów. Nie oznacza to jednak, że stroną umowy 

mogą być jedynie organy administracji rządowej. Organy Kościołów lub 

związków wyznaniowych, które mają osobowość prawną mogą zawierać 

umowy z innymi organami administracji publicznej
33

. Ostatnia forma 

współdziałania została ujęta w art. 17 ustawy o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania. Zgodnie z tym przepisem Państwo współdziała  

z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w ochronie, 

konserwacji, udostępnianiu i upowszechnianiu zabytków architektury, 

sztuki i literatury religijnej, które stanowią integralną część dziedzictwa 

kultury.  

 Celem tego przepisu jest zapewnienie współpracy organów 

administracji publicznej ze stroną wyznaniową przy ochronie obiektów 

kultury, które mają kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia dziedzictwa 

narodowego. Powszechnie uznawane jest, że obiekty architektury 

kościelnej należą często do obiektów użyteczności publicznej. Zabytki,  

o którym mowa w art. 17 należy definiować w sposób niezwykle szeroki, 

zarówno z perspektywy zabytków sakralnych, jak i innych należących do 

związku wyznaniowego
34

. 

Podsumowanie 

 Kościoły oraz związki wyznaniowe zajmują szczególną pozycję 

w ustroju państwa. Wynika to przede wszystkim z bogatej historii 

Rzeczypospolitej Polskiej, która już w czasach szlacheckich 

gwarantowała różnym wyznawcom swobodę sumienia oraz wyznania. 

Zasada określona w art. 25 ust. 3 ustawy zasadniczej miała przede 

                                                      
33

 http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Wspoldzialanie-w-slusznej-

sprawie/idn:9505 (dostęp: 22 stycznia 2020) 
34

 S. Fundowicz [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Gdańsk 2014, 

el. LEX. 
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wszystkim na celu instytucjonalne uregulowanie relacji między 

Państwem a stroną wyznaniową. Ustrojodawca miał zobowiązać obie 

strony do podejmowania wspólnych działań dla dobra człowieka i jego 

życia. Jak słusznie zauważył J. Dobkowski, choć związki wyznaniowe 

oraz Kościół nie realizując zadań publicznych, to z mocy przepisów 

prawa uczestniczą w ich wykonywaniu. Zachowują przy tym odrębność 

w regulowania swojej sfery sakralnej i misji wychowawczej. 

Współdziałanie ze swojej natury oznacza udział dwóch lub więcej stron, 

niezależnych od siebie organizacyjnie przy realizowaniu określonego 

celu. Zamiarem ustrojodawcy jest zaakcentowanie niezależności oraz 

odrębności Państwa od strony wyznaniowej. 

 Przeanalizowane przypadki współdziałania organów 

administracji publicznej oraz Kościołów i związków wyznaniowych 

wskazują, że prawodawca zapewnił stronie wyznaniowej możliwość 

aktywnego jak i biernego uczestnictwa w procesie realizacji zadań 

publicznych. Państwo zapewnia stronie wyznaniowej możliwość 

wiążącego wypowiadania się na te tematy, które dotyczą realizowanych 

przez nich zadań oraz celów czy dysponowaniem majątku. Państwo także 

wspomaga realizacje zobowiązań Kościołów oraz związków 

wyznaniowych poprzez objęcie ich szczególną ochroną prawną.  

 Niniejsza publikacja nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. 

Jednakże, z perspektywy samej istoty współdziałania ujętej w art. 25 ust. 

3 ustawy zasadniczej można zastanowić się czy Fundusz Kościelny 

mieści się w tak ujętej relacji między państwem a związkiem 

wyznaniowym. 
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Abstrakt  
 Wolność sumienia i wyznania jest jednym z najważniejszych 

praw człowieka i fundamentem demokratycznego społeczeństwa. 

Wolność ta jest chroniona nie tylko w krajowym systemie prawnym,  

ale również w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka  

i to zarówno o charakterze uniwersalnym (powszechnym),  

jak i regionalnym. Celem niniejszego artykułu jest analiza treści wolności 

sumienia i wyznania zagwarantowana przez najważniejsze akty prawa 

międzynarodowego oraz przez polską konstytucję, co pozwoli 

sformułować końcowe wnioski w zakresie wzajemnej relacji zakresowej 

tego prawa, wypływającej z różnych aktów prawnych oraz wynikających 
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z tego konsekwencji dla ochrony prawa jednostki. Całość rozważań 

zostanie wzbogacona o analizę orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego.  

Słowa kluczowe:  

wolność sumienia i wyznania, prawa człowieka, systemy ochrony praw 

człowieka 

Abstract  

 Freedom of conscience and confession is one of the fundamental 

human rights and the basis of democratic society. Freedom of conscience 

and confession is protected not only in domestic law system but also in 

international systems of human rights’ protection (UN system as  

a universal system and Council of Europe system as a regional ones). The 

aim of this article is to analyse the scope of the freedom of conscience 

and confession contained in acts of international law and in Constitution 

of the Republic of Poland, which is enriched by case law of the European 

Court of Human Rights and Constitutional Court in Poland. 

Key words:  

freedom of conscience and confession, human rights, systems of human 

rights’ protection 

 

1. Wprowadzenie 

 Wolność sumienia i wyznania, określana również jako prawo do 

wolności religijnej
1
, stanowi jedno z fundamentalnych praw człowieka

2
  

                                                      
1
 K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004, s. 5. 
2

 A. Łopatka, Wolność sumienia i wyznania, [w:] Prawa człowieka. Model 

prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław 1991, s. 407-421. A. Łopatka wskazuje 

również, że wolność sumienia i wyznania, podobnie jak prawo do życia  

i wolność osobista należy do tzw. praw i wolności fundamentalnych 

(podstawowych), co oznacza, że mają one silniejszą pozycję niż inne prawa  

i wolności i nie mogą być ograniczone w przypadku niebezpieczeństwa 

publicznego, czy też zagrożenia narodu, co dopuszczalne jest w stosunku do 

zwykłych praw i wolności człowieka i obywatela.  
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i leży u podstaw funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego
3

. 

Wolność sumienia i wyznania, jako jedno z najstarszych praw człowieka, 

podlega nie tylko regulacji krajowej, ale również międzynarodowej i to 

zarówno o zasięgu uniwersalnym, który stanowi system ochrony praw 

człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych
4
, jak i regio-

nalnym (m.in. system Rady Europy, jako europejski system ochrony 

praw człowieka). 

 Tematem niniejszego opracowania jest wolność sumienia  

i wyznania analizowana z perspektywy treści tego prawa zawartego  

w prawie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
5
 oraz Międzynarodowego Paktu 

Prawo Obywatelskich i Politycznych
6
, a także Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
7
, jako fundamentalnym do-

kumencie traktującym o prawach człowieka na kontynencie europejskim. 

Całość rozważań zostanie uzupełniona o analizę treści wolności sumienia 

i wyznania zawartą w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 

1997 r.
8
, co pozwoli na sformułowanie końcowych wniosków w zakresie 

wzajemnej relacji zakresowej treści tego prawa wypływającej z różnych 

aktów prawnych oraz wynikających z tego konsekwencji dla ochrony 

praw jednostki.  

 Przed rekonstrukcją treści prawa do wolności religijnej, kluczowe 

pozostaje wyjaśnienie terminów na które składa się omawiane prawo,  

tj. „sumienie” i „wyznanie”. W tym miejscu podkreślić należy, iż obecnie  

                                                      
3
 J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawo 

człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K – 

Politologia” 2012, nr 19, s. 27. 
4
 M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. 

Zarys wykładu, Wrocław 2010, s. 178. 
5
 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 217 A (III)  

z dnia 10 grudnia 1948 r., dalej: Deklaracja lub PDPC. 
6
 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu 

w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, 

załącznik, dalej: MPPOiP.  
7

 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami  

nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz. U. z 1993, nr 61, poz. 284 z 

późn. zm., dalej: Konwencja lub EKPCz. 
8
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 z późn. zm., dalej: Konstytucja RP.  
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w doktrynie przeważa pogląd nieutożsamiający wolności sumienia  

z wolnością wyznania i wyraźnie wskazuje się na dwuczłonowy zakres 

tego prawa
9
, co uzasadnione jest dwoma formami przejawiania się reli-

gijno-światopoglądowej aktywności człowieka
10

. I tak wolność sumie-

nia, czyli wewnętrzna sfera (forum internum) aktywności religijnej 

człowieka, dotyczy kształtowania się myśli i przekonań religijnych
11

, 

natomiast wolność wyznania związana jest ze sferą zewnętrzną (forum 

externum) aktywności religijnej i obejmuje ujawnianie przez jednostkę 

myśli i przekonań, które zostały ukształtowane przez sumienie
12

. W tym 

miejscu wskazać również należy na współczesne ujmowanie wolności 

wyznania w zakresie rozszerzającym i zawężającym – w tym drugim 

ujęciu wolność wyznania swoim zasięgiem obejmuje nie tylko 

manifestowanie poglądów i przekonań religijnych, ale również 

antyreligijnych, czy też ateistycznych
13

. 

2. Wolność sumienia i wyznania w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich  

i Politycznych 

 Punktem wyjścia do rozważań nad treścią wolności sumienia  

i wyznania powinna być Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, będąca 

pierwszym powojennym międzynarodowym aktem prawnym 

odnoszącym się w swojej treści do wolności religijnej. Przed 

szczegółową analizą Deklaracji, kluczowa pozostaje jednak kwestia 

odniesienia się do jej charakteru prawnego w kontekście mocy prawnej 

jej zapisów, bowiem zaznaczyć należy, że Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka nie jest umową międzynarodową (hard law), lecz rezolucją 

przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych
14

 (soft law), co przekłada się na to, że formalnie nie ma 

                                                      
9
 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 19.  

10
 Ibidem.  

11
 Z. Łyko, Wolność sumienia i wyznania w relacji: człowiek-kościoły-państwo, 

[w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, 

Warszawa 1997, s. 82-103.   
12

 R. Paprzycki, Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania, Warszawa 

2015, s. 46.  
13

 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 20. 
14

 Zgodnie z definicją opracowaną przez J. Rydzkowskiego w Słowniku 

Organizacji Narodów Zjednoczonych przez rezolucję należy rozumieć „uchwałę 

organów ONZ mającą charakter zaleceń i nie mającą obowiązującej mocy 

prawnej, a jedynie duży ciężar moralny i polityczny mogący doprowadzić do 
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ona wiążącego charakteru
15

. Pomimo powyższego nie ma wątpliwości,  

że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka posiada doniosłe znaczenie 

moralne i polityczne
16

, a powoływanie się na nią przez państwa w licz-

nych umowach międzynarodowych spowodowało wykształcenie się 

pewnej praktyki
17

, która doprowadziła do nadania Deklaracji charakteru 

prawnie wiążącego
18

. W tym miejscu odwołać należy się do rozwoju 

ONZ, bowiem w chwili przyjmowania przez jego państwa członkowskie 

Deklaracji, zamysłem społeczności międzynarodowej było szybkie 

rozwinięcie jej zapisów poprzez zawarcie powszechnej wielostronnej 

umowy międzynarodowej traktującej o prawach człowieka, co stało się 

jednak znacznie później niż zakładano, bo dopiero w 1966 r.
19

 Wówczas, 

po niemal 20 latach od podjęcia prac przygotowawczych, Zgromadzenie 

Ogólne ONZ uchwaliło Pakty Praw Człowieka, tj. Międzynarodowy Pakt 

Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw 

Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
20

. To właśnie w tym pierw-

szym ze wskazanych paktów zawarto regulację dotyczącą wolności 

sumienia i wyznania, która również zostanie omówiona w dalszej części 

niniejszego opracowania
21

. 

 Przechodząc do szczegółowej analizy wolności sumienia  

i wyznania, w pierwszej kolejności należy poddać pod rozwagę art. 18 

                                                                                                                        
powstania pewnej praktyki (J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, Warszawa 2000, s. 199).  
15

 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. 

Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014, s. 550. 
16

 J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys 

wykładu, Warszawa 2014, s. 55. 
17

 W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 2018, 

s. 103. 
18

 Normy prawne zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowią 

międzynarodowe prawo zwyczajowe, które na podstawie art. 38 ust. 1 Statutu 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest źródłem publicznego prawa 

międzynarodowego. Część doktryny wskazuje również, że zapisy można 

Deklaracji są wiążące, gdyż stanowią odzwierciedlenie ogólnych zasad prawa. 
19

 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. 

Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014, s. 552. 
20

 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 

otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977 r. Nr 

38, poz. 169, załącznik, dalej MPPGSiK. 
21

 Polska ratyfikowała oba Pakty w 1977 r., które zgodnie z art. 87 ust. 1 

Konstytucji RP stanowią źródło powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.  
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Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stanowi, że każdy 

człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii, a uprawnienie 

to obejmuje nie tylko wolność zmiany religii lub wiary, ale także wolność 

głoszenia i manifestowania swojej religii lub przekonań, indywidulanie 

bądź wspólnie z innymi, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie 

kultu i praktyk religijnych. Brzmienie powyższego przepisu Deklaracji 

wyraźnie pokazuje szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności 

sumienia i wyznania, bowiem z całą stanowczością podkreślić należy,  

iż z wolności tej korzysta każdy człowiek, bez względu na swoje 

obywatelstwo, pochodzenie, miejsce zamieszkania czy też wiek
22

,  

co wynika z samego faktu bycia istotą ludzką
23

. Ze swojego prawa 

wolności religijnej można korzystać zarówno indywidualnie,  

jak i kolektywnie
24

 i to właśnie dlatego wolność sumienia i wyznania 

rozszerza się w zakresie podmiotowy na Kościoły, związki wyznaniowe 

oraz organizacje niereligijne, bowiem możliwość realizacji wolności 

wyznania w aspekcie zbiorowym obywa się właśnie dzięki 

funkcjonowaniu szeroko rozumianych instytucji religijnych. W doktrynie 

podkreśla się, że brak prawa do tworzenia instytucji i wspólnot 

religijnych, takich jak Kościoły i związki wyznaniowe, ograniczyłby 

realizację prawa do wolności wyznania jednostki, poważnie utrudniając, 

bądź wręcz uniemożliwiając, zbiorowe manifestowanie poglądów 

religijnych, czy też praktykowanie kultu, stanowiących przecież jedne  

z elementów wolności wyznania
25

.  

 W zakresie przedmiotowym wolności sumienia i wyznania 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zawiera kilka elementów, 

wymagających szerszej analizy. Pierwszym z nich jest swoboda wyboru 

religii, jak również możliwość jej zmiany, a nawet całkowitego jej 

                                                      
22

 Oczywiście wiek może powodować pewne ograniczenia w zakresie 

korzystania z wolności sumienia i wyznania, co oznacza jednak tylko pewną 

modyfikację w zakresie korzystania z wolności, nie zaś jej pozbawienie. 
23

 R. Paprzycki, Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania, Warszawa 

2015, s. 49. 
24

 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 32. 
25

 Y. Dinstein, Freedom of religion and protection of religious minorities, [w:] 

The protection of minorities and human rights, red. Y. Dinstein, M. Tabory, 

Dordrecht-Boston-London 1992, s. 152. 
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porzucenia
26

, przy czym zmiana wyznania nie może pociągać za sobą 

żadnych sankcji natury cywilnej, czy karnej, a także prowadzić do 

ograniczenia praw publicznych jednostki
27

. Jak wskazuje się, wolność 

zmiany wyznania to wolność trwała, co oznacza, iż jednostka nie jest 

ograniczona jednorazowym wyborem religii, czy przekonania
28

. Co wię-

cej z wolności zmiany przekonań i wyznania wypływa prawo do 

podejmowania prób do przekonania do swojej wiary innych,  

m.in. poprzez nauczanie wymienione zresztą w art. 18 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, jako pierwszy przykład uzewnętrznienia 

swoich przekonań religijnych.  

 Ze względu na zawieranie się w Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych elementów wolności sumienia i wyznania 

wskazanych literalnie w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (co 

wynika z samej istoty Paktu i przyczyny jego powstania, jako 

uzupełnienia Deklaracji i nadania jej zapisom powtórzonym w Pakcie 

mocy wiążącej w randze umowy międzynarodowej), dalsze rozważania 

zakresu przedmiotowego prawa do wolności religijnej zostaną omówione 

właśnie w oparciu o zapisy Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych. W pierwszej kolejności podkreślić należy, 

że art. 18 Pakt wyraźnie wskazuje (czego nie zawiera powszechna 

Deklaracja Praw Człowieka) na trzy nowe elementy treści wolności 

sumienia i wyznania – zakaz stosowania przymusu w zakresie wyboru 

światopoglądu lub religii (art. 18 ust. 2 Paktu), możliwość ograniczenia 

wolności uzewnętrznienia religii lub światopoglądu (art. 18 ust. 3 Paktu) 

oraz prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania religijnego  

i moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 18 ust. 4 Paktu).  

 Odnosząc się do pierwszego novum wyrażonego expressis verbis 

w treści art. 18 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich  

i Politycznych, wskazać należy, że przepis ten zakazuje państwom 

wywierania jakiegokolwiek przymusu, który stanowiłby zamach na 

                                                      
26

 Z. Łyko, Wolność sumienia i wyznania w relacji: człowiek-kościoły-państwo, 

[w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, 

Warszawa 1997, s. 82-103. 
27

 J. Kurkowski, Ochrona wolności religijnej w umowach międzynarodowych, 

„Roczniki Nauk Prawnych” 1993, nr 3, s. 57. 
28

 J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawo 

człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K – 

Politologia” 2012, nr 19, s. 49. 
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wolność jednostki do nieskrępowanego posiadania i przyjmowania 

wyznania oraz światopoglądu według własnego wyboru
29

. Za przymus 

taki uważana jest jakakolwiek dyskryminacja, mająca swe podłoże 

właśnie w posiadanym światopoglądzie
30

, która może przejawiać się  

w naciskach w różnych sferach życia jednostki. W literaturze podkreśla 

się, że wszelkie przejawy dyskryminacji, nietolerancji lub ostracyzmu 

społecznego, w przypadku niepochodzenia od państwa
31

, powinny być 

zwalczane przez państwo, gdyż brak aktywności państwowej w tym 

zakresie może doprowadzić do wymuszenia na jednostce, przez czynniki 

zewnętrzne, zachowań pozostających w sprzeczności z wyznawaną 

religią i przyjmowanym światopoglądem, a więc do zamachu na wolność 

sumienia i wyznania
32

. W doktrynie wskazuje się również niekiedy,  

że z art. 18 ust 2 Paktu można wywieść prawo do milczenia w sprawach 

sumienia i wyznania, które to prawo stanowi jednocześnie obowiązek 

organów władzy publicznej do powstrzymania się od żądania od 

jednostki ujawnienia swojej religii lub światopoglądu. W związku  

z powyższym niektórzy wskazują wręcz na niedopuszczalność 

ujawniania na jakichkolwiek dokumentach o charakterze państwowym 

religii ich posiadaczy
33

, gdyż może narazić to na działania dyskrymi-

nacyjne, zwłaszcza w stosunku do wyznawców religii mniejszościowych 

w danym państwie.  

 Kolejną kwestią, którą należy poruszyć jest możliwość 

ograniczenia uzewnętrznienia religii lub światopoglądu, do której może 

dojść w sytuacjach, gdy wymaga tego bezpieczeństwo, porządek lub 

zdrowie publiczne, a także moralność lub podstawowe prawa i wolności 

innych osób (art. 18 ust. 3 Paktu). Od razu na wstępie podkreślić należy, 

                                                      
29

 M. Jastrzębski, Wolność myśli, sumienia i religii, [w:] Prawa człowieka. 

Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 

2009, s. 233-246. 
30

 General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and 

Religion (art. 18) z 30.07.1993 r., CCPR/C/21?Rev.1/Add.4, pkt 2.  
31

 Formy przymusu fizycznego, psychicznego lub ekonomicznego związanego  

z wolnością sumienia i wyznania mogą pochodzić nie tylko od państwa i jego 

organów, ale również od niezależnych związków wyznaniowych, osób 

fizycznych lub osób prawnych. 
32

 W. Sobczak, Komentarz do art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 

(Osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012, 

s. 439-440. 
33

 Ibidem, s. 441.  
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że do takiego ograniczenia może dojść jedynie w sytuacjach 

przewidzianych w ustawie (przesłanka formalna)
34

, co jednoznacznie 

wskazuje na wysoką rangę aktu prawnego, który może wprowadzić 

ograniczenia w ekspresji przez jednostkę jej światopoglądu lub religii.  

W zakresie zaś przesłanek materialnych zauważyć należy, że wszystkie 

one mieszczą się w szerszym pojęciu interesu publicznego, jako 

głównego wyznacznika granic praw i wolności jednostki, przy czym nie 

można utożsamiać interesu publicznego z interesem państwowym, czy 

też przeciwstawiać go wolnościom i prawom jednostki
35

. Próba stwo-

rzenia jednej definicji porządku publicznego nie jest możliwa, a na 

pewno nie jest łatwa, nie mniej jednak w literaturze wskazuje się,  

że porządek publiczny to zespół norm prawnych i pozaprawnych, których 

respektowanie jest warunkiem sine qua non normalnego współżycia 

jednostek w społeczeństwie, czy też w państwie
36

. Truizmem będzie 

wskazanie, że w funkcjonowaniu państwa, czy też społeczeństwa, może 

dochodzić do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, 

jednak to właśnie w takich sytuacjach możliwe jest ograniczenie 

manifestowania religii lub przekonań przez jednostki, celem szybkiego 

przywrócenia sprawności funkcjonowania państwa.  

 Ostatnim aspektem, do którego należy się odnieść jest 

zagwarantowane, na podstawie art. 18 ust. 4 Paktu, prawo rodziców lub 

opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania 

religijnego i moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami. Na tym 

gruncie dochodzi jednak do kilku wątpliwości interpretacyjnych, bowiem 

nie trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy dziecko, niebędące jeszcze 

osobą pełnoletnią, nie podziela przekonań religijnych swoich rodziców. 

Pojawia się wówczas pytanie, czy niepełnoletnia osoba może 

samodzielnie o sobie zadecydować w zakresie wolności sumienia  

i wyznania, czy też jako osoba nieposiadająca pełnej zdolności do 

czynności prawnych, a więc niezdolna do samodzielnego kierowania 

                                                      
34

 V. Serzhanova, E. Tuora-Schwierskott, Wolność sumienia i wyznania  

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, 

TOM XL, s. 311. 
35

 W. Sobczak, Komentarz do art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 

(Osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012, 

s. 452. 
36

 A. Osierda, Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku 

publicznego, „Studia Iuridica Lublinesina 2014”, nr 3, s. 92. 
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swoimi sprawami życiowymi, musi podporządkować się stanowisku 

rodziców
37

. Drugą wątpliwość budzi fakt, czy na państwie spoczywa 

obowiązek zapewnienia wychowania i nauczania religijnego dzieci 

zgodnie z wyborem ich rodziców, zarówno w szkołach publicznych, jak  

i prywatnych oraz czy obowiązek państwa dotyczy realizacji uprawnienia 

wychowania religijnego rodziców w zakresie każdej religii, nawet  

o niewielkim odsetku wyznawców w skali światowej, a więc innymi 

słowy, czy żądanie, aby szkoła (każda) zapewniła dzieciom wychowanie 

religijne i moralne zgodnie z przekonaniami ich rodziców ma charakter 

absolutny. Orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka
38

, w zakresie art. 18 

ust. 4 jest dość powściągliwe, niemniej jednak wynika z niego,  

że w sytuacji, gdy szkoły publiczne nie oferują w swoich programach 

nauczania żadnych lekcji religii, nie można mówić o obowiązku państwa 

zapewnienia lekcji danej religii, wynikającej z przekonań rodziców
39

. 

Ponadto Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelski i Polityczny nie 

zobowiązuje państw będących jego stronami do finansowania szkół 

prywatnych, stąd nie można wymagać od państwa wprowadzenia  

w szkołach prywatnych nauczania danej religii
40

. 

3. Wolność sumienia i wyznania w Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności 

 W europejskim systemie ochrony praw człowieka kluczową rolę 

należy przypisać Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  

                                                      
37

 W. Sobczak, Komentarz do art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 

(Osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012, 

s. 456. 
38

 Komitet Praw Człowieka powołany na podstawie art. 28 Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jest organem składającym się  

z osiemnastu członków, wybieranych na czteroletnią kadencję spośród osób  

o wysokim poziomie moralnym i uznanych kwalifikacjach w dziedzinie praw 

człowieka. Zadania Komitetu polegają na badaniu sprawozdań państw,  

skarg państw oraz skarg indywidulanych, wnoszonych w związku z naruszeniem 

postanowień Paktu.  
39

 Zob. decyzja Komitetu Praw Człowieka z 9 kwietnia 1981 r. w sprawie 

40/1978 Hartikainen i inni p. Finlandii. 
40

 W. Sobczak, Komentarz do art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 

(Osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012, 

s. 460. 
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i Podstawowych Wolności, która na podstawie art. 87 ust. 1 Konstytucji 

RP, jako ratyfikowana umowa międzynarodowa, stanowi część 

krajowego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie  

z art. 9 ust. 1 Konwencji każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia  

i wyznania, a prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub 

przekonań, a także wolność uzewnętrzniania indywidulanie lub wspólnie 

z innymi, publicznie lub prywatnie swojego wyznania lub przekonań 

przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne. 

Ponadto art. 9 ust. 2 wskazuje, w jakich okolicznościach wolność 

uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może być ograniczana  

w demokratycznym społeczeństwie, wskazując na bezpieczeństwo 

publiczne, ochronę porządku publicznego, a także zdrowie i moralność 

oraz ochronę praw i wolności innych osób. Podobną klauzulę 

dopuszczającą ograniczenie wolności sumienia i wyznania zawiera 

Konstytucja RP i to właśnie w późniejszej części niniejszego 

opracowania zostanie omówiona rola tzw. klauzuli limitacyjnej oraz 

zasad, którymi musi się kierować państwo, ograniczające prawa  

i wolności człowieka. 

 Przechodząc do szczegółowej analizy Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w pierwszej kolejności 

wskazać należy, że obowiązki nałożone na władzę publiczną na postawie 

art. 9 mają nie tylko charakter negatywny, zakazujący władzy ingerencji 

w sferę wolności jednostki, ale również pozytywny, nakazujący 

podejmowania określonych działań, mających zapewnić jednostce 

rzeczywistą możliwość korzystania z jej wolności
41

. Zasadniczo samo 

sformułowanie art. 9 Konwencji nie odbiega zasadniczo w swojej treści 

od unormowań uniwersalnego systemu ochotny praw człowieka 

omówionego powyżej, jednak orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka
42

 wprowadziło pewne standardy i wytyczne, które mogą 

                                                      
41

 L. Garlicki, Komentarz do art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1-18, red. L. Garlicki, 

Warszawa 2010, s. 552-553. 
42

 Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCz) z siedzibą w Strasburgu 

jest organem sądowym powołanym na mocy Protokołu nr 11 do Konwencji  

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zgodnie z art. 19 i nast. 

Konwencji, ETPCz rozstrzyga skargi międzypaństwowe i indywidualne 

związane z naruszeniem przez Państwa-strony konwencji jej postanowień, a jego 

siedzibą jest Strasburg.  
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okazać się niezwykle pomocne dla interpretacji i klasyfikacji obecnych 

zjawisk społecznych dotyczących wolności sumienia i wyznania. 

 W pierwszej kolejności podkreślić należy, że art. 9 Konwencji  

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności również składa 

się z dwóch elementów (dwóch form przejawiania się religijno-

światopoglądowej aktywności człowieka) – regulacji dotyczącej 

wewnętrznej autonomii jednostki (forum internum), odnoszącej się do 

stanu umysłu ludzkiego oraz sfery zewnętrznej (forum externum) 

polegającej na uzewnętrznianiu wyznania lub przekonań poprzez 

uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i wykonywanie czynności 

rytualnych
43

, przy czym art. 9 nie odnosi się do wszelkich zachowań, czy 

też form postępowania, które są inspirowane bądź motywowane 

względami wyznania, czy przekonań
44

, a to na zainteresowanym spo-

czywa ciężar dowodu, że zachowanie będące przedmiotem analizy 

Trybunału
45

 stanowiło praktykę religijną
46

. Ze względu na ograniczone 

rozmiary niniejszego opracowania zasadne wydaje się skupienie właśnie 

na formach uzewnętrzniania wyznania, bądź przekonań, bowiem 

regulacja sfery wewnętrznej nie odbiega od unormowań omówionego już 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, a to 

właśnie z manifestowaniem przekonań religijnych związane jest bogate 

orzecznictwo ETPCz. 

 Pierwszą formą uzewnętrzniania przekonań wskazaną w art. 9 

Konwencji jest uprawienie kultu, czyli zaspokajanie potrzeb 

wyznaniowych poprzez uczestniczenie w praktykach i obrzędach 

religijnych. Swoboda uprawiania kultu nakłada na państwo m.in. 

obowiązek umożliwienia wznoszenia świątyń celem uczestnictwa  

w zbiorowych modlitwach, czy też zapewnienia możliwości odbywania 

                                                      
43

 L. Garlicki, Komentarz do art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1-18, red. L. Garlicki, 

Warszawa 2010, s. 556. 
44

 M. Hucał, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2012, s. 21. 
45

 Zob. wyrok ETPCz z 1 lipca 1997 r. w sprawie Kalaç p. Turcji, skarga  

nr 20704/92.  
46

 L. Garlicki, Komentarz do art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1-18, red. L. Garlicki, 

Warszawa 2010, s. 566. 
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zgromadzeń modlitewnych w miejscach publicznych
47

, o ile oczywiście 

nie narusza to porządku i bezpieczeństwa publicznego. Szczególnie 

interesująco jawi się właśnie rola państwa w zakresie wyrażania zgody na 

wnoszenie świątyń przez Kościoły i związki wyznaniowe. Problematyką 

tą szczegółowo zajmował się ETPCz, który w wyroku Manoussakis i inni 

przeciwko Grecji
48

 analizował wewnątrzkrajową procedurę udzielania 

zgody na prowadzenie kultu religijnego w danym miejscu oraz 

kompatybilność greckich przepisów w tym zakresie z Konwencją  

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, wobec 

nieprecyzyjności zapisów greckiej ustawy, a także znacznej arbitralności 

władzy państwowej w udzielaniu stosownych zezwoleń. Trybunał 

podkreślił w swoim orzeczeniu, że niedopuszczalna jest jakakolwiek 

forma dyskryminacji danych religii, czy też związków wyznaniowych  

i niejako odgórne niewyrażanie zgody na sprawowanie kultu religijnego 

w danych budynkach, czy też pomieszczeniach, a także aprioryczne 

niewyrażanie zgody na budowę nowych świątyń, bądź tworzenie tzw. 

zaporowych wymogów. Zdaniem Trybunału konieczna jest maksymalna 

precyzja w określaniu procedury związanej z wyrażaniem zgody na 

budowę nowych świątyń (czy też generalnie powstanie nowych miejsc 

kultu religijnego) i nie jest wystarczające samo powoływanie się na 

klauzulę porządku publicznego, bowiem łatwo można ukryć w ten sposób 

nietolerancję. Ze stanowiskiem takim należy się w pełni zgodzić, bo o ile 

oczywiście każde państwo może wprowadzić pewne ograniczenia 

związane z uzewnętrznianiem wyznania to musza być one uzasadnione  

i proporcjonalne do realizowanego celu. 

 Drugą formą przejawiania się religijno-światopoglądowej 

aktywności jest nauczanie, pod którym to pojęciem należy rozumieć 

przekazywanie innym zasad danego wyznania. Aktywność ta często 

kwalifikowana jest jako publiczne i prywatne podejmowanie prób 

przekonania innych do swojej wiary
49

, przy czym propagowanie wiary 

skierowane jest zarówno do współwyznawców, zwolenników innych 

                                                      
47

 Ibidem, s. 567. 
48

 Zob. wyrok ETPCz z 26 września 1996 r. Manoussakis i inni p. Grecji, skarga 

nr 18748/91.  
49

 M. Rozner, Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka z 1950 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002, Tom V, s. 121. 
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wyznań oraz ateistów
50

 i powinno odbywać się w określonych ramach 

prawnych. Na gruncie nauczania, ETPCz sformułował pewne kryteria 

ograniczające swobodę podejmowania prób przekonania do swojej wiary, 

wskazując w jednym ze swoich orzeczeń
51

, że kategorycznie należy od-

różnić szerzenie danej wiary w sposób wywarzony, nie narzucający 

swoich przekonań innym od tzw. niestosownego prozelityzmu (improper 

proselytism), pod którym to pojęciem należy rozumieć deformację 

prawdziwej ewangelizacji poprzez wywieranie presji na innych, 

wykorzystywaniu ich niekorzystnego położenia, zależności służbowej
52

, 

bądź braku wykształcenia, czy wręcz używaniu przemocy celem 

przekonania do swojego wyznania
53

. W swoim orzeczeniu Trybunał 

wskazał również, że w przypadku podejmowania prób agresywnej 

ewangelizacji, państwo ma prawo do ingerencji przewidzianej przez 

prawo (m.in. sankcje karne), gdyż właśnie tego wymaga wolność 

przekonań oraz poszanowanie poglądów i wyznania innych, które 

stanowią jeden z filarów demokratycznego społeczeństwa
54

.  

 Ostatnią formą uzewnętrzniania wyznania i światopoglądu 

wskazaną w art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności jest praktykowanie i czynności rytualne 

przejawiające się w uczestnictwie w okolicznościowych ceremoniałach, 

pielgrzymkach, zachowanie postu, czy też odpowiedniego ubioru przez 

wyznawców danej religii
55

. W doktrynie podkreśla się, że duża część tych 

działań ma miejsce poza miejscem kultu i stanowi element życia 

publicznego, z czym immanentnie związane są obowiązki państwa i to 

                                                      
50

 W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i wyznania w prawie polskim. Próba 

analizy pojęć – określenie zakresu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 

2012, nr 1, s. 94.  
51

 Zob. wyrok ETPCz z 25 maja 1993 r. Kokkinakis p. Grecji, skarga  

nr 14307/88.  
52

 Zob. wyrok ETPCz z 24 lutego 1998 r. Larissis i inni p. Grecji, skarga  

nr 23372/94, 26377/94 i 26378/94. 
53

 M. Rozner, Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka z 1950 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002, Tom V, s. 121. 
54

 I. C. Kamiński, Wolność myśli, sumienia i wyznania a swoboda wypowiedzi, 

[w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski,  

M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012, s. 217-242. 
55

 L. Garlicki, Komentarz do art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1-18, red. L. Garlicki, 

Warszawa 2010, s. 569. 
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zarówno o charakterze negatywnym, jak i pozytywnym. To właśnie 

obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej wywołuje 

ostatnimi czasy spory interpretacyjne w zakresie wyznaczenia granic 

wolności sumienia i wyznania, co związane jest z jednej strony  

z postępującą laicyzacją społeczeństw Europy Zachodniej, z drugiej zaś 

strony z napływem na tereny Europy znacznej liczby migrantów, nie 

będącymi wyznawcami dominującej na kontynencie europejskim religii. 

Niezwykle istotnym orzeczeniem dotykającym problematyki symboli 

religijnych w przestrzeni publicznej jest orzeczenie ETPCz w sprawie 

Lautsi przeciwko Włochom
56

. Niniejsza sprawa dotyczyła obecności 

krzyża w salach szkolnych, co w ocenie skarżącej było sprzeczne  

z zasadą świeckości państwa oraz prawem rodziców do wychowania 

dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. 

Początkowo Trybunał (Izba) przyznał rację skarżącej, wskazując że krzyż 

w salach lekcyjnych mógł być odbierany przez uczniów, jako symbol 

religijny i wywoływać poczucie nauczania w środowisku wyznaniowym, 

co bez wątpienia naruszałoby prawa uczniów będących chociażby 

mniejszością wyznaniową. Od powyższego orzeczenia odwołał się 

włoski rząd, a Trybunał po rozpoznaniu sprawy w składzie 17 sędziów 

(Wielka Izba Trybunału) wydał odmienny wyrok, opierając swoją 

argumentację na tzw. „marginesie uznania”
57

, która to doktryna zakłada, 

że państwa posiadają pewną dyskrecjonalną władzę przy stosowaniu 

przepisów Konwencji, (podlegającą oczywiście nadzorowi ze strony 

Trybunału), co wynika z kontekstu lokalnego i istnienia  

w poszczególnych państwach różnych standardów wynikających  

z historii, czy też tradycji danego kraju. 

 Kolejnym niezwykle istotnym orzeczeniem dotyczącym 

uzewnętrzniania przekonań religijnych w przestrzeni publicznej jest 

sprawa Dahlab przeciwko Szwajcarii
58

, której problematyka koncentruje 

                                                      
56

 Zob. wyrok ETPCz z 3 listopada 2009 r. Lautsi p. Włochom, skarga  

nr 30814/06 wraz z wyrokiem Wielkiej Izby ETPCz z 18 marca 2011 r.  
57

 P. Krawczyk, J. Bucińska, Dopuszczalne ograniczenia wolności myśli, 

sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

– wybrane zagadnienie, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2018, Nr 3, 

http://kwartalnikradcaprawny.pl/2018/10/10/dopuszczalne-ograniczenia-wolno-

sci-mysli-sumienia-i-wyznania-w-orzecznictwie-europejskiego-trybunalu-praw-

czlowieka-wy-brane-zagadnienia/, dostęp 5.02.2020. 
58

 Zob. wyrok ETPCz z 15 lutego 2001 r. Dahlab p. Szwajcarii, skarga  

nr 42393/98. 



K. Drewniowska: Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka – 

rozważania na tle Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

88 

 

się na obecności w przestrzeni publicznej ubiorów religijnych. Wskazana 

sprawa dotyczyła ograniczenia noszenia chust islamskich w przestrzeni 

publicznej przez kobiety, a konkretnie przez nauczycielkę w szkole,  

co zdaniem skarżącej naruszało jej wolność wyznania, zdaniem zaś 

państwa miało zapewnić neutralność światopoglądową i tolerancję 

poprzez nieeksponowanie symboliką religijną w przestrzeni publicznej, 

zwłaszcza w kontakcie z małymi dziećmi. W przedmiotowej sprawie 

Trybunał orzekł, że państwo może ograniczyć noszenie chust islamskich, 

jeśli przemawia za tym porządek i bezpieczeństwo publiczne, a nader 

wszystko ochrona praw innych, co jest istotne w demokratycznym 

społeczeństwie. Powyższa linia orzecznicza została potwierdzona 

również w kolejnych orzeczenia ETPCz
59

, gdzie Trybunał wypracował 

standardy związane z możliwością ograniczenia wolności wyznania  

i jego ekspresji w życiu publicznym. 

4. Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji RP 

 Wolność sumienia i wyznania została również zagwarantowana 

w art. 53 Konstytucji RP, a jej treść nie różni się w sposób zasadniczy od 

tej występującej w omówionych już aktach prawa międzynarodowego. 

Podmiotem wolności sumienia i wyznania na gruncie Konstytucji jest 

„każdy”, a więc każda osoba fizyczna i to bez względu na jej 

obywatelstwo
60

, a uprawnienie jednostki skorelowane jest przede wszyst-

kim z obowiązkiem państwa do niedziałania (sfera wolna od ingerencji 

władzy
61

). Wolność uzewnętrzniania wyznania i światopoglądu na grun-

cie Konstytucji nie ma oczywiście charakteru absolutnego i może 

podlegać ograniczeniom, ale tylko takim, które są przewidziane przez 

ustawę i które są niezbędne w demokratycznym państwie ze względu na 

jego bezpieczeństwo, ochronę porządku publicznego, a także zdrowia, 

moralności lub wolności innych osób
62

. W tym miejscu wskazać należy, 

                                                      
59

 Zob. wyrok ETPCz z 29 czerwca 2004 r. Leyla Sahin p. Turcji, skarga nr 

44774/98 wraz z wyrokiem Wielkiej Izby ETPCz z 10 listopada 2005 r. oraz 

wyrok ETPCz z 1 lipca 2014 r. S.A.S. p. Francji, skarga nr 43835/11.  
60

 M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 53 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019, s. 182. 
61

 K. Pyclik, Wolność sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej 

(założenia filozoficzno-prawne), [w:] Prawa i wolności obywatelskie  

w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 435-462. 
62

 B. Przybyszewska-Szter, Wolności i prawa osobiste, [w:] Wolności i prawa 

człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 

2016, s. 110-126. 
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iż katalog przesłanek dopuszczających ograniczenie uzewnętrzniania 

religii nie jest tożsamy z tym wskazanym w art. 31 ust. 3 Konstytucji 

RP
63

, a zagadnienie to stanowiło przedmiot analizy Trybunału Konsty-

tucyjnego, który dwukrotnie wypowiadał się w tym zakresie, zmieniając 

swoje stanowisko
64

. 

  Przechodząc do analizy treści normatywnej konstytucyjnej 

wolności sumienia i wyznania, zasadnicze wydaje się skupienie na 

kwestii związanej z nauczaniem religii w szkołach publicznych, bowiem 

kwestia ta została expressis verbis wyrażona w art. 53 ust. 4 Konstytucji 

RP, a zagadnienie to, budzące sporo kontrowersji, nie było jeszcze 

omówione w niniejszym opracowaniu. W pierwszej kolejności zaznaczyć 

należy, że spore wątpliwości konstytucyjne wzbudza nauczanie religii  

w szkołach w kontekście braku zbilansowania w swobodnym dostępie, 

już nawet nie do nauczania najpopularniejszych religii, a w swobodnym 

dostępie uczniów do zajęć z etyki
65

, co może być przejawem dyskrymi-

nacji i nietolerancji
66

. Bezpośrednio związana z tym zagadnieniem jest 

również prawidłowość i zasadność wliczania oceny z religii/etyki do 

średniej ocen, co jak wskazują niektórzy przedstawiciele doktryny, może 

stanowić naruszenie prawa do milczenia, a więc prowadzić do sytuacji, 

kiedy jednostka jest niejako przymuszana do pewnej publicznej 

deklaracji swojego wyznania lub jego braku. Powyższe zagadnienia były 

przedmiotem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, 

że rola państwa nie może polegać na zaprowadzaniu faktycznej równości 

wszystkich religii i przekonań w sferze nauczania, a winna jedynie 

polegać na zapewnieniu każdej jednostce swobodnego wyznawania 

                                                      
63

 M. Olszówka, Komentarz do art. 53 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom 

I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 1274. 
64

 Najpierw Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 grudnia 1999 r., sygn. SK 

11/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 22 wskazał, że różnicom redakcyjnym w zakresie 

art. 53 ust. 5 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP nie należy przypisywać żadnego 

znaczenia, by następnie w wyroku z 10 grudnia 2014 r., sygn. K 52/13, OTK-A 

2014, Nr 11, poz. 118 wyrazić pogląd odmienny, zgodnie z którym katalog 

przesłanek ograniczających uzewnętrznianie wolności sumienia i wyznania jest 

zdecydowanie węższy, niż ten z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.  
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 K. Complak, Komentarz do art. 53 Konstytucji RP, [w:] Komentarz. 

Konstytucja RP, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014, s. 84. 
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 S. Cebula, Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce, Kraków 2011, 

s. 159. 
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każdej religii
67

, przy czym Trybunał dostrzegł faktyczną nierówność 

między Kościołami i związkami wyznaniowymi w sferze nauczania,  

co należy ocenić pozytywnie. W orzeczeniu tym wskazano również,  

iż wliczanie oceny z religii do średniej ocen jest jedynie konsekwencją 

wprowadzenia do szkolnych programów nauczania religii i nie należy 

upatrywać w tym naruszenia wolności sumienia i wyznania. Kwestia 

nauczania religii w szkole publicznej oraz uzewnętrznienie ocen z tego 

przedmiotu na świadectwie szkolnym była również przedmiotem skargi 

na działanie państwa polskiego, bowiem do Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka trafiły trzy sprawy na gruncie powyższych regulowań
68

, 

przy czym w dwóch przypadkach stwierdzono niedopuszczalność 

wniesionych skarg z uwagi na brak naruszeń wolności sumienia  

i wyznania
69

, a jedynie w jednej sprawie stwierdzono, że naruszenie 

miało miejsce
70

. 

5. Wnioski końcowe 

 Podsumowując analizę treści wolności sumienia i wyznania  

w świetle regulacji zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich  

i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności oraz Konstytucji RP, trzeba wskazać, iż pomimo pewnych 

różnic w zakresie literalnego sformułowania stosownych przepisów, 

sama treść wolności sumienia i wyznania pozostaje niemal niezmienna na 

gruncie wszystkich powyższych aktów prawnych. W związku zaś  

z faktem, iż najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje 

Konstytucja RP, to właśnie na tym akcie należy w pierwszej kolejności 

skoncentrować się odkodowując normy prawne związane z wolnością 

sumienia i wyznania, nie zapominając jednak o prawie 

międzynarodowym, którym Polska jest związana. Dopiero taka dogłębna 
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 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r., sygn. U 10/07, 

OTK-A 2009, Nr 11, poz. 163. 
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 J. Bartoszewicz, Wolność myśli, sumienia i wyznania w Polsce w świetle 

orzecznictwa strasburskiego, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa 

Humanitarnego” 2012, nr 3, s. 61. 
69

 Zob. decyzja o niedopuszczalności skargi z 16 stycznia 1996 r., C.J., J.J.  

i E. J. p. Polsce, skarga nr 23380/94 oraz decyzja o niedopuszczalności skargi  

z 26 czerwca 2001 r., Saniewski p. Polsce, skarga nr 40319/98. 
70

 Zob. wyrok ETPCz z 15 czerwca 2010 r., Grzelak p. Polsce, skarga  

nr 7710/02. 
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i wielopłaszczyznowa analiza poszczególnych aktów prawnych,  

w których odmiennie położono naciski na poszczególne elementy treści 

prawa wolności religijnej (wzbogacona o standardy wynikające  

z bogatego orzecznictwa), pozwoli w sposób pełny odnieść się do 

współczesnych problemów związanych z fundamentalnym prawem 

człowieka, jakim jest wolność sumienia i wyznania. 
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Medical Clause of Conscience in the Context of the Constitutional 

Protection of Conscience and Religion 

 

Abstrakt  

 W niniejszym rozdziale, w oparciu o orzecznictwo, akty prawne 

oraz doktrynę przedstawiono zagadnienia związane z medyczną klauzulą 

sumienia w kontekście konstytucyjnej ochrony sumienia i wyznania. 

Dokonano analizy aksjologicznych przesłanek powstania przedmiotowej 

instytucji oraz wskazano zarówno przesłanki jej zastosowania jak  

i okoliczności owo zastosowanie uniemożliwiające. Ponadto przedmio-

towy rozdział skupia się na kontrowersjach związanych z najnowszym 

orzecznictwem odnoszącym się do instytucji klauzuli sumienia. 

Słowa kluczowe:  

prawo medyczne, wolność sumienia i wyznania, klauzula sumienia 

Abstract  

 This chapter, based on case law, legal acts and doctrine, presents 

issues related to the Medical Clause of Conscience in the context of the 

constitutional protection of conscience and religion. An axiological 

analysis of the premises of the institution in question was made, and both 

the premises for its use and circumstances preventing this application 

were indicated. In addition, this chapter focuses on the controversy 

related to the latest case law regarding the institution of the conscience 

clause. 

Key words:  

medical law, freedom of conscience and religion, conscience clause 
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1. Wstęp 

  Współczesne systemy polityczne i prawne otaczają prawa 

jednostki szeroką ochroną, odnoszącą się nie tylko do aspektów 

bytowych (prawo do życia, zdrowia, wolności itp.) ale również poza 

fizycznych, jak chociażby prawo do poszanowania prywatności, czy 

stanowiąca przedmiot niniejszego rozdziału ochrona sumienia  

i wyznania. Ochrona tegoż uprawnienia jednostki ludzkiej została 

zawarta w licznych aktach prawa międzynarodowego m.in. Europejskiej 

Konwencja Praw człowieka która, w art. 9 gwarantuje, iż: „Każdy ma 

prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność 

zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, 

indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego 

wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, 

praktykowanie i czynności rytualne. 2. Wolność uzewnętrzniania 

wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, 

które są przewidziane przez prawo i konieczne w społeczeństwie 

demokratycznym, z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, 

ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności oraz praw  

i wolności innych osób”
1
. Również  polska ustawa zasadnicza w art. 53  

ust 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii
2
. Wolność 

sumienia i wyznania kształtowała się stopniowo w toku długotrwałych 

procesów historycznych i filozoficznych. Ubocznym efektem tego stanu 

rzeczy stał się fakt, iż zarówno w tekstach normatywnych różnych 

państw, jak i w aktach prawa międzynarodowego zakres wolności 

dotyczącej kultu religijnego oraz związanych z tym przekonań występuje 

pod rozmaitymi nazwami, m.in. jako: „wolność religii”, „wolność 

wierzeń”, „wolność kultu”, „wolność myśli i przekonań”, „wolność 

sumienia i religii”, „wolność wyznawania i głoszenia religijnych, 

areligijnych, a także antyreligijnych idei i doktryn”
3
.
 
 

                                                      
1
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona 

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r, (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284). 
2
 Konstytucja Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 2 IV 1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 

483). 
3

 M. Safjan, Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich, [w:] 

Kultura i Prawo. Materiały III, Międzynarodowej konferencji na temat religia  

i wolność religijna Unii Europejskiej, Warszawa, 2-4 września 2002,  

red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 43-73. 
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 Współczesne rozumienie wolności religii czy nawet wolności od 

religii w wielu aspektach wciąż pozostaje niezwykle problematyczne, 

jednak w wielu sferach zasadniczych zarówno prawnicy jak i filozofowie 

wypracowali ogólnie obowiązujące kompromisy. Znacznie więcej 

sporów powstaje w kontekście interpretacji oraz praktycznego 

rozumienia wolności sumienia oraz realizacji tejże. Współczesne państwa 

demokratyczne dążą do poszanowania sumienia jednostki. Ciężkie 

doświadczenia burzliwej pierwszej połowy XX wieku, ukazały,  

iż niejednokrotnie władza może narzucić swym obywatelom rozwiązania 

prawne dalece odbiegające od powszechnie uznawanych wartości. 

Dlatego też polska ustawa zasadnicza zawiera zasady chroniące 

autonomie wolności sumienia obywateli. W idealnym modelu, akty 

prawne zgodne z ustawą zasadniczą nie powinny stawiać obywateli  

w sytuacji w której przestrzeganie prawa naruszało by ich wewnętrzne 

zasady moralne. Jednak w rzeczywistym świecie niejednokrotnie 

ustawodawca jest zmuszony ustanawiać prawa, niezbędne dla 

funkcjonowania państwa a jednak dalece ingerujące w sumienie 

jednostki. Policji przyznano uprawnienia do siłowej pacyfikacji 

obywateli, zadaniem funkcjonariuszy służby więziennej jest 

przetrzymywanie ludzi w izolacji w brew ich woli itd. Jednak, niewielu 

ludzi staje przed tak licznymi dylematami moralnymi jak przedstawiciele 

zawodów medycznych. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni  

a nawet farmaceuci w swej codziennej pracy muszą podejmować liczne 

decyzje które niejednokrotnie wystawiają na próbę ich wewnętrzną 

moralność oraz sumienia. Daleko posunięta ingerencja w ludzka 

cielesność, tak niezbędna we współczesnym procesie leczenia 

niejednokrotnie pozostaje w sprzeczności z zasadami wielu religii czy 

tradycyjną obyczajowością. Polski (ale również europejski) prawodawca 

uznał, iż zmuszanie medyków do wykonywania zabiegów naruszających 

ich sumienie i wartości moralne pozostaje w sprzeczności  

z podstawowymi prawami człowieka, dlatego też powołano do życia 

konstrukcje tzw. klauzuli sumienia.  W niniejszym rozdziale przedstawię 

zatem instytucje medycznej klauzuli sumienia jako mechanizmu  

praktycznej ochrony konstytucyjnej wolności sumienia i wyznania.  

2. Konstytucyjna ochrona sumienia i religii  

 Nie ma chyba konstytucji państwa demokratycznego która 

(choćby formalnie), nie uwzględniałaby tej wolności jednostki. Jej 

konstytucyjne ujęcie znajdziemy już w §  16 konstytucji Wirginii  

z 12 czerwca 1776 r., w I poprawce konstytucji USA, art. X francuskiej 
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Deklaracji praw człowieka i obywatela, a z ostatnich konstytucji –  

w art. 15 konstytucji Szwajcarii, § 1 rozdziału 2 szwedzkiego Aktu  

o formie rządu (w brzmieniu z 1998 r.), art. 31 konstytucji Białorusi,  

art. 35 konstytucji Ukrainy itd
4
. W polskiej ustawie zasadniczej uregulo-

wano wolność sumienia i religii w art. 53.  Polski prawodawca uznaje,  

iż istotnym elementem życia obywateli jest religia w każdej ze swych 

postaci. Wolność religii jest kwalifikowana do kategorii wolności i praw 

o charakterze osobistym, jej wykorzystywanie bowiem związane jest 

ściśle z osobowością człowieka, a uznanie i poszanowanie przez państwo 

tejże wolności wynika z obowiązku ochrony godności istoty ludzkiej. 

Godność ta wyraża się m.in. w przyrodzonym człowiekowi poszukiwaniu 

i przeżywaniu wartości transcendentnych; wobec tego poszukiwanie to 

musi być uznane, docenione i chronione. Potrzeby ludzi  

w przedmiotowym zakresie są równie mocno zakorzenione  

w przyrodzonej godności, jak potrzeby ochrony prywatności, materialnej 

egzystencji, rozwoju intelektualnego czy udziału w życiu politycznym  

i społecznym.  

 Obok religii polski ustawodawca chroni także wolność sumienia. 

„Pojęcie „sumienia” nastarcza licznych problemów definicyjnych, jest 

ono wieloznaczne i nieostre, z tego też powodu  relatywnie rzadko 

używane w języku prawnym. Polski prawodawca nigdy nie stworzył 

legalnej definicji sumienia, w związku z czym termin ten jest różnie 

interpretowany przez praktyków oraz teoretyków prawa w oparciu  

o dorobek filozofii i etyki. Sam termin „sumienie” wchodzi w skład kilku 

teorii etycznych, które są względem siebie w konflikcie i rozumienie 

sumienia jest jednym z przejawów tego konfliktu. Najważniejsza teoria 

sumienia, średniowieczna, scholastyczna związana z św. Tomaszem  

z Akwinu, (…) definiuje sumienie, jako władze podmiotową, 

intelektualną, podlegającą ma uprawnieniu podmiotu do zastosowania 

normy, zasady ogólnej w konkretnej sytuacji. Wiemy, że nie wolno kraść 

i że należy szanować czyjąś własność, a sumie jest tą władzą, która 

pozwala nam zinterpretować tę ogólną regułę na tle konkretnych 

przypadków, np. gdy dziecko ukradnie jabłko ze straganu potrafimy 

ocenić czy ono ukradło czy np. ratowało się przed głodem. Sumienie jest 

władzą pozwalającą nam niuansować, pozwalającą zrozumieć jak się ma 

regułą do konkretnej sytuacji. W czasach nowożytnych przeważała inna 

koncepcja sumienia kładąca większy nacisk na aspekt filozoficzny. 

                                                      
4
 P. Sarnecki, Art. 53. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 

Tom II, [online]. Wydawnictwo Sejmowe, [dostęp: 2020-02-17]. 
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Począwszy od XVIII wieku przez sumienie zaczęto rozumieć raczej 

pewnego rodzaju władzę psychiczną rozpoznawania powinności w ogóle. 

Takie rozumienie sumienia doprowadziło do poczucia pewności, 

oczywistości czy nawet apodyktyczności pranych nakazów np. dług się 

oddaje, a osobie będącej w dramatycznej potrzebie pomaga się. Przy 

czym od tak spsychologizowanego sumienia, jest już tylko krok do 

trzeciego podestowego znaczenia, którym jest pewna władza psychiczna, 

nie mająca już bezpośrednio etycznego charakteru. Polega ona na 

zdolności do przeżywania dyskomfortu, jakiegoś lęku czy przykrości  

w sytuacja naruszenia obowiązującej społecznie normy”
5
. Powyższe de-

finicje sumienia, nie w pełni przystają do wykreowanej przez system 

prawny rzeczywistości. W interpretacji prawników sumienie można 

określić jako głębokie przekonanie moralne. Może ono mieć charakter 

ogólny lub szczegółowy, i wyrażać się w pewnych tezach np. „A się nie 

robi”, „w sytuacji B należy czynić C”. Należy tu zaznaczyć różnice 

pomiędzy osobistymi przekonaniami moralnym a samą moralnością. 

Można odwołując się do Hegla stwierdzić że moralność zaczyna się tam, 

gdzie moja subiektywna normatywność definiuje moją wole i moje 

decyzje. Nasz wewnętrzny porządek normatywny może wchodzić  

w konflikt z tym ogólnie obowiązującym , narzeczonym przez państwo 

lub dana wspólnotę. Człowiek staje się istotą etyczną, kiedy zrozumie że 

nie tylko nie wolno mu czynić wszystkiego, ale też nie wolno mu czynić 

niczego na tej tylko podstawie że ma na to ochotę albo że czynić to 

powinien. Moralność, jest nierozłącznie powiązana z rozterkami 

moralnymi i poczuciem winy. Człowiek moralny rozumie że nie 

wszystko jest dobre i nie wszystko mu wolno, nawet gdy jest głęboko 

przekonany ze czynić tak powinien. Gdy jednostka jest głęboko o czymś 

głęboko przekonana i na mocy swego przekonania nie bacząc na innych 

owo przekonanie realizuje, nie możemy powiedzieć że jest w pełni 

moralna. Właściwszym określeniem w/w stanu rzeczy będzie tzw. stan 

przed moralny
6
.  Współcześnie za moralność można uznać stan w którym 

jednostka wie, że jej prywatne i osobiste przekonania nie są 

rozstrzygające. Osoba moralna musi rozumieć, że często jest zmuszona 

robić rzeczy których robić zwyczajnie nie chce bo są sprzeczne z jej 

wewnętrznymi przekonaniami, skłonnościami czy kaprysami. 

Funkcjonowanie w społeczeństwie często wymaga od każdej jednostki 

                                                      
5
 S. Bendarz (red.), Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej, Kraków 2014,  

s. 10. 
6
 S. Bednarz, op. cit., s. 11. 
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nagięcia lub modyfikacji swych wewnętrznych zasad na rzecz dobra 

wspólnoty. Problematycznym, z punktu widzenia zasad państwa 

demokratycznego jest jednak określenie stopnia owego nagięcia czy 

modyfikacji, czyli odpowiedź na pytanie jak mocno władza ma prawo 

narzucać swą wole i wpływać na sumienie obywateli. Stosunki społeczne, 

akty prawne oraz realna rzeczywistość niejednokrotnie stawiają jednostkę 

w sytuacjach w których jej wewnętrzny kodeks moralny może zostać 

zagrożony. Prawodawca ustanawiając akty prawne waży różnorakie 

dobra istotne z punktu widzenia istnienia państwa, niejednokrotnie 

pozostają one jednak sprzeczne z indywidualnymi przekonaniami 

jednostek. Dylematy wynikłe na powyższym tle są równie stare co sama 

instytucja państwa. Antyczna Grecka tragedia „Antygona”, opisuje 

historie tytułowej bohaterki która wbrew nakazom króla (władzy 

stanowionej, prawa) chce pochować swego zmarłego, oskarżonego  

o zdradę brata. Antygona kieruje się własnymi przekonaniami  

moralnymi ukształtowanym przez tradycje i religie, które jednak 

pozostają w sprzeczności z prawem stanowionym. Współczesny 

ustawodawca musi równoważyć dobra które stara się chronić prawem 

(porządek publiczny, bezpieczeństwo państwa, zdrowie i życie obywateli 

itd.) z autonomią jednostek. Prawo stanowione często pozostaje zgodne  

z prawem moralnym obywateli, bowiem w państwach demokratycznych 

to właśnie sami obywatele przez swe wybory pośrednio kształtują 

ustawodawstwo. I tak zarówno moralność jak i prawo piętnują, kradzieże, 

gwałty czy morderstwa, jednak w wielu innych aspektach wewnętrzne 

przekonania jednostek mogą pozostawać rozbieżne z prawem danego 

kraju. Funkcjonowanie państwa obejmuje bowiem wiele obszarów 

niezwykle problematycznych z punktu widzenia religii i ideologii,  

a jednak niezbędnych dla istnienia danego kraju. Służba wojskowa jawi 

się jako klasyczny przykład konfliktu sumienia. Siły zbrojne są 

nieodłącznym elementem każdego państwa, ich podstawowym zadaniem 

(zwłaszcza w aspekcie powszechnej służby wojskowej) jest nauka 

rekrutów obsługi narzędzi służących do zabijania w imię obrony ojczyny 

lub jej interesów. Wiele wspólnot religijnych jest zatem przeciwna 

odbywaniu obowiązkowej służby wojskowej
7
, taka postawa jest oczy-

wiście sprzeczna z interesem danego państwa które wszelkimi 

możliwymi sposobami (z karami więzienia włącznie) stara się 

egzekwować od obywateli przedmiotowy obowiązek. Dostrzegając w/w 

                                                      
7
 W Polsce wraz ze zniesieniem powszechnej obowiązkowej służby wojskowej 

przedmiotowy problem nieco stracił na znaczeniu. 
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dychotomie, oraz warząc wartości wiele państw wprowadziło regulacje 

pozwalające osobą żywiącym określone przekonania lub należącym do 

danych związków wyznaniowych na uchylenie się od obowiązku służby 

wojskowej lub odbyciu jej w formie zastępczej, na nie siłowych 

stanowiskach. W/w rozwiązanie nie jest jednak jedynym przejawem, 

ustanowienia przez państwo specjalnych zasad, pozwalającym jednostką 

na uchylenie się od obowiązków sprzecznych z wyznawanymi przezeń 

wartościami.  

3. Medyczna klauzula sumienia  

 Proces leczenia zawsze budził znaczne kontrowersje natury 

moralnej i religijnej. Interwencje medyków w ciało jednostki przez wieki 

spotykały się z nieufnością licznych grup religijnych. Ponadto, lekarze  

z samej natury swego zawodu stają przed złożonymi problemami 

moralnymi. Już od czasów grackich naczelnym celem lekarzy, aptekarzy 

itp. było ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Jednak nawet i ten 

najwyższy i najbardziej jednoznaczny z punktu widzenia cel może być 

przedmiotem rozważań i dylematów moralnych. Co bowiem w sytuacji 

gdy jeden medyk musi dokonać wyboru którego z dwóch ciężko chorych 

uratować lub też trudnego wyboru pomiędzy życiem dziecka a życiem  

i zdrowiem matki. To jedne z najcięższe z możliwych dylematów, 

jednakże przedstawiciele zawodów medycznych stają przed setkami 

innych mniejszych lub większych konfliktów natury moralnej 

związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Pacjenci 

poszukując pomocy przedstawicieli wykwalifikowanych zawodów 

medycznych mogą oczekiwać, iż ci w procesie leczenia czy diagnostyki 

zastosują wszelkie znane, dostępne i dozwolone metody o ile te 

przyczynią się do rozwiązania ich problemów zdrowotnych.  

W olbrzymiej części przypadków działanie w interesie pacjenta będzie 

zgodne z moralnością danego medyka, jednak co w sytuacji w której  

pacjent będzie wymagał od lekarza dokonania zabiegu dozwolonego 

prawem i według aktualnej wiedzy medycznej zgodnego z jego interesem 

a jednak sprzecznego z religią czy moralnością danego przedstawiciela 

zawodu medycznego? Czy lekarz ma prawo odmówić pacjentowi 

należnych mu na podstawie umowy lub prawa świadczeń tylko ze 

względu na swoje sumienie? W polskim systemie prawnym  wolność 

przekonań i wyznania jest wolnością, z której mogą korzystać również 

kadry medyczne podczas wykonywania czynności zawodowych. Dotyczy 

to w szczególności lekarzy i pielęgniarek (ze względu na rodzaj 

udzielanych świadczeń). Zadaniem państwa w myśl zasady pluralizmu 
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światopoglądowego jest zapewnienie prawa do wierności swoim 

przekonaniom również i tej grupie zawodowej. Prawodawca ważąc 

interesy pacjentów oraz medyków, realizując konstytucyjną zasadę 

wolności sumienia wprowadził tzw. klauzule sumienia odnoszącą się do 

przedstawicieli zawodów medycznych. Art. 39 ustawy o zawodach lekarz 

i lekarz dentysty (u.z.l) w następujący sposób definiuje przedmiotową 

instytucje: „Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń 

zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30,  

z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego 

świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz 

uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz 

wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach 

służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie 

przełożonego”
8
.  Prawo do klauzuli sumienia w Polsce posiadają również 

pielęgniarki i położne. Wpisane jest ono w art. 12 ust. 2 i następny 

ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Pielęgniarka i położna mogą 

odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego 

świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem, podając 

niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie 

zlecającej, chyba że zachodzi stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Dalsze wymagania związane z korzystaniem z klauzuli sumienia 

przypominają przepisy lekarzy, a więc pielęgniarka i położna  

w przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych mają 

obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta o takiej odmowie  

i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innej 

pielęgniarki, położnej lub w podmiocie leczniczym, a także mają 

obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej
9
. 

Powyższe regulacje stanowią wyraz stanowiska, iż „podejmowanie 

decyzji z uwzględnieniem „głosu” własnego sumienia ma podstawy  

w tym, że dana jednostka kieruje się indywidualnym systemem wartości  

i zwanym z nim oglądem rzeczywistości. Polski ustawodawca zdaje się 

pojmować owo zjawisko jako prawo przyrodzone człowiekowi, które 

swoją istotą wyprzedza prawo stanowione. Uwzględnienie takiego stanu 

rzeczy wskazuje, iż prawo do sprzeciwu sumienia ma swoje początki 

znacznie wcześniej niż jakiekolwiek ustawodawstwo państwowe
10

.
 

                                                      
8
 ustawa z dnia 5 XII  1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. 1997 

Nr 28 poz. 152. 
9
 ustawa z dnia 15 VII 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. nr 174 

poz. 103. 
10

 R. Pietraszak, S. Psonka, M. Szast, Klauzula sumienia. Regulacje vs 

Rzeczywistość, Stalowa Wola 2015,  s. 196. 
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Konstytucja i realizujące jej zapisy ustawy jedynie potwierdzają 

przyrodzone prawa. Przy takim rozumieniu klauzuli sumienia, można 

uznać, iż obejmuje ona swym zakresem nie tylko profesje bezpośrednio 

udzielające świadczeń zdrowotnych ale również farmaceutów a nawet 

przedstawicieli zawodów z medycyną nie związanych. W tym 

rozumieniu, odmowa udzielenia świadczeń niezgodnych z własnym 

sumieniem nie jest prawem tylko zawodów medycznych czy grup którym 

przyznano to w oddzielnych aktach prawnych. Według powyższej teorii 

prawo od klauzuli sumienia wynika bezpośrednio z przyrodzonej 

godności człowieka pozwalającej postępować zgodnie ze swym 

sumieniem i to bez względu na wyznawana przezeń religie czy tez jej 

brak. Model oderwania kwestii klauzuli sumienia od religii zdaje się 

potwierdzać również Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), 

który w jednym z orzeczeń wskazuje, iż „kierowanie się własnym 

sumieniem to indywidualnie uznany system wartości mający znaczenie 

nie tylko dla osób wierzących, lecz również ateistów, agnostyków, 

sceptyków czy też osób obojętnych religijnie
11

. Oczywiście możliwy jest 

też przeciwstawny pogląd wychodzący z założenia, iż samo użycie  

w języku prawniczym kreślenia „klauzula” odnosi się do wyjątkowego 

charakteru przedmajowej instytucji. W języku prawniczym tym mianem 

zwykło się określać pewne wyłączenia w umowach czy przepisach 

prawa, w których stosuje się inne zasady stosowania prawa aniżeli ma to 

miejsce według zasad ogólnych. Według tego poglądu pacjent ma 

otrzymać wszelkie świadczenia, które współczesna medycyna uważa za 

słuszne i dobre dla jego stano zdrowia, a których to pacjent się domaga 

albo uczestnicząc w procesie leczenia pośrednio zgadza. Niespełnienie 

wymagań pacjenta w rzeczonym zakresie musi być uzasadnione 

określonymi w przepisach szczególnych (zacytowane fragmenty ustaw 

zawodowych) wyjątkami. W tym rozumieniu pojęcia klauzuli sumienia, 

stanowi ona swego rodzaju limitowaną przez ustawodawcę furtkę dla 

tych zawodów w których konflikt sumienia z wykonywaną pracą jest 

niezwykle częsty i dotkliwy. Podążając za rzeczona interpretacją 

rozszerzanie czy odpowiednie stosowanie klauzuli sumienia do innych 

zawodów medycznych lub i nie medycznych, które nie mają 

odpowiednich zapisów w swoich ustawach szczególnych jest 

niedopuszczalne.  W ramach dalszych rozważań skupimy się na zapisach 

ustawowych, z cała pewnością wchodzących  w skład polskiego systemu 

prawnego.   

                                                      
11

 Wyrok ETPC z 25 V 19934, skarga nr 14307/88 Kokkinakis v. Grecja. 
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 Lekarska klauzula sumienia zawarta w art. 39 u.z.l stanowi 

kompromis ustawodawcy mający na celu pogodzenie interesu pacjenta  

z zagwarantowaniem ochrony sumienia lekarza. „Przepis ten stara się 

pogodzić dwie racje. Z jednej strony chronić „integralność moralną” 

lekarza przez stworzenie norm pozwalających mu rozwiązać ewentualny 

konflikt między reprezentowaną przez niego opcją etyczną  

a powszechnością normy prawnej. Z drugiej strony dąży do ochrony 

zagwarantowanego prawnie uprawnienia, dobra, interesu pacjenta  

w postaci np. ochrony zdrowia, prawa do nieurodzenia dziecka z ciężkim 

i nieodwracalnym upośledzeniem. Przywilej odmowy udzielenia 

świadczenia zdrowotnego przez lekarza rodzi niebezpieczeństwo,  

że w sytuacji gdy przedstawiciele tego zawodu mają monopol na 

wykonywanie niektórych świadczeń zdrowotnych, pacjent nie uzyska 

świadczenia, do którego ma prawo albo wcale, albo we właściwym 

czasie. Dlatego przepis ten określa ponadto, kiedy lekarz nie może 

skorzystać z prawa odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego oraz 

jakie ma obowiązki w sytuacji, gdy z tego prawa korzysta”
12

. Zakres 

czynności, których wykonania lekarz może odmówić po powołaniu się na 

klauzule sumienia, został określony niezwykle szeroko. W przepisie tym 

jest mowa o powstrzymaniu się od wykonania świadczeń zdrowotnych. 

Definicję świadczenia zdrowotnego podaje przepis art. 2 ust. 1 pkt 10 

ustawy o działalności leczniczej (u.dz.l.). W myśl tej ustawy 

świadczeniem zdrowotnym są „działania służące zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne 

wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 

zasady ich wykonywania”
13

. Problemy definicyjne budzi sam zakres 

możliwości odmowy spełnienia świadczenia. Art. 39 u.z.l. mówi o prawie 

lekarza do powstrzymania się od wykonania świadczenia zdrowotnego, 

co może sprowadzić do wniosku, że chodzi o takie świadczenia, które 

dany medyk przeprowadza osobiście. Niewątpliwie wykonanie badania, 

przeprowadzenie operacji itp. jest działaniem osobistym i bezpośrednim 

danego lekarza. Natomiast przy wąskim rozumieniu tego pojęcia lekarz 

nie będzie miał prawa, odmówić (powołując się na klauzule sumienia) 

wydania skierowania na badania, skierowania do specjalisty czy 

wystawienie recepty. Uwzględniając zapisy konstytucji oraz prawa 

między narodowego należ przychylić się raczej ku szerokiemu 

                                                      
12

 E. Zielińska Art. 39. [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Komentarz [online]. LEX, 2019-09-30 [dostęp: 2020-02-12].  
13

 Ustawa z dnia 15 IV 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. nr 112 poz. 654. 
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zastosowaniu klauzuli sumienia, jednakże każdy przypadek powinien być 

interpretowany indywidualnie, w zależności od kontekstu związanego  

z daną procedurą medyczną oraz poszanowaniem praw samego pacjenta. 

Można tu przywołać przykład lekarza katolika który ma wystawić 

pacjentce receptę na leki antykoncepcyjne lub też lekarza świadka 

Jehowy który ma wystawić receptę na leki krwiopochodne, w zależności 

od przyjętej interpretacji lekarze w przywołanych przykładach będą 

mogli powołać się na klauzule sumienia lub też będą zmuszeni do 

wystawienia recept na produkty niezgodne z ich sumieniem. Głębokiego 

zastanowienia wymaga rozważenie  możliwości odmowy przez lekarza 

wystawienia skierowania na badania prenatalne, zwłaszcza w sytuacji 

uzasadnionego podejrzenia, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, 

albo kobieta obawia się, że płód jest uszkodzony. Lekarz który odmówi 

wystawienia skierowania przedmiotowej pacjentce, nawet mając 

uzasadnione podejrzenia że może ona w przypadku ich niekorzystnego 

wyniku dokonać aborcji musi sobie zdawać sprawę, iż naraża na 

niebezpieczeństwo nie tylko pacjentkę ale także jej nienarodzone 

dziecko. Badania prenatalne stanowią zaledwie narzędzie medycyny  

i mogą być zarówno wykorzystane do działań sprzecznych z sumieniem 

danego lekarza (np. jako uzasadnienie aborcji) jak i do przeprowadzenia 

prawidłowego leczenia matki i dziecka czasie ciąży oraz przygotowania 

lekarzy na ewentualne komplikacje związane z porodem.  

 Klauzula sumienia w praktyce swe zastosowanie znajduje zatem 

najczęściej co do dwóch typów świadczeń zdrowotnych. W pierwszej 

kolejności tych, które nie mają w ogóle lub mają tylko częściowo 

charakter terapeutyczny i budzą najwięcej kontrowersji ze względu na 

fakt, że ich realizacja oznacza poświęcenie jednego dobra prawnie 

chronionego dla ochrony innego dobra. Doskonały, i najbardziej 

medialny  przykład mogą stanowić przypadki zabiegów dopuszczalnego 

usunięcia ciąży. Drugi typ świadczeń zdrowotnych to takie, których 

udzielenie nie oznacza konieczności poświęcenia jednego dobra prawnie 

chronionego dla ratowania drugiego, lecz może tylko pozostawać  

w sprzeczności z zasadami religijnymi, moralnymi czy systemem 

wartości wyznawanym przez danego lekarza. Przykładem może tu być 

odmowa przez lekarza-świadka Jehowy dokonania transfuzji krwi, 

odmowa przez lekarza-katolika założenia pacjentce w celach 

antykoncepcyjnych spirali domacicznej, odmowa wykonania zabiegu 

zapłodnienia in vitro itp.  Należy przy tym zauważyć, iż ustawodawca nie 

wskazuje jakie wartości mogą uzasadniać zastosowanie klauzuli sumienia  

pozostawiając tą kwestie indywidualnej ocenie każdego medyka. 
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Oznacza to, iż powołanie się na klauzule sumienia nie musi mieć 

charakteru religijnego i może wynikać z innych ideologicznych pobudek 

wchodzących w skład indywidualnego kodeksu moralnego każdego 

lekarza. Owa indywidualność decyzji jest nieodzownym elementem 

klauzuli sumienia, tak jak lekarz podejmując decyzje o zastosowaniu 

klauzuli sumienia powinien być wolny od nacisków swych przełożonych 

tak i lekarz który zdecyduje sie w danym przypadku na wykonanie 

kontrowersyjnego moralnie zabiegu (legalna aborcja, badania prenatalne 

itp.) powinien być w swych decyzjach niezależny. Za sprzeczne  

z intencją prawodawcy i naruszające zarówno prawa pacjenta jak  

i autonomie wolności sumienia i wyznania należy uznać zbiorowe 

deklaracje niektórych podmiotów medycznych w przedmiotowej materii. 

Polskie prawo nie dopuszcza zbiorczego powołania się przez dany 

podmiot na klauzulę sumienia i apriori uznania, iż nikt z lekarzy czy 

pielęgniarek nie podejmie się wykonania danego zabiegu. Doktryna 

prawa wskazuje, iż sumienie jest przypisane do indywidualnej jednostki 

ludzkiej i nie powinno być rozszerzane na dane zbiorowości  

i przyjmować postaci np. sumienia grupowego itd.  

 „Wolność sumienia i przekonania jednostki, w tym wypadku 

lekarza, nie jest na gruncie tego przepisu wartością absolutną. Doznaje 

ona ograniczeń, gdy osoba potrzebująca pomocy zwraca się do lekarza  

o pomoc w warunkach określonych w art. 30 u.z.l., czyli w sytuacjach 

pilnych, grożących niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego 

uszkodzenia ciała, czy w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.  

W takim przypadku lekarz nie ma prawa odmowy udzielenia 

świadczenia, pomimo że uważa je za niezgodne ze swoim sumieniem. 

Ustawodawca uznaje zatem, że wartość w postaci wolności sumienia  

i przekonania doznaje ograniczeń w przypadku konfrontacji  

z niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała”
14

.  

4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. 

 Omawiając kwestie klauzuli sumienia nie sposób pominąć 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. 

Orzeczenie to w znacznym stopniu znosi nakładane na lekarzy 

ograniczenia w możliwości zastosowania klauzuli sumienia. Trybunał 

uznaje za zgodne z konstytucją zapisy ustawy uniemożliwiające 

                                                      
14

 M. Urbańska, Art. 39 [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Komentarz [online]. Wolters Kluwer, 2019-09-30 02:05 [dostęp: 2020-02-13]. 
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powołanie się na klauzule sumienia w przypadkach gdy „zwłoka w jej 

udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, 

ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia”
15

. Jednakże 

zdaniem trybunału „Art. 39 zdanie pierwsze w związku z art. 30 ustawy  

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania 

niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego w „innych 

przypadkach niecierpiących zwłoki”, jest niezgodny z zasadą 

prawidłowej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej i art. 53 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji”
16

. Tym 

samym trybunał położył kres długotrwałym rozważaniom prawników  

w przedmiocie możliwości ograniczenia wolności sumienia lekarza przez 

przypadki które choć niewątpliwie można zakwalifikować jako 

niecierpiące zwłoki (np. bliski termin wyjazdu z kraju pacjenta) to jednak 

mających niższą wagę niżli ograniczana przepisem wolność. Samo 

orzeczenie Trybunału w przedmiotowej  materii budzi jednak liczne 

wątpliwości w doktrynie prawa. „W zakresie uznania niezgodności 

zastosowanego przez ustawodawcę sformułowania „w innych 

przypadkach niecierpiących zwłoki” z zasadą przyzwoitej legislacji, 

wynikającą z art. 2 konstytucji, należy zauważyć, że sam fakt 

zastosowania przez ustawodawcę klauzuli generalnej nie oznacza jeszcze 

naruszenia powyższej zasady. Wykorzystanie klauzul generalnych 

stanowi dopuszczalną formę techniki prawodawczej, zmierzającą do 

uelastycznienia systemu prawnego i uwzględnienia zachodzących 

przemian społeczno-gospodarczych. Klauzulą generalną jest także zasada 

demokratycznego państwa prawnego, stanowiąca w tym zakresie 

wzorzec kontroli. Należy podkreślić, iż przepisy prawne zawsze 

zawierają pewien zakres nieokreśloności, który wyjaśniany jest  

w procesie wykładni prawniczej. W przypadku stwierdzenia, iż 

przyjmowana powszechnie wykładnia nie odpowiada standardom 

konstytucyjnym, rolą Trybunału jest wydanie wyroku interpretacyjnego, 

który określi prawidłową wykładnię kwestionowanego przepisu”
17

. 

 Ponadto Trybunał Konstytucyjny w znacznym stopniu ograniczył 

obowiązki lekarza powołującego się na klauzule sumienia stwierdzając, 

iż „art. 39 zdanie pierwsze ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie,  

                                                      
15

 Art. 30 ustawy z dnia 5 XII 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
16

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., K 12/14. 
17

 P. Szudejko, Zakres klauzuli sumienia. Glosa do wyroku TK z dnia  

7 października 2015 r., K 12/14. Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd 

Orzecznictwa, 2016. 
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w jakim nakłada na lekarza powstrzymującego się od wykonania 

świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem obowiązek 

wskazania realnych możliwości uzyskania takiego świadczenia u innego 

lekarza lub w innym podmiocie leczniczym, jest niezgodny z art. 53 ust. 

1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji”
 18

.
 
Trybunał uznał tym samym, 

iż powołujący się na klauzule sumienia lekarz nie jest zobowiązany do 

wskazania innego lekarza który podejmie się wykonania tego zabiegu.  

O ile przedmiotowy wyrok w znacznym stopniu zwiększył ochronę 

wolności sumienia lekarza, który nie będzie zmuszony nawet pośrednio 

uczestniczyć w działaniu które w jego mniemaniu jest złe, to jednak 

ograniczył ochronę samego pacjenta. Poszukujący pomocy medycznej 

człowiek zgłasza się do lekarza licząc na uzyskanie pomocy medycznej  

w konkretnym trapiącym go przypadku, ustawodawca chcąc chronić 

pacjenta ograniczył liczbę przypadków w których medyk morze odmówić 

pomocy. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, iż w stosunku pacjet-

lekarz to właśnie pacjent jest podmiotem słabszym. Oczywiście ochrona 

sumienia lekarza również winna być zadaniem państwa (czego wyrazem 

jest klauzula sumienia) jednak należy w przedmiotowej materii zachować 

proporcję dóbr chronionych. Pacjent któremu odmówiono pomocy 

medycznej jest zmuszony od nowa poszukiwać osoby która udzieli mu 

takowej licząc się z możliwością kolejnej odmowy co może w znacznym 

stopniu przedłużyć proces jego leczenia (choć nie koniecznie zagrozić 

życiu czy zdrowiu). Należy zauważyć, iż zakwestionowane brzmienie 

przepisu nie obciążało nadmiernie lekarza powołującego się na klauzule 

sumienia. Obowiązek wskazania innego lekarza lub podmiotu 

leczniczego który udzielił by pacjentowi danego zabiegu miał charakter 

informacyjny nie zaś gwarancyjny. Lekarz jedynie kierując się swoją 

wiedzą i przekonaniami informował pacjenta o potencjalny miejscu 

otrzymania pomocy, nie gwarantował natomiast, iż w tym konkretnym 

miejscu pacjent tą pomoc na pewno otrzyma. Równie wątpliwa byłą 

kwestia obciążenia sumienia danego lekarza: Jak zauważa w zdaniu 

odrębnym sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, „nawet jeżeli 

istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że pacjent zrealizuje swą 

decyzję, to czyn, którego dokona z udziałem innego profesjonalisty,  

nie obciąża sumienia lekarza udzielającego informacji”
19

. To pacjent 

                                                      
18

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., K 12/14. 
19

 zdanie odrębne S. Wronkowskiej-Jaśkiewicz do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., K 12/14. 
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ostatecznie zadecyduje w oparciu o swój własny kodeks moralny i własne 

sumienie czy podtrzyma chęć dokonania przedmiotowego zabiegi,  

i w końcu to inny lekarz zadecyduje czy dokonanie tego zabiegu 

pozostaje zgodne z wiedza medyczną i jego własnym sumieniem.  

 Przedmiotowe orzeczenie choć kontrowersyjne w znacznym 

stopniu wpłynęło na praktykę stosowania klauzuli sumienia modyfikując 

dotychczasowe poglądy doktryny prawa w przedmiotowej materii.  

5. Podsumowanie  

 Polski prawodawca skutecznie wywiązuje się z konstytucyjnego 

obowiązku ochrony sumienia i wyznania. Opisywana w niniejszym 

rozdziale klauzula sumienia stanowi wyraz dbałości ustawodawcy  

o zagwarantowanie obywatelom niezależnie od wykonywanego przez 

nich zawodu możliwości działania w zgodzie z własnym sumieniem. 

Należy zauważyć, iż klauzula sumienia pozwala lekarzom o sztywnym 

kodeksie moralnym na pełne wykonywanie zawodu. Brak przedmiotowej 

instytucji zmuszał by osoby których religia lub moralność stoją  

w sprzeczności z pewnymi uznanymi zabiegami medycznymi do 

rezygnacji z określonych specjalizacji medycyny. I tak lekarz 

przywiązany do moralności katolickiej musiałby zrezygnować  

z specjalizacji w zakresie ginekologii.  Bezdyskusyjnie zatem klauzula 

sumienia stanowi przykład zagwarantowania przez państwo wolności 

sumienia i wyznania przedstawicieli zawodów medycznych (zwłaszcza 

lekarzy i pielęgniarek). Pozostaje jednak kontrowersyjna kwestia 

proporcji chronionych klauzulą sumienia praw osób udzielających 

świadczeń zdrowotnych w stosunku do praw osób które rzeczonych 

świadczeń potrzebują. Jak już wspomniano, w stosunku pacjent-lekarz to 

zawsze pacjent będzie stroną słabszą. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

z 2015 r. w znacznym stopniu pogłębia powyższą dysproporcje stron. 

Również sam ustawodawca nie podejmuje aktywnych działań na rzecz 

dokładniejszego uregulowania przedmiotowej kwestii pomimo upływu 

prawie 5 lat od wydania w/w wyroku w dalszym ciągu nie 

znowelizowano zapisów art. 39 u.z.l. Reasumując polski system prawny 

w stopniu dostatecznym chroni wolność sumienia i wyznania 

przedstawicieli zawodów medycznych, jednakże poważne wątpliwości 

budzi zapewniana obecnie ochrona wynikających z konstytucji  

i przyrodzonych praw człowieka praw pacjenta. Polski prawodawca 

winien zmodyfikować obecnie obowiązujące przepisy oraz akty 

wykonawcze, w sposób uwzgledniający zarówno wolność sumienia 

medyków jak i prawa oczekujących na pomoc medyczną pacjentów.   
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Abstrakt  

 Podstawą działalności Muzułmańskiego Związku Religijnego  

w Rzeczpospolitej Polskiej jest, wciąż obowiązująca, ustawa o stosunku 

Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, powstała w czasach międzywojennych. Stanowiła ona wyraz 

określonej polityki państwa wobec wspólnot religijnych, przewidując 

właściwe ku temu instytucje. Artykuł prezentuje mechanizmy, którymi 

ustawodawca wpływać chciał na tę konkretną grupę religijną. Stanowi to 

podstawę do oceny efektywności zawartych w ustawie metod. 

Podsumowaniem będzie natomiast próba oceny aktualności rozwiązań 

ustawowych po ponad 80 latach od ich wejścia w życie, ze szczególnym 

uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym czasie w środowisku 

zamieszkujących Polskę muzułmanów. Pozwoli to na syntetyczne ujęcie 



A. K. Górski: Mechanizmy normowania wzajemnych stosunków państwa  

i wspólnoty religijnej – rozważania na podstawie ustawy z dnia  

21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku 

Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej 

113 

 

zarówno mechanizmów wzajemnych oddziaływań prawa i religii  

w skonkretyzowanych warunkach, jak i na zaznaczenie kwestii potrzeby 

ewentualnych zmian legislacyjnych.  

Słowa kluczowe:  

Islam, muzułmanie, Tatarzy, Muzułmański Związek Religijny, prawo 

wyznaniowe 

Abstract  

 The basis of the Muslim Religious Association's activity in the 

Republic of Poland is the Act on the State's attitude towards the Muslim 

Religious Association in the Republic of Poland, which is still in force, 

was created in the interwar period. It was an expression of a specific state 

policy towards religious communities, providing for appropriate 

institutions for this. The article presents the mechanisms by which the 

legislator wanted to influence this particular religious group. This is the 

basis for assessing the effectiveness of the methods contained in the Act. 

However, the summary will be an attempt to assess the validity of 

statutory solutions more than 80 years after their entry into force, with 

particular emphasis on the changes that took place at that time in the 

environment of Muslims living in Poland. This will allow a synthetic 

approach to both the mechanisms of interaction of law and religion in 

specific conditions, as well as to highlight the need for possible 

legislative changes. 

Key words:  

Islam, Muslims, Tatars, Muslim Religious Association, religious law 

 

1. Wstęp 

 Islam jest najmłodszą spośród wielkich religii świata, powstał  

w VII n.e. w wyniku  działalności  proroka  Mahometa,  który  zaczął  

głosić  objawioną  mu  naukę. W  Polsce  Islam  pojawił  się  pod  koniec  

XIV wieku, gdy książę Witold  zezwolił  na osiedlenie się na  pograniczu  

litewsko-krzyżackim,  Tatarom  pełniącym  u  niego  służbę. Apogeum 

obecności muzułmańskiej na ziemiach Rzeczypospolitej przypadło na 

wiek XVIII, kiedy wielu spośród 100 000 Tatarów pełniło służbę 

wojskową.  
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 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej  Polskiej 

(dalej: „Związek”, „Muzułmański Związek Religijny RP”) stanowi 

najstarszą polską sformalizowaną muzułmańską wspólnotę religijną. 

Opiera on swoją naukę o Koran i Sunnę – tworzący go Tatarzy byli 

bowiem Sunnitami. Wszechpolski Zjazd Gmin Muzułmańskich  powołał  

na zjeździe w 1925 r. do  życia  autokefaliczną  organizacje  wyznaniową, 

czyli właśnie Muzułmański  Związek  Religijny RP na czele z Muftim na 

Rzeczpospolitą Polską
1
.  

 Muzułmański  Związek  Religijny  RP  ma  uregulowany  status  

prawny ustawą z dnia o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku 

Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
2

 (dalej: „ustawa”, „ustawa  

o stosunku Państwa do MZR RP”). Prace nad nią trwały od 1925. 

Stanowi ona wyraz określonej polityki państwa, zmierzającej do 

maksymalizacji wpływów na rozmaite grupy społeczne, w tym religijne. 

Ustawa przygotowana została w konkretnym momencie dziejów Polski, 

co prowadzi do sytuacji, w której po ośmiu dekadach niezmiennego 

obowiązywania wiele jej postanowień nie odpowiada obecnej 

rzeczywistości. Artykuł niniejszy przybliża kluczowe rozwiązania 

legislacyjne, które potencjalnie powinny być przedmiotem zmiany, 

przedstawia oblicza konfliktów norm i postulaty zmiany ustawy.  

 Aby wywód prowadzony w artykule był spójny, na wstępie autor 

chciałby powołać pewne ramy systematyczne, do których odwoływać się 

będzie w treści artykułu. Mianowicie, Paweł Borecki wskazuje na 

następujące sześć systemów stosunków pomiędzy państwem  

a wspólnotami religijnymi: 

 systema potestatis directae, tj. system bezpośredniej władzy 

religijnej nad państwem, który oparty był na założeniu 

powierzenia przez Boga władzy duchowej i świeckiej 

Kościołowi, państwo więc sprawuje władzę na podstawie 

papieskiej delegacji; 

 systema potestatis directivae, tj. system władzy religijnej 

wpływający na przekonania wiernych i orzekający o jakości 

                                                      
1
 P. Łysoń (red.), Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne 

w Polsce 2009 – 2011, Warszawa 2013, s. 120-121. 
2
 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego 

Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. Nr 30, poz. 240,  

z późn. zm.) dalej „u.s.p.m.z.r.”. 
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praw, w którym Kościół nie posiada wprawdzie władzy 

świeckiej, ale ma prawo i obowiązek dokonywania wykładni 

prawa z punktu widzenia zasad religijnych i moralnych,  

z uprawnieniem do uznania niesprawiedliwego prawa za 

nieobowiązujące; 

 systema potestatis indirectae, tj. system pośredniej władzy 

religijnej nad państwem, w którym Kościół nie dysponuje władzą 

świecką, ale oddziałuje na system prawa stanowionego, kiedy 

wymagają tego względy moralne; 

 systema hegemoniae status, tj. nadrzędności państwa nad 

Kościołem, w którym to państwo jest najwyższą władzą ziemską, 

której Kościół również podlega; 

 systema separationis, tj. system rozdziału Kościoła od państwa,  

w którym Kościół pozostaje związkiem prywatnym 

zachowującym swobodę działania, nie cieszy się jednak opieką 

państwa, brak jest finansowania Kościoła z budżetu, duchowni 

nie mają odrębnego statusu, religia traktowana jest jako sprawa 

prywatna; 

 systema coordinationis, tj. system koordynacji zakładający 

równorzędność dwóch społeczności doskonałych – państwa  

i Kościoła, które działają rozłącznie w ramach swoich sfer 

zainteresowań, a wzajemne relacje regulują umową
3
.  

 Choć sama użyteczność wskazanego podziału dla określenia 

relacji z państwem innych niż chrześcijański katolicyzm związków 

religijnych jest poddawana w wątpliwość przez samych twórców 

powołanej wyżej klasyfikacji, to w sposób wystarczający z punktu 

widzenia niniejszego artykułu pozwala ona na wyznaczenie pewnych 

modeli i wzorców wzajemnych oddziaływań. Będzie to szczególnie 

istotne w komparatystycznej analizie historycznoprawnej, której poddana 

będzie ustawa.    

 

 

                                                      
3
 P. Borecki, Modele relacji między państwem a Kościołem i ich wyraz we 

współczesnym konstytucjonalizmie [w:] Mazowieckie studia humanistyczne, 

 Nr 1-2, 2005, s. 159-160.  
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2. Kluczowe postanowienia ustawy o stosunku Państwa do MZR RP 

 Artykuł 1 ustawy przewiduje, że Muzułmański Związek 

Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej tworzą wyznawcy Islamu na 

obszarze Rzeczypospolitej. Stanowił on w konsekwencji zasadę 

obligatoryjnej przynależności wszystkich zamieszkujących Polskę 

muzułmanów do jednego Związku, jak również czynił z niego jedyną  

w kraju muzułmańską sformalizowaną organizację religijną. Podkreślona 

została niezależność Związku od jakichkolwiek zagranicznych władz 

świeckich i duchownych
4
.  

 Artykuł 2 ustawy tylko z pozoru gwarantuje niezależność  

i samorządność MZR
5
. Należy bowiem mieć na uwadze, że mowa jest 

wyłącznie o wolności zarządzania sprawami wewnętrznymi. Co więcej, 

ograniczeniem tejże wolności są prawa powszechnie obowiązujące oraz 

Statut, który wymaga zatwierdzenia przez państwo w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów. Faktyczna więc niezależność  

w najlepszym wypadku narażona jest na ingerencję władz centralnych 

państwa w podstawowy akt organizacyjny Związku.  

 Centralną postacią w strukturze Związku jest Mufti, który pełni 

swoją funkcję dożywotnio. Sprawuje on zwierzchnią władzę  

w Muzułmańskim Związku Religijnym RP, nadzorując pracę 

duchowieństwa i dbając o potrzeby religijne wiernych, jest również 

reprezentantem Związku na zewnątrz – zarówno wobec władz 

państwowych, jak i krajowych i zagranicznych związków religijnych
6
. 

Funkcje pomocnicze względem Muftiego pełni Najwyższe Kolegium 

Muzułmańskie, o zdecydowanie niewielkich kompetencjach
7
.  

 Mufti wybierany jest przez Wszechpolski Kongres Elekcyjny 

Muzułmański, który zwołany jest tylko i wyłącznie celem 

przeprowadzenia wyboru. Listę kandydatów przygotowuje Najwyższe 

Kolegium Muzułmańskie, jednakże Minister Wyznań Religijnych  

i Oświecenia Publicznego ma prawo wniesienia sprzeciwu przeciw 

każdej kandydaturze. Spis kandydatów musi obejmować co najmniej dwa 

nazwiska, co do których Minister nie zgłosił sprzeciwu, przy czym 

                                                      
4
 u.s.p.m.z.r., art. 1.  

5
 Ibidem, art. 2.  

6
 Ibidem, art. 3-4.  

7
 Ibidem, art. 10.  
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pierwsza lista powinna zostać sporządzona w ciągu 30 dni od opróżnienia 

urzędu, a każda następna w ciągu 14 dni od zgłoszenia sprzeciwu. Do 

czasu obsadzenia stanowiska władzę w Związku sprawuje Zastępca 

Muftiego, którym jest wyznaczony przez Muftiego lub najstarszy członek 

Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego. Zastępca Muftiego dysponuje 

pełnią władzy Muftiego, w tym również w sytuacji niemożności pełnienia 

obowiązków przez Muftiego. Kandydat na Muftiego powinien posiadać 

polskie obywatelstwo, znać język polski w mowie i piśmie, mieć 

skończone 40 lat, ukończyć wyższe studia teologiczne lub języków 

wschodnich i wykazywać się nieskazitelnością obywatelską, przy czym 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może zwolnić 

kandydata od spełnienia wszystkich warunków, z wyjątkiem ostatniego. 

Protokół z wyborów Zastępca Muftiego przedstawia wojewodzie 

wileńskiemu, który wraz z opinią przedkłada je Ministrowi Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego. Ten natomiast przedstawia wybór 

Prezydentowi Rzeczypospolitej do zatwierdzenia, a po jego uzyskaniu  

(w drodze prezydenckiego dekretu) odbiera od elekta przysięgę na 

wierność Koranowi i Rzeczypospolitej
8
.  

 Siedzibą Muftiego i Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 

jest Wilno. Kolegium składa się z Muftiego, dwóch członków 

duchownych i dwóch członków świeckich, każdy z czterech wybierany 

przez Wszechpolski Kongres Muzułmański na pięcioletnią kadencję, po 

uprzednim upewnieniu się Muftiego, że Minister nie wnosi przeciw ich 

wyborowi sprzeciwu. Po zatwierdzeniu wyboru przez Ministra, każdy  

z członków składa na ręce wojewody przysięgę na wierność Koranowi  

i Rzeczypospolitej
9
.  

 Zarządzeniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 

wydanym po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Wyznań Religijnych  

i Oświecenia Publicznego tworzone i znoszone mogą być muzułmańskie 

gminy wyznaniowe. Na czele gminy stoi Imam, którego zastępcą  

i pomocnikiem jest Muezzin. Obaj wybierani są przez ogólne zebranie 

członków danej gminy spośród kandydatów, co do których Mufti 

zawczasu upewnił się, że miejscowy wojewoda nie wnosi przeciw 

kandydaturze sprzeciwu, a przed objęciem stanowisk również składają 

przysięgę na wierność Koranowi i Rzeczypospolitej. Wojewodzie 

przysługuje prawo żądania od Muftiego wydania zarządzeń 

                                                      
8
 Ibidem, art. 6-9.  

9
 Ibidem, art. 10-11.  
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zapobiegawczych z usunięciem Imama lub Muezzina ze stanowiska 

włącznie, w przypadku, gdy prowadzą oni działalność szkodliwą dla 

Państwa. Zarówno w tym wypadku, jak i wobec sprzeciwu wojewody 

wobec kandydatury przewidziana jest możliwość odwołania do 

Ministra
10

. 

 Zarówno Muzułmański Związek Religijny RP, jak i poszczególne 

gminy wyznaniowe są osobami prawnymi. W związku z tym,  

w granicach prawa mogą posiadać, obciążać, zbywać i nabywać majątek 

ruchomy i nieruchomy, zarządzać nim i rozporządzać dla swych celów 

wyznaniowych i dobroczynnych, przy czym zbycie, obciążenie lub 

zmiana przeznaczenia nieruchomości wymaga zgody miejscowego 

wojewody. Czynności prawnych w imieniu Związku i poszczególnych 

gmin dokonuje Mufti, działając  w razie potrzeby na podstawie uchwały 

wydanej przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. Związek otrzymuje 

także coroczne dotacje z budżetu państwa
11

.  

 Mufti, Imamowie i Muezzini korzystają ze wszystkich 

szczególnych uprawnień przewidzianych prawem dla duchownych 

uznanych przez Państwo wyznań. Piastowanie godności, stanowisk  

i urzędów, jak i czynne i bierne oprawo wyborcze uzależnione jest od 

posiadania obywatelstwa polskiego, członkowie Najwyższego Kolegium 

i Imamowie mają obowiązek posługiwać się językiem polskim w mowie  

i piśmie. Obowiązkowe jest bowiem posługiwanie się przez instytucje 

Związku językiem polskim w kontaktach zewnętrznych
12

.  

 Obowiązkiem duchownych jest podczas piątkowego  

i świątecznego nabożeństwa wznieść modlitwy za pomyślność 

Rzeczypospolitej i Jej Prezydenta. Z kolei z okazji świąt państwowych 

obowiązkowe jest odprawienie nabożeństwa w intencji Rzeczypospolitej, 

Jej Prezydenta, Rządu i Wojska. Z kolei w święta muzułmańskie, 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zwolnić może na 

wniosek Muftiego młodzież muzułmańską od zajęć szkolnych
13

.  

 Specyficzną instytucją z pogranicza prawa rzeczowego  

i wyznaniowego jest w odniesieniu do Muzułmańskiego Związku 

                                                      
10

 Ibidem, art. 17-20.  
11

 Ibidem, art. 35-37.  
12

 Ibidem, art. 24-26.  
13

 Ibidem, art. 34.  
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Religijnego RP wakuf. Wakuf stanowi swoistą formę własności,  

z pogranicza jałmużny (zakat) i fundacji prawa prywatnego. Przedmiot 

wakufu staje się podporządkowany zasadom świętej własności, 

własnością Allaha, co do którego wszelkie prawa dotychczasowego 

właściciela wygasły. Przedmiot wakufu służyć ma celom kultu  

i dobroczynności
14

.  

 Przedmiotem wakufu w prawie polskim może być nieobciążona 

hipotecznie nieruchomość miejska lub wiejska, darowana lub zapisana  

w testamencie na cele religijno – oświatowe lub dobroczynne 

Muzułmańskiego Związku Religijnego RP i przez niego przyjęta. 

Nadanie statusu wakufu wymaga uchwały władz Związku zatwierdzonej 

przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego  

w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa i Reform 

Rolnych. Wakuf stanowi całościowo własność Związku, nie podlega 

zasiedzeniu, obciążeniu, zajęciu, sprzedaży z licytacji itp., może być 

natomiast zamieniony na inną nieruchomość za zgodą powołanych 

ministrów, a także wywłaszczony w drodze przepisów ogólnych
15

. Wakuf 

korzysta także z ulg i zwolnień podatkowych
16

.  

3. Perspektywa historyczna 

 Bez wątpienia ustawa w swym pierwotnym kształcie była 

wyrazem polityki przedwojennych władz Rzeczypospolitej zmierzającej 

do podporządkowania związków wyznaniowych państwu. Sytuacja 

prawna Muzułmańskiego Związku Religijnego RP była więc w stopniu 

znacznym zbliżona do wzorca systema hegemoniae status w ramach 

powołanej wyżej klasyfikacji P. Boreckiego.  

 Art. 5 ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. (dalej: 

„Konstytucja kwietniowa”) przewidywał, że w granicach wyznaczonych 

przez dobro powszechne państwo zapewnia obywatelom wolność 

sumienia, słowa i zrzeszeń
17

. Tym samym uznać należałoby, że powodem 

do ograniczenia swobody tworzenia i samorządności Muzułmańskiego 

Związku Religijnego RP były właśnie wymogi dobra powszechnego, 

                                                      
14

 R. K. Singh, Textbook on Muslim Law, New Delhi 2011, s. 264. 
15

 u.s.p.m.z.r., art. 43-45.  
16

 https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/305079996-Ograniczenia-w-obrocie-zie-

mia-a-kwestia-wakufu.html, dostęp z 8 lutego 2020 r.  
17

 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U.  nr 30 poz. 227).  
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niezależnie od skromnego (w porównaniu do obecnie obowiązującej 

Konstytucji) katalogu praw i wolności człowieka i obywatela  

w Konstytucji kwietniowej.  

 Ograniczenia działalności Związku miały dwa generalne aspekty. 

Pierwszym z nich był aspekt aksjologiczny. Mufti, członkowie 

Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, a także Imamowie i Muezzini, 

obejmując urzędy, składali przysięgi wobec odpowiednich urzędników 

państwowych. Zobowiązywali się w nich oni do „świętego przestrzegania 

praw Rzeczypospolitej”, „zachowania wierności Rzeczypospolitej”, 

„szanowania Rządu Konstytucją ustanowionego i sprawiania, aby go 

szanowało podległe im duchowieństwo”, „dbania o dobro 

Rzeczypospolitej”, „nieuczestniczenia w żadnych poczynaniach, ani  

w żadnych naradach, któreby mogły przynieść szkodę Państwu 

Polskiemu lub porządkowi publicznemu”
18

, „dbania o potrzeby duchowe 

powierzonych im wiernych i wychowywania ich na dobrych i prawych 

obywateli Państwa”
19

. Szerokie i niedookreślone sformułowania przy-

sięgi mogły z jednej strony umożliwić jej swobodną interpretację,  

z drugiej natomiast wskazywały pewne dodatkowe kryteria 

nieskazitelności obywatelskiej, którą wykazywać musiał się kandydat na 

Muftiego
20

.  

 Co więcej, obowiązkiem duchownych była dbałość o co piątkowe 

wzniesienie modlitw za pomyślność Rzeczypospolitej i Prezydenta RP,  

a także odprawienia nabożeństw z okazji świąt państwowych na intencję 

Rzeczypospolitej, Prezydenta RP, Rządu i Wojska. Należy mieć jednak 

na uwadze, że były to oczywiste leges imperfectae, ustawa nie 

przewidywała jakichkolwiek konsekwencji prawnych za niedochowanie 

tym obowiązkom.  

 Drugi aspekt ograniczeń miał już charakter funkcjonalny. 

Kandydatury na godności i urzędy w Związku musiały zostać 

zaakceptowane przez odpowiednie władze państwowe (w zależności od 

rangi). Władze państwowe mogły więc zawetować zgłoszone przez 

odpowiednie ciała kandydatury. Na prewencji kadrowej nie kończyła się 

jednak zależność Związku od władz państwowych. Wojewodowie 

dysponowali prawem żądania usunięcia Imama lub Muezzina  

                                                      
18

 u.s.p.m.z.r., art. 9. 
19

 Ibidem, art. 19. 
20

 Ibidem, art. 6 ust. 2 pkt 5. 
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z zajmowanego stanowiska. Co więcej, procedura odwoławcza 

przewidywała rozpatrzenie takiej sprawy przez organ centralnej 

administracji rządowej – Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego i nie podlegała dalszej kontroli sądowej.  

 Samorządność Muzułmańskiego Związku Religijnego RP była 

więc już w chwili wejścia w życie ustawy znacząco ograniczona. Szeroki 

był zakres ingerencji władz zwłaszcza w politykę kadrową. Nie bez 

znaczenia był także fakt, że Statut Związku podlegał zatwierdzeniu  

w drodze rozporządzenia Rady Ministrów (co stało się na mocy 

rozporządzenia z 26 sierpnia 1936 r.
21

). Statut ten w niewielkim tylko 

stopniu rozwija postanowienia ustawy, toteż stoi na tożsamym z nią 

poziomie ideowym.  

4. Perspektywa obecna 

 W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że ustawa w kształcie 

uchwalonym w 1936 r. obowiązuje do dnia dzisiejszego. Tym samym 

rozwiązania legislacyjne właściwe odmiennej rzeczywistości ustrojowej, 

społecznej i politycznej muszą znaleźć zastosowanie w czasach 

współczesnych.  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
22

 

stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 

prawnym, co oznacza, że jest ona państwem uznającym rządy prawa. 

Tym samym organy władzy publicznej działać muszą w granicach przez 

prawo wyznaczonych i na jego podstawie
23

, stosując się do całokształtu 

obowiązującego porządku prawnego. Próżno jest w polskim porządku 

prawnym szukać przepisów wprost derogujących lub choćby 

nowelizujących ustawę o stosunku Państwa do MZR RP. W art. 25 

Konstytucji RP zawarto pięć fundamentalnych zasad wzajemnych relacji 

władz publicznych z Kościołami i związkami wyznaniowymi, 

mianowicie równouprawnienia Kościołów i innych związków 

wyznaniowych, bezstronności światopoglądowej władzy publicznej 

połączonej ze swobodą wyrażania przekonań (światopoglądu) w życiu 

                                                      
21

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu 

Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1936 

Nr 72, poz. 517). 
22

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 

483 z późn. zm.). 
23

 Ibidem, art. 7. 
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publicznym, poszanowania autonomii oraz wzajemnej niezależności 

państwa oraz Kościołów i innych związków wyznaniowych każdego  

w swoim zakresie, współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego 

oraz bilateralności
24

 czyli dwustronności
25

.  

 Kształt relacji Muzułmańskiego Związku Religijnego RP  

z władzami uregulowany w duchu systema hegemoniae status nie 

odpowiada współczesnym wymogom konstytucyjnym, które  

w zależności od sytuacji przyjmują reguły odpowiednie dla systema 

separationis lub systema cooperationis (ten zwłaszcza w kontekście 

relacji z Kościołem Rzymskokatolickim). Nieprzystawanie regulacji 

ustawowej do współczesnego ustroju i prawa polskiego podkreślone 

zostało w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2016 r.  

w sprawie o sygn. akt IV CSK 529/15. Sąd Najwyższy stwierdził,  

że „Gwarancja autonomii i niezależności Kościoła lub związku 

wyznaniowego w ramach „swojego zakresu” statuowana w art. 25 ust. 3 

Konstytucji implikuje niedopuszczalność ingerencji sądu jako organu 

władzy państwowej w „swój zakres” Kościoła lub związku 

wyznaniowego, a więc także niedopuszczalność sądowej oceny 

prawidłowości stosowania własnego prawa przez Kościół lub związek 

wyznaniowy, w tym co do wyboru zwierzchnika religijnego. W sprawie  

o stwierdzenie ważności uchwały Kościoła lub związku wyznaniowego 

dotyczącej obsady funkcji w tym Kościele lub związku droga sądowa jest 

niedopuszczalna”
26

 . 

 Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma art. 8 Konstytucji RP,  

w myśl którego jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej, a jej 

przepisy stosuje się bezpośrednio. Tym samym przepisy ustawy  

o stosunku Państwa do MZR RP sprzeczne z literą prawa i systemem 

wartości konstytucyjnych nie mogą być stosowane. Działanie takie 

znalazło potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 726/15  

„Z powyższego przepisu wynika ustrojowa zasada bezpośredniego 

stosowania przepisów Konstytucji, która upoważnia sąd administracyjny 

                                                      
24

 Inaczej zwanej także zasadą konsensualnej regulacji stosunków między 

państwem a kościołami oraz związkami wyznaniowymi. 
25

 M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 25, 

Warszawa 2016, s. 2. 
26

 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2016 r. sygn. akt IV CSK 

529/15.  
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do odmowy zastosowania przepisu ustawy pozostającego w oczywistej 

sprzeczności z Konstytucją. Inaczej rzecz ujmując jeżeli nie budzi 

wątpliwości brak zgodności określonych przepisów ustawy z Konstytucją 

RP, a niezgodność w omawianej materii ma charakter oczywisty, 

zachodzi podstawa do odmowy zastosowania przez sąd w rozpatrywanej 

sprawie przepisów ustawy, bez potrzeby przedstawiania Trybunałowi 

Konstytucyjnemu pytania prawnego w tym zakresie”
27

.  

 Nieaktualność regulacji ustawy o stosunku Państwa do MZR RP 

wynika nie tylko z ze zmian ustrojowych i prawnych ostatnich 

siedemdziesięciu lat. W wyniku II wojny światowej zmianie uległy 

granice państwa. W obliczu tych zmian zupełnie nieaktualne są 

postanowienia ustawy o Wilnie jako siedzibie Muftiego, czy licznych 

zadaniach i uprawnieniach wojewody wileńskiego w stosunku do 

Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. III Rzeczpospolita jest też 

państwem, w którym sama społeczność muzułmańska jest inna niż w II 

Rzeczypospolitej. O ile bowiem w latach międzywojennych polscy 

muzułmanie byli głównie zamieszkałymi na wschodzie kraju Tatarami
28

, 

o tyle w Polsce dzisiejszej większość muzułmanów mieszka w miastach  

i przybyła do kraju w większości po 1989 r. Inne są więc priorytety tych 

grup muzułmańskich, inne podejście do religii, inne poczucie tożsamości 

i więzi z Polską. Sam Muzułmański Związek Religijny w RP nie jest już 

jedyną legalną wspólnotą islamską w Polsce – obecnie jest ich pięć
29

.  

 Sytuacja ta doprowadziła do rozłamu w społeczności 

muzułmańskiej. W 2004 r. Nadzwyczajny Kongres Muzułmańskiego 

Związku Religijnego obsadził po sześćdziesięcioletniej przerwie urząd 

Muftiego. Wybrany na Muftiego Tomasz Miśkiewicz został uznany za 

właściwe władze państwowe, w tym Prezydenta RP. Od 2016 r. część 

członków Związku zaczęła kwestionować legalność wyboru, wskazując, 

że Mufti został wybrany przez Nadzwyczajny Kongres, a nie wymagany 

ustawą o stosunku Państwa do MZR RP Wszechpolski Kongres 

Elekcyjny Muzułmański, a Tomasz Miśkiewicz nie miał w chwili wyboru 

ukończonych 40 lat (z którego to obowiązku nie został uprzednio 

zwolniony przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 

                                                      
27

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2017 r. sygn. 

akt II FSK 726/15. 
28

 B. Łazowska, Spis ludności na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 

w 1919 r., [w:] Wiadomości Statystyczne vol. 64, Warszawa 2019, s. 68-69.  
29

 P. Łysoń (red.) op. cit., s. 120-125.  
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Publicznego, na co pozwala ustawa). Władze państwowe konsekwentnie 

odmawiają zaangażowania się w konflikt w Związku
30

. W podobnym 

duchu w sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu  

z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I CZ 109/18 

stwierdzając: „Sądy powszechne nie są uprawnione do rozstrzygania 

sporów o prawidłowość stosowania własnego prawa przez związki 

religijne, w tym i Muzułmański Związek Religijny RP. Pogląd ten ma 

zastosowanie nie tylko do przypadków, gdy żądanie przedstawione 

sądowi do rozstrzygnięcia w piśmie wszczynającym postępowanie 

zmierza bezpośrednio do uzyskania wypowiedzi oceniającej skuteczność 

czynności podjętych w wyborach do organów władz związku religijnego, 

ale także w sprawach o innym przedmiocie, gdy ma dojść do oceny 

umocowania do dokonania czynności procesowych przez osoby 

powołujące się na sprawowanie w związkach religijnych funkcji 

pochodzących z wyboru. Spory dotyczące skuteczności wyboru władz 

związku religijnego powinny być rozstrzygnięte wewnątrz jego struktur, 

z ewentualnym zaangażowaniem władz państwowych, w takim stopniu  

i formach, jakie przewidziane są przez przepisy o stosunku państwa do 

poszczególnych Kościołów i związków religijnych”
31

. W kontekst całej 

sprawy wpisuje się także uprawnienie Muftiego do oznaczania żywności 

halal, z czym wiążą się korzyści ekonomiczne
32

.  

 Warte podkreślenia jest również, że oponenci Muftiego Tomasza 

Miśkiewicza nie posługują się ortodoksyjną interpretacją ustawy  

o stosunku Państwa do MZR RP, nie wskazują bowiem ani na niedostatki 

wyboru wynikające z utraty wschodnich ziem Rzeczypospolitej (na 

przykład brak udziału odpowiednich organów władzy, w tym wojewody 

wileńskiego czy Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

w procedurze wyboru), ani na te przepisy, które sprzeczne byłyby  

z aksjologią Konstytucji (na przykład fakt niezłożenia przez Muftiego – 

elekta przysięgi o treści wymaganej ustawą). Tym samym można  

z przekonaniem stwierdzić, że znacząca część postanowień ustawy 

nieprzystających do obecnej rzeczywistości została w drodze desuetudo 

                                                      
30

 P. Borecki, Obsada godności Muftiego Muzułmańskiego Związku Religijnego 

a zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Studia Prawa Publicznego, 

nr 1(21), Poznań 2018, s. 20-22.  
31

 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2018 r. sygn. akt I CZ 

109/1. 
32

 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1717342,2,konflikt-

w-spolecznosci-polskich-muzulmanow.read, dostęp z 10 lutego 2020 r.  
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wyłączona ze stosowania pomimo formalnego pozostawania  

w obowiązującym porządku prawnym Rzeczypospolitej. Szeroki jest 

bowiem zakres podmiotów odmawiających stosowania przepisów ustawy 

sprzecznych z literą lub aksjologią Konstytucji RP – władza 

wykonawcza, sądownicza (zarówno sądy powszechne, jak  

i administracyjne), Muzułmański Związek Religijny RP, a także oponenci 

obecnego Muftiego.  

5. Postulaty zmian 

 Pierwszym symptomem dostrzeżenia przez ustawodawcę 

zamierzchłości ustawy o stosunku Państwa do MZR RP i chęci zmiany 

ich w kierunku odpowiadającym obecnej rzeczywistości jest Komisyjny 

projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do 

Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

ustawy o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego  

w Rzeczypospolitej Polskiej
33

. Należy mieć na uwadze, że wprowadzane 

jej mocą zmiany są nad wyraz skromne. Sprowadzają się one bowiem 

wyłącznie do kwestii zmiany Wilna i Wojewody Wileńskiego 

odpowiednio na Białystok i Wojewodę Białostockiego
34

. Być może jed-

nak udana nowelizacja ustawy w tym wąskim zakresie stanie się punktem 

wyjścia dla kompleksowej zmiany jej postanowień.  

 Wciąż aktualne pozostają kwestie zwolnienia wiernych  

z obowiązku modlitw za pomyślność Prezydenta i Rzeczypospolitej, 

zmian organizacyjnych i proceduralnych. Konieczne byłoby również 

upodmiotowienie wiernych, usamorządowienie i uniezależnienie 

Muzułmańskiego Związku Religijnego RP od władz świeckich. Związek 

nie może być jedyną formalnoprawną organizacją wiernych religii 

mahometańskiej w Polsce, a członkostwo w nim wynikać musi ze 

świadomego i dobrowolnego aktu, a nie włączenia do grupy ex lege
35

.  

 

                                                      
33

 Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do 

Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy 

o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, RPU 2019 IX, poz. 241.  
34

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/77A001BEE22C93CDC125850C003A1

FF7/%24File/241.pdf, dostęp z 10 lutego 2020 r.  
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6. Podsumowanie 

 Muzułmanie są częścią społeczeństwa Rzeczypospolitej od 

sześciuset lat. Społeczność ta w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uległa 

znacznym przeobrażeniom wewnętrznym. Skutkiem tego, nie tylko 

sunniccy Tatarzy stanowią społeczność polskich wyznawców Allaha, 

liczni są bowiem imigranci z Bliskiego Wschodu, Europy Zachodniej czy 

Azji Centralnej, którzy w odmienny sposób widzą swoje miejsce  

w społeczeństwie polskim, inaczej stosunkują się do kwestii wiary  

i religii.  

 Od 1936 r. częścią porządku prawnego Rzeczypospolitej 

pozostaje ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku 

Religijnego RP. Rozwiązania legislacyjne w niej zastosowane 

odpowiadały rzeczywistości Polski sanacyjnej, w której władza dążyła do 

podporządkowania sobie rozmaitych grup społecznych, w tym 

religijnych. Stąd szerokie uprawnienia władz w zakresie prowadzenia 

polityki Muzułmańskiego Związku Religijnego RP.  

 Jednakże rozwiązania, które były koherentne z polityka 

ówczesnych władz i zgodne z literą prawa straciły na aktualności  

w czasach obecnych. Postęp, jaki dokonał się w zakresie praw 

podmiotowych, praw człowieka i praw obywatelskich prowadzi do 

sytuacji, w której znacząca część ustawy pozostaje sprzeczna  

z podstawowymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej, w tym  

z Konstytucją – i to zarówno na poziomie normatywnym, jak  

i aksjologicznym. Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym RP,  

a zasada jej bezpośredniego stosowania sprawia, że konflikt ten powinien 

być pozorny.  

 Należy mieć jednak na uwadze, że nowoczesne państwo prawne, 

w którym ustawodawca ma przymiot racjonalnie działającego, nie 

powinno w swojej działalności opierać się na ustawodawstwie 

sprzecznym z ustawą zasadniczą. Negatywnie wpływa to na pewność 

prawa, zakres uznaniowości w działaniach władz publicznych pozostaje 

bowiem niedookreślony. Niezbyt dobrze świadczy też o kondycji 

ustawodawcy konieczność stosowania przez egzekutywę 

nieusankcjonowanej normatywnie konstrukcji desuetudo i to w stosunku 

do praw i wolności sumienia i wyznania. Po trzecie wreszcie, w obliczu 

choćby zasług społeczności Tatarów dla Rzeczypospolitej na przestrzeni 

stuleci, słuszność przemawia za nadaniem polskim muzułmanom ustawy 
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odpowiadającej wymogom nowoczesnego państwa prawnego, 

rzeczywiście zabezpieczającego interesy, prawa i wolności obywateli.  
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Cmentarze, łąki pamięci oraz grzebowiska – nowe 

formy pochówku wyzwaniem dla polskiego prawa 

funeralnego 

Cemeteries, Memory Meadows and Burial Grounds – New Forms 

of Burial Challanging Polish Funeral Law 

 

Abstrakt 

 Współczesna kultura pochówku zmarłych w Polsce znacząco 

odbiega od realiów z czasów uchwalenia ustawy o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych z 1959 roku. Obok tradycyjnej formy grzebania 

zwłok na cmentarzu popularność zyskuje w Polsce kremacja. W kręgu 

państw kultury zachodniej powstają nowe, całkowicie nieznane polskiej 

tradycji, formy pochówku, często z wykorzystaniem najnowszych 

osiągnięć technicznych. Należy zwrócić uwagę na wzrost liczby 

grzebowisk dla zwierząt domowych w Polsce w ostatnich latach  

i przyjęte w tej materii rozwiązania normatywne w innych krajach.  

W artykule zostaną scharakteryzowane aktualnie obowiązujące przepisy 

polskiego prawa pogrzebowego w kontekście przemian kulturowych XXI 

wieku. Przedstawione zostaną również wnioski dotyczące pożądanych 

zmian legislacyjnych.  

Słowa kluczowe:  

prawo pogrzebowe, cmentarze, kremacja, grzebowiska, prawo 

przyszłości 

Abstract  

 The contemporary culture of burial of the dead in Poland 

significantly differs from the realities of the time of passing the act on 

cemeteries and burial of the dead from 1959. In addition to the traditional 
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form of burying corpses in the cemetery, cremation is gaining popularity 

in Poland. In the circle of Western culture, new, unknown to Polish 

tradition, burial forms are created, using the latest technical 

achievements. Attention should be paid to the increase in the number of 

pet burials in Poland in recent years and normative solutions adopted in 

this matter in other countries. The article will characterize the currently 

applicable provisions of Polish funeral law in the context of cultural 

changes of the 21st century. Proposals for desired legislative changes will 

also be presented. 

Key words:  

funeral law, cemeteries, cremation, burial grounds, future law 

 

I. Wprowadzenie  

 Prawo pogrzebowe obejmuje doniosłą społecznie problematykę 

związaną z funkcjonowaniem cmentarzy oraz dopuszczalnymi prawnie 

formami pochówku osób zmarłych. Jak każda odmiana współczesnej 

kultury, tak i sama kultura funeralna ulega ciągłym przeobrażeniom, 

niezależnie od aksjologicznych uprzedzeń i krytycznego nastawienia 

przeciwników takich rozwiązań. Jest to proces permanentny, który  

w drugiej połowie XX wieku i na początku obecnego stulecia uległ 

wyraźnemu natężeniu, wraz z ciągłym postępem naukowo-technicznym 

oraz sukcesywną sekularyzacją społeczeństw w państwach kultury 

zachodniej. Niektórzy autorzy wyraźnie wskazują w związku  

z powyższym na postępujący we wspomnianych państwach proces 

„prywatyzacji przekonań w sprawach religijnych”
1
. Taki stan rzeczy wy-

daje się zrozumiały i stanowi egzemplifikację ewolucji społeczno-

obyczajowej we współczesnych społeczeństwach. Prawo powinno,  

w miarę możliwości, nadążać za zmianami otaczającego system 

normatywny świata. W związku z tym zachodzi konieczność 

przeanalizowania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących cmentarzy oraz dozwolonych prawnie form pochówku  

w Polsce. Wydaje się, że regulacje tworzone przez ustawodawcę w latach 

pięćdziesiątych ubiegłego stulecia nie przystają już z licznych powodów 

do realiów kultury funeralnej  XXI wieku. W niniejszym artykule zostaną 

scharakteryzowane podstawowe rodzaje cmentarzy występujące aktualnie 

                                                      
1
 P. Borecki, M. Winiarczyk-Kossakowska, Prawo pogrzebowe, Warszawa 2013, 

s. 7. 
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w systemie polskiego prawa. Zostaną omówione również inne – poza 

grzebalnymi - formy pochówku zmarłych, przede wszystkim coraz 

popularniejsza w Polsce kremacja. Zagadnienie kremacji zdecydowanie 

wymaga postulowanej od lat w piśmiennictwie i branży funeralnej 

zmiany rodzimego ustawodawstwa, dostosowując je do skali społecznej 

tego zjawiska. Warto zwrócić uwagę na brak wykorzystania możliwości, 

jaką stanowi delegacja ustawowa z art. 12 ust. 4 ustawy o cmentarzach  

w przypadku alternatywnych form grzebania zwłok ludzkich. Nie należy 

pomijać także całkowicie nowych, obcych polskiej tradycji, form 

pochówku występujących na świecie, zwłaszcza w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, takich jak: krionika, pochówek „diamentowy” 

czy też pochówek w przestrzeni kosmicznej. Zostaną one 

scharakteryzowane w niniejszym artykule, wskazując na wyzwania dla 

stanu normatywnego, które mogą implikować w przyszłości. Wydaje się, 

że praktykowana w niektórych państwach Europy Zachodniej turystyka 

funeralna może przybyć również do naszego kraju, pomimo istotnych 

różnic kulturowych i tradycjonalistycznego przyzwyczajenia do 

grzebania ciał zmarłych na cmentarzach w Polsce. Odrębnej uwagi 

wymaga z pewnością problematyka związana z tzw. cmentarzami dla 

zwierząt domowych, których zaczęło przybywać w Polsce, zwłaszcza na 

przestrzeni ostatnich lat. W Republice Federalnej Niemiec, na kilku 

wybranych cmentarzach, istnieje już możliwość pochówku zmarłego ze 

swoim zwierzęciem domowym, jakkolwiek wyłącznie w formie 

skremowanych zwłok zwierzęcia umieszczonych przy nagrobku. 

Niewykluczone, że polski ustawodawca oraz poszczególni 

administratorzy cmentarzy, będą musieli pro futuro zmierzyć się  

z dylematem dopuszczalności analogicznych praktyk funeralnych także  

w Polsce. 

II. Cmentarze komunalne i wyznaniowe w Polsce 

 W systemie polskiego prawa pogrzebowego występuje kilka 

zróżnicowanych form cmentarzy grzebalnych, które odpowiadają 

zapotrzebowaniu na nadal najpopularniejszą formę pochówku, poprzez 

pochowanie zwłok w grobie, w naszym kraju. Tradycyjnie wymienia się 

zazwyczaj trzy typy cmentarzy
2
. Obok cmentarzy komunalnych istnieją 

także cmentarze wyznaniowe oraz cmentarze wojenne. Polski 

ustawodawca wyklucza zatem, pomimo upływu trzech dekad od 

                                                      
2
 P. Drembkowski, Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz, 

Warszawa 2018, s. VII.  



P. Kaźmierski: Cmentarze, łąki pamięci oraz grzebowiska – nowe formy 

pochówku wyzwaniem dla polskiego prawa funeralnego 

132 

 

transformacji ustrojowej, tworzenie cmentarzy prywatnych
3
. Wydaje się, 

że taki stan normatywny wynika przede wszystkim z troski ustawodawcy 

o ochronę poszczególnych grobów na ewentualnie dozwolonych pro 

futuro prywatnych cmentarzach, gdzie zapewne trudniej byłoby zapobiec 

potencjalnym naruszeniom
4
. Nie do pominięcia jest także słusznie wysu-

wany argument o braku większego zainteresowania w tworzeniu takich 

cmentarzy wśród polskiego społeczeństwa, przynajmniej w realiach lat 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
5

. Nie jest wykluczone jednak,  

iż przeprowadzenie szerszych badań społecznych w tym zakresie 

mogłoby zweryfikować tę hipotezę. Warty podkreślenia jest fakt,  

iż w Polsce zachowały się jeszcze nieliczne cmentarze prywatne 

pochodzące z czasów Polski przedrozbiorowej, stanowiące „dziedzictwo 

po tradycjach szlachecko-ziemiańskich”
6
. Należy podkreślić, iż liczne 

przypadki nieprzestrzegania ustawy o cmentarzach mogą stanowić 

empiryczną egzemplifikację takiej zmiany nastawienia w polskim 

społeczeństwie i potrzebę ewolucji legislacyjnych w kierunku 

umożliwienia legalnego zakładania cmentarzy prywatnych w przyszłości.  

 Funkcjonowanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarzy 

wyznaniowych, reguluje obecnie ustawa o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych z 31 stycznia 1959 roku
7
. Należy w tym miejscu podkreślić,  

iż wspomniana ustawa jest jedną ze starszych w polskim systemie 

prawnym
8
. Nie należy zapominać przy tym o fakcie powielenia przez 

ustawodawcę rozwiązań normatywnych - często wprost -  

z przedwojennej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1932 

roku
9
. Międzywojenna ustawa z 1932 roku służyła z kolei, przede 

wszystkim, unifikacji 3 odmiennych regulacji funeralnych państw 

zaborczych, funkcjonujących jednocześnie w międzywojennej Polsce  

w latach 1918-1932
10

. Ustawa o cmentarzach z 1959 roku tworzona była 

w systemie gospodarki planowanej, w której praktycznie jedyną dostępną 

formą pochówku było pochowanie ludzkich zwłok na cmentarzu.  

                                                      
3
 P. Borecki, M. Winiarczyk-Kossakowska, op. cit., s. 8.   

4
 K. Milart-Szostak (oprac.), Prawo do pochówku i kultywowania pamięci 

zmarłych, „Biuletyn RPO”, Warszawa 2000 (nr 40), s. 91-92. 
5
Ibidem. 

6
Zob.  J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław 1996, s. 54. 

7
 Dz. U. 1959 nr 11, poz. 62. 

8
E. Darmorost, Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz, 

Warszawa 2014,  s. 9. 
9
 Dz. U. 1932  nr 35, poz. 359.  

10
 H. Insadowski, Kościelne prawo pogrzebowe, Włocławek 1930,  s. 18. 
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Z powyższych względów ustawa ta zawiera często anachroniczne 

przepisy
11

. W niniejszym artykule zostaną pominięte takie zarzuty wy-

suwanych pod adresem ustawy o cmentarzach jak: trudności w jej 

stosowaniu w związku z wzrostem znaczenia międzynarodowego 

transportu zwłok ludzkich, czy też w związku z trudnościami  

w wydawaniu aktów wykonawczych z uwagi na anachroniczną technikę 

prawodawczą sprzed ponad sześćdziesięciu lat
12

. Należy w tym miejscu 

na marginesie głównych rozważań dotyczących ustawy o cmentarzach 

wzmiankować, iż w zmienionych realiach społeczno-gospodarczych 

należałoby uregulować kwestię nadzoru nad przedsiębiorstwami z branży 

pogrzebowej. Wydaje się, że pomogłoby to w zapewnieniu należytych 

standardów usług pogrzebowych na terenie całego kraju. Koniecznego 

unormowania wymaga również z całą pewnością kwestia zakazów 

reklamowania usług  branży pogrzebowej w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. 

 W przypadku cmentarzy wyznaniowych dodatkowe regulacje 

zawarte sąw prawie wewnętrznym Kościoła lub związku wyznaniowego, 

który jest zarządcą cmentarza. Wspomniane prawo wewnętrzne 

Kościołów i związków wyznaniowych nie może jednakże kolidować  

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Materia prawa 

pogrzebowego stanowi egzemplifikację res mixtae, regulacji 

znajdujących się w obszarze zainteresowań zarówno polskiego 

ustawodawcy, jak i prawodawcy wyznaniowego. Taki stan rzeczy może 

prowadzić do zaistnienia niepotrzebnych konfliktów, których zarzewiem 

może się okazywać nieprawidłowa wykładnia, bądź po prostu 

nieznajomość poszczególnych przepisów prawa państwowego 

dotyczących zarządzania cmentarzami, czy też odnoszących się do 

dopuszczalnych prawnie form pochówku. Cmentarze wyznaniowe 

zdecydowanie przeważają w Polsce ilościowo nad ich komunalnymi 

odpowiednikami
13

. Godne uwagi, iż nie prowadzi się oficjalnych sta-

tystyk dotyczących łącznej ilości (wszystkich rodzajów) cmentarzy 

zlokalizowanych na terenie Polski. Najwięcej cmentarzy komunalnych  

w Polsce znajduje się w województwach znajdujących się na terenach 

„Ziem Odzyskanych”, co wynika nie tyle ze zróżnicowania kulturowego 

tej części Polski, co powojennej rzeczywistości historycznej na 

wspomnianych terenach poniemieckich. Najmniej cmentarzy 

                                                      
11

 P. Borecki, M. Winiarczyk-Kossakowska, op. cit., s. 8. 
12

Ibidem, s. 8-9. 
13

 K. Milart-Szostak (oprac.), op. cit., s. 13. 
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komunalnych zlokalizowanych jest na terenach Polski południowo-

wschodniej. Dość powiedzieć, iż w licznych gminach cmentarze 

wyznaniowe stanowią jedyny dostępny dla społeczeństwa rodzaj 

cmentarzy
14

. W związku z faktem, iż zdecydowana większość polskiego 

społeczeństwa deklaruje nadal swoją przynależność do wiary 

rzymskokatolickiej, zasadniczego znaczenia nabiera kwestia 

przestrzegania przepisów ustawy o cmentarzach przez administratorów 

cmentarzy parafialnych. 

 Tradycja cmentarzy katolickich sięga IV wieku, kiedy to,  

po ustaniu prześladowań, chrześcijanie mogli wreszcie administrować 

cmentarzami na terenie Cesarstwa Rzymskiego
15

. We wczesnym średnio-

wieczu utrwalił się w chrześcijaństwie zwyczaj grzebania zmarłych  

w pobliżu Kościołów, z czasem nawet w samych Kościołach
16

. Trudno 

nie zgodzić się ze stanowiskiem, które przyznaje Kościołowi monopol  

w sprawach administracji cmentarnej aż do XVIII wieku
17

. Współczesne 

prawo kanoniczne co prawda odeszło od dawnej praktyki grzebania ciał 

zmarłych w Kościołach, jednakże pewne reminescencje takich 

zwyczajów można odnaleźć w uprawnieniach najwyższych hierarchów 

katolickich, zarówno w Pierwszym Kodeksie Prawa Kanonicznego  

z 1917 roku
18

, jak i jego uwspółcześnionej wersji powstałej już pod 

wpływem Soboru II Watykańskiego, promulgowanej w 1983 roku
19

. 

Niestety praktyka nie-znajomości przepisów ustawy o cmentarzach wśród 

polskiego duchowieństwa katolickiego prowadzić może do łamania 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, często przy 

jednoczesnym powoływaniu się przez stronę kościelną na treść art. 8 ust. 

2 Konkordatu zawartego przez Polskę ze Stolicą Apostolską w 1993 

                                                      
14

 Ibidem, s. 67. 
15

 A. Sobczak, Poradnik cmentarny. Kościelne i cywilne normy o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych, wraz z orzecznictwem, Gniezno 2003, s. 11. 
16

 Ibidem.  
17

 Ibidem, s. 13; P. Borecki, M. Winiarczyk-Kossakowska, op. cit., s. 7. 
18

 Kodeks Pio-Benedyktyński z 1917 roku dozwalał na pochówek w świątyni 

następującym hierarchom katolickim: papieżowi, kardynałom, biskupom 

rezydencjalnym, opatom, prałatom udzielnym – ale także – członkom rodzin 

królewskich. Por. A. Sobczak, op. cit., s. 15. 
19

 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w kan. 1242 zachowuje ten 

przywilej tylko dla papieża, kardynałów oraz biskupów diecezjalnych,  

nie wyłączając hierarchów emerytowanych. Symptomatyczne, iż nowy KPK  

z 1983 roku, uchwalony w duchu posoborowym aggiornamento, nie wspomina 

już członków rodzin królewskich. 
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roku
20

. Warty podkreślenia jest fakt, iż strona rządowa wydała jeszcze 

przed ratyfikowaniem Konkordatu przez Polskę specjalną deklarację 

odnoszącą się do interpretacji jego postanowień
21

. Jakkolwiek niepraw-

dopodobne wydają się takie praktyki, zdarzają się jeszcze w XXI wieku 

w Polsce pochówki zmarłych duchownych katolickich, które odbywają 

się na terenie przykościelnym, w bliskim sąsiedztwie osiedli 

mieszkaniowych
22

. Takie pochówki są niezgodne z przepisami o cmen-

tarzach, która jednoznacznie nakazuje grzebanie zwłok i prochów 

ludzkich na cmentarzach, co potwierdziło także orzecznictwo sądowe
23

. 

Warto nad-mienić w tym miejscu, iż zdarzają się w Polsce także 

sporadyczne przypadki nielegalnych pochówków dokonywanych przez 

osoby fizyczne na terenie prywatnych posesji
24

.  

 Pomimo znacznej ewolucji prawa kanonicznego w kwestii 

zliberalizowania przesłanek udzielenia pogrzebu kościelnego 

samobójcom, czy też innym grupom grzeszników, w rozumieniu kan. 

1185 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w Polsce nagminnie 

narusza się gwarantowane przez ustawodawcę równouprawnienie  

w zakresie dostępu do nabytego miejsca pochówku. Zasadniczy problem 

stanowi monopolistyczna pozycja administratorów cmentarzy 

wyznaniowych w miejscowościach pozbawionych cmentarzy 

komunalnych. Zjawisko to dotyczy, jak już wspomniano, bardzo wielu 

polskich gmin. Należy zastanowić się nad zasadnością wprowadzenia pro 

futuro efektywniejszego egzekwowania przepisów ustawy o cmentarzach 

w stosunku do tej grupy podmiotów. Nie bez znaczenia pozostają 

                                                      
20

Dz. U. 1998 nr 51, poz. 318. 
21

 Oświadczenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 roku w celu 

zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską 

a Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 roku 

(M.P. 1998 nr 4, poz. 51). 
22

 htpps://swidnica24.pl/2012/02/pochowali-ksiedza-przy-kosciele-bezprawnie/, 

dostęp 11.02.2020. 
23

 Zob. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy  

w Katowicach z dnia 19 maja 1997 r., SA/Ka 1717/95, LEX nr 31331. 
24

 Znany przypadek tego rodzaju miał miejsce w 1993 roku, kiedy mieszkaniec 

Dębna pochował swoją zmarłą żonę na terenie przydomowego ogródka, budując 

„okazały grobowiec”. W przywołanym stanie faktycznym władze samorządowe 

wiele lat bezskutecznie starały się o dobrowolną ekshumację na cmentarz. Zob. 

https://wiadomosci.wp.pl/pochowal-zone-w-ogrodku-6036906011317377a, 

dostęp 11.02.2020. 
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ewentualne możliwości karnoprocesowego ścigania naruszenia prawa do 

pochówku zmarłego, w skrajnych przypadkach przejawiające się 

spełnieniem przesłanek z opisu typu czynu zabronionego z art. 196 

Kodeksu karnego
25

. Bliskim zmarłego pozostaje do dyspozycji także 

droga cywilnoprawnego roszczenia w przypadkach naruszenia ich dóbr 

osobistych w postaci kultu pamięci osoby zmarłej
26

. 

III. Cmentarze wojenne  

 Trzecią podstawową kategorię cmentarzy wyróżnianą w polskim 

prawie pogrzebowym stanowią cmentarze wojenne
27

, które uregulowane 

zostały w okresie międzywojennym w odrębnej ustawie o grobach  

i cmentarzach wojennych z 28 marca 1933 roku
28

. Geneza cmentarzy 

wojennych sięga znacznie odleglejszych czasów, aniżeli tragiczne 

doświadczenia dwóch Wojen Światowych ubiegłego wieku. Zwyczajowo 

polegli w walce, z wyłączeniem dowódców i dostojniejszych rycerzy, 

byli grzebani w zbiorowych, bezimiennych mogiłach, zlokalizowanych 

nieopodal miejsc walki
29

. Dopiero II poł. XIX stulecia i wzrost znaczenia 

idei humanitaryzmu a z czasem rozwój międzynarodowego prawa 

wojennego spowodowały erozję dotychczasowych zwyczajów  

i stworzenie regulacji normatywnych umożliwiających powstawanie, 

specjalnie do tego celu przeznaczonych, cmentarzy dla żołnierzy 

poległych na polu bitwy
30

. Współczesne unormowania dotyczące cmen-

tarzy wojennych są silnie sprzężone zarówno z międzynarodowymi 

standardami prawa wojennego, jak i międzynarodowego prawa ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Można przyjąć, iż w polskie regulacje 

dotyczące mogił i cmentarzy wojennych stanowią w znacznym stopniu 

dostosowanie rodzimych przepisów do międzynarodowych standardów 

prawa humanitarnego, co należy ocenić pozytywnie. Być może tutaj 

właśnie należałoby upatrywać źródła dysonansu pomiędzy 

dostosowaniem do współczesnych realiów przepisów dotyczących 

cmentarzy wojennych a często anachronicznymi regulacjami 

dotyczącymi ich „cywilnych” (komunalnych, wyznaniowych) 

                                                      
25

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553).  
26

 S. Rudnicki, Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999, s. 18-

27. 
27

 P. Drembkowski, op. cit., s. VII. 
28

Dz. U. 1933 nr 39, poz. 311.  
29

 J. Mikołajczyk, Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w Polsce. Wybór 

dokumentów,  Kraków 2017, s. 9. 
30

Ibidem. 
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odpowiedników. Wypada się zgodzić ze stanowiskiem prezentowanym 

przez Joannę Mikołajczyk, iż obecnie „ochrona mogił i cmentarzy 

wojennych stanowi szczególną formę polityki pamięci”
31

.  

 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowane są 

ponadto „miejsca pamięci i spoczynku” ofiar wojennych oraz represji 

politycznych, pochodzących z obcych państw. Naznaczenie terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dwiema Wojami Światowymi w minionym 

stuleciu implikowało spuściznę w postaci licznych mogił wojennych, 

usytuowanych nie tylko na tradycyjnie pojmowanych cmentarzach 

wojennych, ale także w miejscach walki (np. w lasach)
32

. Te ostatnie nie 

posiadają normatywnego statusu prawnego cmentarzy w Polsce. Ich 

funkcjonowanie jest natomiast uregulowane w - specjalnie w tym celu 

zawieranych - umowach międzynarodowych, najczęściej z władzami 

sąsiednich państw. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż „polskie” 

miejsca pamięci znajdują się niejednokrotnie na terytoriach państw 

pozaeuropejskich
33

.  

IV. Wzrost popularności zjawiska kremacji w Polsce a „nowe 

wspaniałe” postmodernistyczne formy pochówku  

 Truizmem byłoby stwierdzenie, że kultura pochówku jest 

wypadkową społecznego nastawienia do zjawiska śmierci. Znane  

i obchodzone powszechnie niegdyś rytuały i zwyczaje ludowe, takie jak 

„wynoszenie śmierci” (znane w polskiej tradycji pod postacią „topienia 

Marzanny”) zostają zastępowane nowym podejściem
34

. Pod koniec XX 

wieku nastąpiła w Polsce wyraźna ewolucja w społecznym odbiorze 

zjawiska kremacji, jako możliwej alternatywie dla pochowania zwłok na 

tradycyjnym cmentarzu grzebalnym. Nie można zapominać o silnych 

inklinacjach religijnych (zwłaszcza w religii katolickiej), które 

zdeterminowały na wiele lat publiczną debatę na temat kremacji. W XIX 

stulecia praktyki kremacyjne zostały wyraźnie potępione przez Stolicę 

Apostolską, choć należy podkreślić, że zarzewiem konfliktu była bardziej 

                                                      
31

 Ibidem, s. 15.  
32

 K. Milart-Szostak (oprac.), op. cit., s. 86. 
33

Istnieje bogata literatura przedmiotu poświęcona polskim cmentarzom  

i mogiłom w poszczególnych państwach. Należy w tym miejscu podkreślić,  

iż polskie cmentarze wojenne znajdują się nie tylko - co zrozumiałe -  

na terytorium sąsiadujących z Polską państw, ale także niejednokrotnie  

w państwach zlokalizowanych na innych kontynentach np. w Iranie.  
34

 M. Wańczowski, M. Lenart, Księga żałoby i śmierci, Warszawa 2009, s. 579. 
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chęć zwalczania idei masońskich, propagujących wówczas 

kremacjonizm, aniżeli bezwzględne przeciwwskazania doktryny wiary 

katolickiej. Negatywne postrzeganie zjawiska kremacji, zwłaszcza  

w powojennej Polsce Ludowej, potęgowały, oprócz przesłanek 

religijnych, także tragiczne skojarzenia z nazistowskimi piecami 

krematoryjnymi z czasów II Wojny Światowej. Z upływem lat zmienił się 

jednak w Polsce społeczny odbiór kremacji. Jak się wydaje, zasadnicze 

znaczenie miały tutaj dwie determinanty: ewolucja doktryny Kościoła 

katolickiego w stosunku do kremacji oraz zmiany społeczno-obyczajowe 

po transformacji ustrojowej w początkach III Rzeczypospolitej.  

 Nie do przecenienia jest z całą pewnością ewolucja samego 

prawa kanonicznego, jaka dokonała się przede wszystkim pod wpływem 

nauki Soboru II Watykańskiego w duchu idei aggiornamento. Jak 

słusznie zauważa ks. prof. Tadeusz Pawluk „ważną cechą prawa 

kanonicznego jest jego dynamizm”, które to prawo musi posiadać 

„zdolność do adaptowania się do społeczności i czasów”
35

. Kremacja 

była potępiana przez Kościół katolicki do aż do II poł. XX wieku. Jeszcze 

promulgowany w 1917 roku Pio-Benedyktyński Kodeks Prawa 

Kanonicznego, uchodzący w swoich czasach za stosunkowo nowoczesny, 

odmawiał bezwzględnie prawa do udzielenia pogrzebu kościelnego 

wiernym, którzy zdecydowali się poddać kremacji. Wyraźna zmiana 

nastawienia w kierunku liberalizacji przesłanek kanonicznego prawa 

pogrzebowego nastąpiła wraz ze wzrostem popularności zjawiska 

kremacji na świecie. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, nie 

odmawia pogrzebu kościelnego już tylko tym wiernym, którzy  

„zdecydowali się na spopielenie swoich zwłok z motywów przeciwnych 

wierze chrześcijańskiej”
36

. Prawodawca kościelny, wychodząc naprzeciw 

zapotrzebowaniu duszpasterskiemu, wydał nawet w 2016 roku specjalny 

suplement stanowiący liturgiczną instrukcję do obrzędów pogrzebu,  

w przypadku spopielenia zwłok zmarłego wiernego
37

.  

 Drugą determinantą kluczową dla zyskania przez kremację 

popularności w okresie transformacji ustrojowej było z całą pewnością 

sprywatyzowanie sektora funeralnego w Polsce, poprzez możliwość 

powstawania prywatnych przedsiębiorstw w branży usług 

                                                      
35

Ks. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom I. 

Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 2015, s. 29. 
36

Kanon  1185 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 
37

Konferencja Episkopatu Polski wydała w związku z tym specjalny suplement 

do polskiej wersji obrzędów pogrzebu. 
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pogrzebowych
38

. Realia wolnorynkowej konkurencji wymusiły niejako 

na prywatnych przedsiębiorstwach branży funeralnej poszerzenie oferty 

świadczonych usług, co implikowało wprowadzenie możliwości 

komercyjnej kremacji zwłok ludzkich
39

. Pierwsze komercyjne kremato-

rium powstało w 1993 roku w Poznaniu
40

. 

 Ponurą konstatacją jest w tym miejscu stwierdzenie,  

iż w przeciwieństwie do prawa kanonicznego, polskie prawo pogrzebowe 

potrzebuje daleko idących zmian normatywnych w kwestiach związanych 

z kremacją.  Zasadniczy problem przejawia się w  dysonansie, pomiędzy 

anachronicznymi przepisami ustawy o cmentarzach a oczekiwaniami 

społecznymi na dozwolenie nowych form pochówku, związanych ze 

wzrostem ilości dokonywanych kremacji w Polsce. Podstawowe 

znaczenie nadaje się postulowanemu od lat w dozwoleniu na dyspersję, 

czyli rozsypanie spopielonych prochów zmarłego. Dyspersja mogłaby 

odbywać się w pro futuro w specjalnie w tym celu wyznaczonych 

miejscach na cmentarzach (zwanych często polami pamięci, ogrodami 

pamięci czy też łąkami pamięci), alternatywnie w innych miejscach,  

z przestrzenią morską, czy powietrzną na czele. Istotnym problemem 

polskiego prawa pogrzebowego pozostają przepisy ustawy  

o cmentarzach, które zakazują pochówku poza terenami cmentarzy, 

dopuszczając co prawda możliwość pogrzebu morskiego, aczkolwiek 

tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, obwarowanych licznymi 

przesłankami
41

. Nie jest bowiem dozwolona praktyka przetransporto-

wania zwłok (a także prochów ludzkich) w celu ich pochówku  

w morzu
42

. Godny podkreślenia jest fakt, iż przepisy polskiej ustawy  

o cmentarzach zostały silnie powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, jakie 

wiązałoby się z dopuszczeniem grzebania zwłok ludzkich poza terenami 

cmentarzy. Jednakże w przypadku kremacji argument sanitarnej troski 

ustawodawcy traci na znaczeniu, gdyż dyspersja prochów ludzkich nie 

grozi w istocie rzeczy wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego. 

Przepisy ustawy o cmentarzach, które wciąż nie regulują rozsypywania 

                                                      
38

 M. Gajewska, Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako 

zjawisko społeczne i kulturowe, Kraków 2009, s. 208-217.  
39

Ibidem, s. 208.  
40

Ibidem. 
41

Traktuje o nich art. 16 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który 

dozwala na „pogrzeb morski” wyłącznie, jeżeli nie można przybyć do portu  

w ciągu 24 godzin od chwili zgonu, który nastąpił na pełnym morzu. 
42

 P. Drembkowski, op. cit., s. 97.  
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prochów ludzkich poza cmentarzem, stanowią nie tyle zaniedbanie natury 

legislacyjnej, co świadome przemilczenie problemu. Ustawodawca może 

się bowiem, nie bez uzasadnionych racji, obawiać przyszłego sporu 

mogącego wyniknąć na tle liberalizacji prawa pogrzebowego. Nie 

przychylając się do żadnej strony aksjologicznego sporu zwolenników 

postmodernistycznych oraz tradycyjnych form pochówku trudno pominąć 

fakt, iż obowiązujące przepisy ustawy o cmentarzach nie stoją w rażącej 

sprzeczności z doktryną Kościoła katolickiego, czego nie można z cała 

pewnością powiedzieć o ewentualnym novum normatywnym w tej 

materii.   

 Nieuzasadniony wydaje się także brak dozwolenia przez 

polskiego ustawodawcę na przechowywanie prochów ludzkich na 

prywatnych posesjach. Racji przeciwko takim praktykom można  

doszukiwać się co prawda w ewentualnym naruszeniu kultu pamięci 

osoby zmarłej, jednakże argument ten wydaje się nieprzekonujący,  

w sytuacji zbieżności deklarowanej woli testatora z określoną formą 

pochówku. Kluczem do zrozumienia niechęci ustawodawcy na 

zalegalizowanie wspomnianej formy przechowywania  prochów ludzkich 

może być obawa przed ewentualnymi sporami sądowymi pomiędzy 

członkami rodzin zmarłego
43

. Tak jak w przypadku kwestii niedopusz-

czalności rozsypywania prochów ludzkich poza cmentarzami istotnym 

argumentem przemawiającym za utrzymaniem normatywnego status quo 

wydaje się być również, nota bene uzasadniona przesłankami natury 

politycznej, obawa przed przeciwnikami takich zmian.            

 Analizując normatywną próżnię dotyczącą zjawiska kremacji  

w Polsce nie sposób przejść obojętnie wobec nowych,  

postmodernistycznych form pochówku, silnie sprzężonych z wzrostem 

popularności kremacji na świecie. Jak słusznie zauważa Magdalena 

Gajewska „fundamentem ontologicznym nowych form pochówku jest 

kremacja i proch” określając je mianem „rytualnego patchworku”
44

. 

Istotnie większość, choć nie wszystkie, z powstałych w ostatnich latach 

form pochówku nie byłaby możliwa bez rozpowszechnienia kremacji 

ludzkich zwłok. Nowatorskie rozwiązania stworzone przez 

przedsiębiorstwa usług pogrzebowych oferują całą gamę nieznanych 

wcześniej form pochówku, poczynając od umieszczenia spopielonych 

prochów ludzkich w diamencie (stąd etymologicznie wywodzi się nazwa 

                                                      
43

 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 roku II CSK 237/07, 

LEX nr 435453. 
44

 M. Gajewska, op. cit., s. 15. 
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„pochówek diamentowy”), na dyspersji prochów podczas lotu  

w przestrzeni kosmicznej („pochówek kosmiczny”) kończąc
45

. W Repu-

blice Federalnej Niemiec coraz popularniejsze stają się „ekologiczne” 

formy pochówku, podkreślające przemijający byt człowieka  

w naturalnym ekosystemie Ziemii i wyrażające poparcie dla idei ochrony 

środowiska. 

 Nie można pominąć w związku z powyższymi uwagami 

istotnego novum w zachodniej kulturze pochówku, jaki stanowi z całą 

pewnością zyskująca na popularności „turystyka funeralna” do sąsiednich 

państw, gdzie oferowane są usługi całkowicie niedostępne na rodzimym 

rynku branży pogrzebowej. Dobry przykład stanowią Niemcy, zwłaszcza 

mieszkańcy tradycyjnie katolickich krajów związkowych (przede 

wszystkim Bawarii), którzy skrzętnie korzystają z takich dobrodziejstw 

współczesnego rynku usług pogrzebowych, jak chociażby diamentowy 

pochówek – całkowicie legalny w pobliskiej Holandii
46

. Należy pod-

kreślić, że w przypadku znacznej reorientacji obyczajowej polskiego 

społeczeństwa w przyszłości zjawisko to może przybrać na sile również 

w Polsce
47

.  

 Przyszłość nauki przyniesie zapewne niezliczone przykłady 

dokonań, które jeszcze w pierwszych dekadach XXI stulecia wydawały 

się współczesnym całkowicie niewyobrażalne. Alternatywą dla grzebania 

zwłok na cmentarzu czy też coraz popularniejszej na świecie kremacji 

może się okazać praktykowana już w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

krioprezerwacja, czyli technologia pozwalająca na zamrożenie ludzkich 

zwłok do skrajnie niskiej temperatury. Jej popularyzatorzy wydają się 

być przeświadczeni o nomen omen rezurekcyjnych możliwościach, jakie 

może przynieść dla „pochowanego” w ten nietypowy sposób zmarłego  

w przyszłości
48

. Postrzeganie kroniki (cryonics) wyłącznie w kategorii 

                                                      
45

www.dw.com/pl/pośmiertnie-dotknąć-gwiazd-nowa-kultura-pochówków/a-17-

172069, dostęp 11.02.2020.  
46

 Ibidem. 
47

 Znane są liczne przypadki „turystyki aborcyjnej” Polek do sąsiednich państw, 

gdzie tego rodzaju zabiegi medyczne są dostępne bez konieczności spełniania 

znacznie obostrzonych przesłanek formalnych. 
48

 Podstawowa idea przyświecająca tej koncepcji zakłada, iż zamrożone do 

skrajnie niskich temperatury ciało ludzkie będzie mogło zostać następnie 

przywrócone do pełni funkcji życiowych, co umożliwić ma rozwój medycyny  

w przyszłości. W tym sensie zmarli  poddani krioprezerwacji zostaliby „jedynie” 
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efektu niepohamowanego merkantylizmu usług funeralnych w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki byłoby sporym uproszczeniem. Krionika to coś 

znacznie więcej, aniżeli kolejna postmodernistyczna - być może tylko 

nieco bardziej ekscentryczna - forma pochówku, ponieważ jest 

egzemplifikacją ludzkiego marzenia o uzyskaniu nieśmiertelności  

w najbardziej empirycznej, fizykalnej postaci. Nawet jeżeli przyjąć,  

iż jest to marginalne zjawisko stanowiące dochodowe źródło dla kilku 

przedsiębiorstw, które oferują tego rodzaju usługi, nie znaczy to,  

że prekursorzy analogicznych eksperymentów funeralnych nie znajdą 

naśladowców w przyszłości. Należy wyrazić obawy o to, że pro futuro 

powstaną jeszcze bardziej ekscentryczne formy już nie tyle tradycyjnie 

pojmowanego pochówku, co „unieśmiertelniania” osoby ludzkiej,  

z próbami przeniesienia cyfrowego „zapisu” ludzkiej świadomości do 

robotów humanoidalnych włącznie (tzw. transfer umysłu). Nasuwa się  

w związku z tym zasadnicze pytanie: czy nie zatraci się w takim 

przypadku tradycyjnie pojmowanego sensu ziemskiego przemijania  

i śmierci biologicznej, wkomponowanych w ludzką naturę i etykę 

normatywną, jaką znamy
49

?  

 Wieńcząc uwagi dotyczące zjawiska kremacji w Polsce i rozwoju 

„nowych wspaniałych”
50

 form pochówku powstających na świecie należy 

z całą stanowczością podkreślić, iż koniecznego unormowania rangi 

ustawowej wymaga kwestia zalegalizowania dyspersji prochów ludzkich 

oraz przechowywania ich poza terenami cmentarzy. Powyższe postulaty 

wysuwane są już od wielu lat w polskim piśmiennictwie dotyczącym 

tematyki funeralnej
51

. Praktyka rozsypywania prochów zmarłego jest  

w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawnie legalna  

i sankcjonowana odpowiedzialnością prawno-wykroczeniową
52

. Niektó-

rzy autorzy wyrażają jednak negatywne stanowisko odnośnie sposobu 

penalizacji naruszenia przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych
53

. Pomijając skrajne stanowiska należy zgodzić się z postu-

                                                                                                                        
hibernowani na nieokreślony czas, dopóki wyleczenie ich schorzeń lub też 

przedłużenie życia nie będzie możliwe.  
49

 Być może trzeba będzie wtedy stworzyć nowe zasady etyki normatywnej Por. 

D. Shaw, Cryoethics: seeking life afterdeath, „Bioethics” 2009 nr 23, s. 515-521. 
50

 Trawestując tytuł słynnej antyutopii Aldousa Huxley’a „Nowy wspaniały 

świat”. 
51

 P. Borecki, M. Winiarczyk-Kossakowska, op. cit., s. 8. 
52

 art. 18 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 
53

 Por. P. Drembkowski, op. cit., s. 98. 
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latami konieczności znowelizowania aktualnie obowiązującej ustawy  

o cmentarzach dotyczącym form pochówku oraz regulacji samej 

działalności przedsiębiorstw świadczących usługi kremacyjne. 

V. Grzebowiska dla zwierząt domowych – doświadczenia 

zagraniczne i polskie realia 

 W ostatnich latach powstaje w Polsce coraz więcej grzebowisk 

dla zwierząt domowych, określanych „cmentarzami dla zwierząt”. Takie 

podmioty zlokalizowane są między innymi w Pile, Słupsku czy Kątach 

Wrocławskich. Zwierzęce nekropolie nie posiadają statusu prawnego 

cmentarzy, aczkolwiek spełniają, w sensie funkcjonalnym, analogiczną 

rolę będąc miejscem pochówku dla zwierząt domowych
54

. Powstawanie 

takich miejsc na przestrzeni ostatnich lat stanowi wyraźną zmianę 

obyczajowości w polskim społeczeństwie, które dostrzegło silną potrzebę 

legalnego pożegnania i upamiętnienia „futrzanych przyjaciół”
55

. Wydaje 

się wysoce prawdopodobne, iż w niedalekiej przyszłości znacząco 

zwiększy się liczba miejscowości w Polsce, gdzie oferowane będą usługi 

pogrzebowe dla zwierząt domowych. W praktyce ważkim argumentem 

przeciwko powstawaniu nowych lokalizacji dla takich zwierzęcych 

cmentarzy jest niechęć lokalnych społeczności, która nadal wpływa na 

spadek wartości nieruchomości gruntowych, bezpośrednio sąsiadujących 

z tego typu nekropoliami
56

. Czasem przeszkodą mogą się okazać akty 

prawa miejscowego, w przypadku wprowadzenia zbyt rygorystycznych 

minimalnych odległości od zabudowań mieszkalnych dla grzebowisk dla 

zwierząt
57

. 

 Zjawisko pochówku zwierząt domowych nie jest jednak, jak 

mogłoby się wydawać, kolejnym „wynalazkiem” postmodernistycznej 

kultury funeralnej XXI wieku. Jego współczesna geneza sięga bowiem 

schyłku XIX stulecia i powstawania pierwszych nekropolii dla zwierząt 

                                                                                                                        
Autor podkreśla, iż przepisy ingerujące w prawa jednostek powinny być 

„sformułowane z wystarczającą precyzją”, czego nie można powiedzieć jego 

zdaniem o sposobie redakcji art. 18 ustawy o cmentarzach. 
54

 Znane są również cmentarze dla koni (np. Kliczków koło Bolesławca) Zob.  

J. Kolbuszewski, op. cit., s. 56. 
55

 Zob. www.zawszerazem.pl, dostęp 11.02.2020. 
56

https://natemat.pl/155615,cmentarze-dla-zwierzat-czasem-ludzie-odwiedzaja-

je-czesciej-niz-zmarlych-krewnych, dostęp 11.02.2020. 
57

Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 

26.04.2018 r. II SA/Po 2/18. 
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na świecie. Za najstarszą tego rodzaju nekropolię uważa się cmentarz dla 

zwierząt założony w 1882 w londyńskim Hyde Park
58

. W Polsce funk-

cjonuje obecnie 14 takich podmiotów, nadzorowanych przez Główny 

Inspektorat Weterynarii, prowadzący ich rejestr
59

. Należy podkreślić,  

iż do grzebowisk, jakiego terminu używa się w języku prawnym dla 

określenia zwierzęcych nekropolii nie stosuje się w ogóle przepisów 

ustawy o cmentarzach
60

. Zasadniczo do grzebowisk dla zwierząt stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach
61

 oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  

o ochronie zdrowia zwierząt i ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt
62

. 

 W związku ze zmianami obyczajowymi polski ustawodawca oraz 

prawodawca kościelny będą musieli zmierzyć się z kontrowersyjnym 

aksjologicznie wyzwaniem, czy dopuścić w ograniczonym stopniu na 

pochówek ludzi ze zwierzętami na tym samym cmentarzu. Przypadek 

sąsiedniej Republiki Federalnej Niemiec, gdzie takie nekropolie zaczęły 

powstawać od 2015 roku doskonale pokazuje, iż zagadnienie to może 

wyjść poza kanwy rozważań li tylko teoretycznoprawnych i stać się 

rzeczywistym problemem polityki funeralnej
63

. Rosnąca liczba cmentarzy 

„mieszanych” na świecie umożliwiających wspólny pochówek człowieka 

ze zwierzęciem jest tego najlepszym przykładem
64

.  

VI. Zakończenie 

 Wydaje się, iż pomimo, że polska kultura pochówku XXI wieku 

znacząco odbiega od realiów znanych z czasów uchwalania aktualnie 

obowiązującej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych to wciąż 

                                                      
58

 A. Myślińska, Grzebowiska dla zwierząt w Polsce, „Architectus” 2018 1(53), 

s. 90.  
59

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zwierzeta-domowe,   

dostęp 11.02.2020. 
60

https://www.prawo.pl/biznes/lokalizacja-cmentarza-zwierzat-domowych-na-

podstawie-wykladni-aktow-o-zblizonej-tematyce,149147.html, dostęp  

11.02.2020. 
61

 Dz. U. 1996  nr 132,  poz. 622. 
62

Dz. U. 2004 nr 69, poz. 625. 
63

https://wyborcza.pl/1,75399,18055621,Wspolny_pochowek_zwierzat_i_ludzi_

_Niemcy_otwieraja.html?disableRedirects=true, dostęp 11.02.2020.  
64

http://www.dogintravel.com/pl/cmentarz-dla-ludzi-i-zwierzat/, dostęp  

11.02.2020. 
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daleko jej jeszcze do praktyki funeralnej przywołanych w niniejszym 

artykule państw Europy Zachodniej, czy też „nowatorskich” rozwiązań ze 

Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest oczywiste, iż wraz z postępującą 

laicyzacją (sekularyzacją) społeczeństw państw kultury zachodniej 

podążają za nią także nowe funeralne trendy, zdecydowanie obce tradycji 

pochówku w Polsce.  

 Nie ulega wątpliwości, iż polskie prawo pogrzebowe potrzebuje 

zdecydowanej ewolucji w formie nie tyle dużej nowelizacji 

obowiązującej, co uchwalenia nowej ustawy o cmentarzach, która 

zdecydowanie bardziej odpowiadałaby realiom kulturowym XXI wieku. 

Nie jest zadaniem prawa petryfikowanie stanów normatywnych dalece 

odbiegających od doświadczeń codziennej praktyki. Wręcz przeciwnie, 

jak słusznie zauważa ks. Arkadiusz Kalinowski „prawo jest 

rzeczywistością zmieniającą się, ewolutywną”
65

. Należy wyrazić nadzie-

ję, iż przyszłe zmiany legislacyjne nie doprowadzą do przechylenia szali 

kultury funeralnej w Polsce w kierunku niebezpiecznej merkantylizacji 

rynku usług pogrzebowych
66

. Byłoby to zbyt daleko posunięte działanie 

ustawodawcy, zważając na tradycje rodzimej kultury pochówku  

i ponadczasowe wartości zakorzenione od wieków w polskim 

społeczeństwie. 

 Najbardziej optymalnym rozwiązaniem powinna być stopniowa 

ewolucja  ustawodawstwa pogrzebowego i dostosowanie go do 

powszechnie akceptowanych, nowych form pochówku,  

z dopuszczalnością rozsypywania oraz przechowywaniem ludzkich 

prochów na terenie prywatnych posesji na czele. Podążając zgodnie  

z duchem ewolucji obyczajów funeralnych w polskim społeczeństwie 

należy zachować stosowny umiar i powagę – wartości niezbędne  

w przypadku uregulowań tej wrażliwej kwestii społecznej. 
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Ochrona uczuć religijnych a wolność słowa w polskim 

systemie prawnym 

Protection of Religious Feelings and Freedom of Speech in the 

Polish Legal System 

 

Abstrakt  

 We współczesnym świecie kwestia obrazy uczuć religijnych 

budzi wiele kontrowersji. Sądy w wielu przypadkach mają problem  

z odpowiednią kwalifikacją czynów, dotyczących granicy między 

wolnością słowa, a szydzeniem z uczuć religijnych. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że chociaż państwo powinno zachować neutralność  

w sferach światopoglądowych, niejednokrotnie zdarza się, iż sędzia, 

zajmujący się daną sprawą jest niewierzący. Automatycznie wpływa to 

na treść wyroku. Poza tym w powyższej pracy została wykorzystana 

definicja Sądu Najwyższego, dotycząca uczuć religijnych. Jest ona 

niestety zbyt ogólna i problematyczna. Użyte w niej określenie 

„zdarzenia” jest mocno nieprecyzyjne. Warto zauważyć, iż obraza uczuć 

religijnych nie ogranicza się tylko do „zdarzeń”, gdyż można znieważyć 

osoby (proroków, wyznawców, itd.). Oprócz tego zostały poddane 

analizie artykuły 23, 24 i 448 Kodeksu cywilnego, które odnoszą się 

przede wszystkim do dóbr osobistych. Należy podkreślić, że człowiek 

posiadający swój światopogląd ma prawo go chronić, a państwo ma mu 

to prawo zapewnić. Niestety w praktyce rzeczywistość wygląda zupełnie 

inaczej. W celu  pełnego zrozumienia przywołanych w tej pracy 

aspektów, związanych z ochroną uczuć religijnych, analizie i interpretacji 

zostały poddane też artykuły 194, 195 i 196 Kodeksu karnego. 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Protection
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/religious
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/feelings
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/freedom
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/speech
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Polish
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/legal
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Najważniejszy jest tutaj art. 196, który stanowi najważniejszy trzon 

naszej pracy. Zachowania przewidziane w przepisie art. 196 k.k. nie 

zasługują na kryminalizację, a w konsekwencji – mamy na gruncie 

rzeczonego przepisu do czynienia ze zbyt daleko idącą ingerencją 

ustawodawcy w  wolność wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. 

Słowa kluczowe:  

Wolność, sumienie, artyzm, ochrona, uczucie, słowo, wypowiedź, 

konstytucja, kodeks karny, obraza, wyrok 

Abstract  

 In the contemporary world, the issue of the insult of religious 

feelings is still controversial. In many cases courts have problems with 

the proper qualification of acts concerning the thin line between freedom 

of speech and mockery of religious faith. It is worth noting that, although 

the state should remain neutral in the field of worldview, it often happens 

that the judge dealing with a given case is an unbeliever. This 

automatically affects the content of the sentence. In addition, the 

Supreme Court's definition of religious feelings was used in the above 

work. Unfortunately, it is too general and problematic. The term 'event' 

used in it is highly imprecise. It is worth mentioning that insult of 

religious feelings is not limited to 'the event', as it is possible to affront 

people (prophets, believers, etc.). Moreover, Articles 23, 24, and 448 of 

the Civil Code, which  refer primarily to personal rights, were examined 

here. It should be emphasized that a person with their own worldview has 

the right to protect it, and the state is obliged to support this right. 

Unfortunately, the reality is completely different. In order to fully 

understand the aspects mentioned in this work, related to the protection of 

religious feelings, Articles 194, 195 and 196 of the Penal Code were also 

analyzed and interpreted. The most principal is the article 196, which is 

the core of our work. The acts described in the Article 196 of Penal Code 

do not deserve to be criminalized, and as a consequence on the basis of 

that provision, the interference of the legislator into the freedom of 

expression and creation goes definitely too far. 

Key words:  

Freedom, conscience, artistry, protection, sensation, word, statement, 

constitution, the penal code, insult, verdict 
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Wprowadzenie 

               Kwestia relacji zachodzących między wolnością słowa, a obrazą 

uczuć religijnych od wielu lat sprawia nie lada problem. Zrozumienie  

i rozstrzyganie relacji występujących pomiędzy nimi stanowi trudny 

orzech do zgryzienia szczególnie dla orzekających w tej sprawie sądów. 

Z sytuacją taką mamy do czynienia przede wszystkim dlatego, że zakres 

znaczeniowy w ich społecznym funkcjonowaniu i pojmowaniu jest 

bardzo szeroki. Co więcej oba te zagadnienia są szeroko rozumiane  

i definiowane na gruncie prawnym, czego efekt można dostrzec 

chociażby w zróżnicowanej linii orzeczniczej dotyczącej palących 

sporów związanych z obrazą uczuć religijnych, a także w licznych 

sporach  na podłożu doktrynalnym obejmujących temat obrazy uczuć 

religijnych na gruncie wolności słowa, w których często pojawiającym 

się problemem jest zasadność ochrony uczuć religijnych oraz stopień 

penalizacji naruszeń z nią związanych. Spory związane z ochroną uczuć 

religijnych mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach prawnych 

zarówno  na płaszczyźnie cywilistycznej - ochrona dóbr osobistych, jak  

i tej wynikającej z gwarancji konstytucyjnych praw i wolności - wolność 

słowa i wyznania, jednakże najbardziej skonkretyzowany, wachlarz 

regulacji prawnych dotyczących obrazy uczuć religijnych znajduje się  

w prawie karnym. Jednakże po przeanalizowaniu spojrzenia 

wynikającego z doktryny i orzecznictwa na kwestię obrazy uczuć 

religijnych, należy zauważyć że panuje tu wspomniany brak jednolitego 

zdania na temat tych zagadnień, w miejsce którego panuje nieład 

interpretacyjny. 

Różne rodzaje wolności ujęte w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 Źródłem tego problemu wydaje się być przede wszystkim 

podejście do definiowania przez osoby nauki i doktryny,  

jak i orzekających sędziów, podstawowych zagadnień i pojęć takich jak 

„wolność słowa”, jej „granice”, „uczucie religijne” oraz to co stanowić 

może jego „obrazę”. Różnorodność interpretacyjna wynika tu z metody 

interpretacji, a co więcej z nastawienia i podejścia dokonującego 

interpretacji, które może jednoznacznie wynikać z tego czy jest to osoba 

wierząca czy nie. Są to pojęcia, które mogą stanowić zarówno kwestię 

subiektywną jak i obiektywną dla dokonującego analizy.  

 Rozważania, odnoszące się do poruszonego przez nas tematu, 

należy rozpocząć od zdefiniowania podstawowych pojęć. Przedstawienie 
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sposobu ich pojmowania jest kluczowe dla zrozumienia relacji 

zachodzących między nimi na płaszczyźnie prawnej i społecznej. 

Najobszerniejszym z nich jest rozumienie czym jest wolność. To od niej 

należy wyjść zaczynając analizę. Według Monteskiusza wolność stanowi 

prawo do czynienia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalają
1

.  

Mimo że powyższe wyjaśnienie tego słowa jest dosyć szerokie, należy 

zauważyć, iż jest ono aktualne również obecnie. Dzięki wolności 

człowiek sam decyduje o swoim losie, jak i swoich poczynaniach,  

w wyniku których krystalizuje się jego ścieżka życiowa. W tym miejscu 

trzeba jasno jednak zauważyć, że w Polsce nie występuje bezwzględnie 

obowiązująca definicja wolności. Ma ona z pewnością charakter 

negatywny oraz wiąże się z całkowitym brakiem ograniczeń (Hobbes, 

współczesny libertarianizm); wolności przypisuje się także cechę 

pozytywną, gdyż interpretuje się ją przez pryzmat możliwości spełnienia 

ściśle określonych celów. Wolność jest dedykowana jednostce,  

na co wskazuje spectrum swobód, które posiada. Jeżeli chodzi  

o współczesne teorie polityczne mamy do czynienia z 2 elementarnymi 

tendencjami ujęcia tego problemu: maksymalne rozszerzenie wolności 

indywidualnej (indywidualistyczny libertarianizm) w przekonaniu, iż taka 

wolność stanowi warunek konieczny i wystarczający tworzenia innych 

wartości albo zbudowanie systemu kompromisowego, w którym wolność 

indywidualna jest ograniczona ze względu na sprawiedliwość społeczną. 

Bardzo przydatna i przystępna wydaje się również definicja wolności 

wedle doktryny chrześcijańskiej: „wolność jest zakorzenioną w rozumie  

i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś 

innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań”. 

 Konstytucja RP
2
 dzieli wolności na te, które są dostępne dla 

każdego człowieka znajdującego się pod władzą Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także na wolności przysługujące tylko osobom mającym 

obywatelstwo polskie. Zaliczamy do nich m.in. prawa o charakterze 

politycznym (czynne i bierne prawo wyborcze), a także prawa  

o charakterze socjalnym (np. prawo do korzystania z publicznej służby 

zdrowia). W tym miejscu warto przytoczyć postanowienie z Konstytucji 

                                                      
1
 K. Monteskiusz, O duchu praw, tłum. T. Boy-Żeleński, t. III, Warszawa 1981, 

s. 376. 
2
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z nr 78, 

poz. 483. 
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RP, że „każdemu zapewnia się wolność”. Stwierdzenie to odnosi się nie 

tylko do tego, iż prawo to przysługuje każdemu człowiekowi, ale też,  

iż państwo musi zagwarantować wolność wszystkim obywatelom. Źródło 

wolności stanowi przede wszystkim godność osoby ludzkiej, co zostało 

wyrażone w art. 30 Konstytucji RP, według którego: „przyrodzona  

i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 

człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie  

i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Opis ten przywołuje na 

myśl koncepcję prawnonaturalnego uzasadnienia prawa oraz wolności. 

Wynika to z faktu, że godność człowieka należy do cech przyrodzonych, 

co dowodzi na rodowód, związany z prawem naturalnym. Człowiek nie 

nabywa jej ze względu na przepisy prawa, ponieważ posiada ją z racji na 

samo bycie człowiekiem. Nikt nie ma możliwości, aby zrzec się własnej 

godności, a co za tym idzie nie jest w stanie odebrać swoich praw  

i wolności. 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wszystkim 

wolność wypowiedzi. Każdy obywatel ma prawo do wygłaszania swoich 

poglądów, a także nabywania i rozprzestrzeniania posiadanej wiedzy, czy 

informacji. Wolność wypowiedzi gwarantuje również zakaz cenzury 

środków masowego przekazu i koncesjonowanie prasy. Polska nie należy 

do wyjątków, gdyż każde demokratyczne państwo musi zapewniać 

obywatelom wolność i powinno to stanowić priorytet dla dobrze 

funkcjonującej jednostki politycznej. 

 W tym miejscu trzeba wyjaśnić czym w zasadzie jest „wolność 

słowa”. Należy ją rozpatrywać w kategorii skrótu myślowego, który 

niedokładnie przekazuje różnorodność aspektów, odnoszących się do 

problemu, ponieważ stanowi zarówno wolność słowa sensu stricto,  

jak i pozostałe wolności, występujące w sferze różnych zewnętrznych 

czynników działalności człowieka. Wolność słowa ułatwia wyrażanie 

własnych myśli wobec drugiego człowieka w dość przystępnej formie do 

odbioru, podczas procesu komunikacji międzyludzkiej. Pojęcie to określa 

się jako syntezę 2 składników: wolności „od” i wolności „do”. Wolność 

„od” dotyczy emancypacji jednostki z grupy społecznej, ale też szeroko 

pojętego społeczeństwa. Natomiast wolność „do” odnosi się  do działań 

państwa, które powinny dać jednostce należyte warunki, aby miała ona 

możliwość czerpania zysków z wolności. 

 Wolność słowa pozwala oczywiście wybrać formy słowa,  

ale także słuchaczy, do których kierowane są wypowiedzi. Jest to 

spowodowane tym, że konkretne poglądy mogą być wygłaszane  
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w jakiejkolwiek postaci, przy pomocy różnorodnych sposobów oraz że 

istnieje pełna swoboda w wyborze ludzi, z którymi w danym momencie 

chcemy nawiązać dialog. Wolność słowa jest związana z wypowiedzą  

w formie werbalnej, w przeciwieństwie do wolności wypowiedzi, która 

umożliwia wyrażanie w formie werbalnej lub niewerbalnej rozważań  

i postulatów. Niekiedy wolność wypowiedzi bywa identyfikowana jako 

wolność ekspresji. Nie powinno budzić to żadnych wątpliwości, 

ponieważ dzięki ekspresji można bez trudu uzewnętrznić swoje 

przekonania. 

 Warto pochylić się również nad interpretacją filozoficzną 

wolności słowa. Często wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje 

uzasadnień: 1) dążenie do prawdy, 2) samoekspresja, samorealizacja  

i suwerenność jednostki, 3) krzewienie właściwych postaw odbiorców,  

4) spełnianie wymogów demokracji politycznej, której niezbędnym 

warunkiem jest wolność wypowiedzi. 

 Jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi jest ona również 

zapewniona w przepisach Konstytucji, a w szczególności w art. 54, który 

gwarantuje wolność wygłaszania swoich spostrzeżeń oraz nabywania  

i przekazywania wiadomości. Dzieła sztuki, spektakle, wszelkie słowo 

mówione lub pisane pozwala autorowi wyrazić siebie i poglądy na życie, 

czy otoczenie. Należy w tym miejscu dostrzec, iż także art. 14 

Konstytucji RP poprzez zagwarantowanie wolności prasy i innych 

środków społecznego przekazu może przez taką gwarancję dawać tym 

samym pewnego rodzaju swobodę przepływu poglądów, dotyczących 

aspektów politycznych, społecznych oraz artystycznych, które za pomocą 

np. prasy i innych środków przekazu są wyrażane. Trzeba dbać o wyżej 

przytoczone wolności, które stanowią trzon demokratycznego państwa 

prawa. W tym miejscu należy pochylić się nad granicami wolności 

artystycznej, do której wlicza się czynności wykonywane przez konkretne 

podmioty oraz efekt takowej działalności, a mianowicie pewne dobro 

materialne będące wytworem dorobku twórczego. Twórczość artystyczna 

budziła i będzie budzić kontrowersje jeszcze przez wiele lat. Kiedyś do 

kręgu artystów wliczało się pisarzy, rzeźbiarzy, malarzy, którzy byli 

członkami konkretnych warstw społecznych. Współcześnie wychodzi się 

z założenia, że wszyscy mają prawo tworzyć, ponieważ taka jest natura 

człowieka. Każdy z nas potrafi myśleć i wyrażać swój indywidualizm, 

czy też emocje, wykorzystując wyobraźnię. W związku z powyższym 

ciężko uznać daną działalność stricte jako artystyczną. Jest to bardzo 

skomplikowany proces, do którego ludzie mają różne podejście. Wynika 
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to z naszego usposobienia i tego jakimi wartościami kierujemy się  

w życiu. Dla jednych dziełem artystycznym będzie pospolity rysunek, 

stworzony przez dziecko, dla innych natomiast monumentalny pomnik. 

Podobnie kwestia ta wygląda w muzyce. Obecnie promuje się wielu 

wokalistów, którzy sławę zawdzięczają głównie kontrowersyjnym 

ubiorom, sposobem bycia oraz wulgarnymi wypowiedziami. Tekst 

piosenki, jej przekaz, a także melodia schodzi na  boczny plan. Kiedyś 

sprawy miały się zupełnie inaczej. Artyści bardziej szanowali swoją 

prywatność i okazywali większą skromność. Sam talent wystarczył do 

osiągania sukcesów na arenie międzynarodowej. W tym miejscu warto 

dodać, że w art. 54 i art. 73 Konstytucji RP, ustawodawca nie pokazał, 

gdzie znajdują się klauzule limitacyjne, dlatego wolności posiadają 

ograniczenia wyłącznie na zasadach ogólnych, co wynika z art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP. Jeżeli chodzi o wolność twórczości artystycznej 

ograniczenia te mogą odnosić się jedynie do ekspresji artystycznej, a nie 

do momentu tworzenia, który jest nienaruszalny. Konkludując, 

przytoczona w art. 73 Konstytucji RP wolność stanowi szczególną opcję 

wykonania, określonej w art. 54 Konstytucji RP swobody wygłaszania 

poglądów na świat. P. Czarnek trafnie zauważył, iż „wolność twórczości 

artystycznej, podobnie jak i inne wolności i prawa człowieka, nie może 

być analizowana wyłącznie na gruncie art. 73 Konstytucji RP,  

w oderwaniu od wartości konstytucyjnych tworzących aksjologię naszej 

ustawy zasadnicze. W art. 73 ustrojodawca jedynie zadeklarował ochronę 

tej wolności, ale jej treść zdeterminowana jest treścią innych, 

zasadniczych przepisów ustawy zasadniczej, w tym naczelnych zasad 

ustrojowych”
3
. Do grona tych wartości trzeba też włączyć przytoczoną  

w art. 53 Konstytucji RP wolność sumienia oraz religii. Z wolności tej 

wynika prawo do ochrony uczuć religijnych. W tym miejscu należy 

zauważyć, iż jedną z granic nawiązujących do rozpowszechniania dzieła, 

jako wytworu działalności twórczej, nakreśla prawnokarna ochrona uczuć 

religijnych, na której przede wszystkim opiera się ta praca. 

Pojęcie obrazy uczuć religijnych w aspekcie doktrynalnym 

 Kolejną kwestią, która wymaga głębszej analizy, jest pojęcie 

„obrazy uczuć religijnych”. Należy wyjść od terminu  uczuć w ogólności. 

Uczucia są to stany emocjonalne bądź psychiczne, które mogą 

                                                      
3
 P. Czarnek, Konstytucyjne granice wolności artystycznej w kontekście prawa 

do ochrony uczuć religijnych, [w:] Odpowiedzialność karna artysty…, red.  

F. Ciepły, s. 83. 
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motywować jednostkę do podjęcia pewnych działań, lub stanowić wyraz 

stosunku jednostki do tego co ją otacza. Są to takie zjawiska jak miłość, 

radość, nienawiść etc., a także doznania fizyczne. Konkretyzując pojęcie 

uczuć należy uszczegółowić je do „uczuć religijnych”. Można wskazać, 

że są to takie uczucia, których przedmiot należy do tzw. sfery sacrum, 

czyli do wszystkiego co stanowi sferę religijną, a nie świecką. Mogą one 

wyrażać się np. poprzez odczuwanie świętości miejsc kultu bądź 

przedmiotów z nim związanych, czy też poprzez odczuwanie napełnienia 

w wyniku modlitwy lub innych praktyk religijnych. Zdefiniowania 

pojęcia „obrazy uczuć religijnych” podjął się Sąd Najwyższy ustalając,  

że „można je określić jako stan psychiczny, którego istotę stanowi 

ustosunkowanie się wewnętrzne do przeszłych, obecnych i przyszłych 

zdarzeń, bezpośrednio lub pośrednio związanych z religią jako formą 

świadomości społecznej, obejmującej wierzenia dotyczące sensu i celu 

istnienia człowieka, ludzkości i świata” (Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 

2004 roku (I CK 484/03), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 

2005/4/69). Wypada jednak zaznaczyć, że takie zdefiniowanie „obrazy” 

tychże uczuć, nastręczać może wiele niejasności interpretacyjnych  

w związku z dużą dowolnością pojmowania tej kwestii  dokonywaną 

przez sędziego  przy wydawaniu orzeczenia, szczególnie ze względu na 

jego przekonania religijne, które jednakowoż nie powinny mieć wpływu 

na ocenę postępowania oskarżonego. Wiele zależy od tego w jaki sposób 

będzie rozpatrywana kwestia „obrazy”. Natomiast pogląd dominujący  

w literaturze mówi, że „uczucia religijne są to stany afektywne związane 

z przeżywaniem wiary”
4
. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia  

7 czerwca 1994 roku stwierdził że uczucia religijne podlegają szczególnej 

ochronie prawa, ze względu na ich wynikanie z konstytucyjnych 

gwarancji wolności sumienia i wyznania. Pojęcie „uczuć religijnych” 

może być zdefiniowane jeszcze szerzej poprzez objęcie nim przekonań 

religijnych. „Przekonanie” jest  to utrwalony stosunek do jakiejś kwestii 

oparty na przeświadczeniu o jej prawdziwości i słuszności - w tym 

wypadku kwestii  religijnych
5
. Pojęcie „uczuć religijnych” może być 

zdefiniowane jeszcze szerzej poprzez objęcie nim przekonań religijnych. 

Warto dlatego zwrócić  uwagę  na pogląd części doktryny, który uznaje 

że skoro należy chronić wolność przekonań w sprawach wiary,  

                                                      
4
 W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym  

w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 

2010, s. 177. 
5
 Orzeczenie TK z dnia 7 czerwca 1994 r. K 17 / 93, OTK z 1994, Nr 1, poz. 11, 

s. 90. 
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to również ochronie tej podlegać będą poglądy ateistyczne. Pogląd ten 

jest wyprowadzany również z konstytucyjnej zasady wolności sumienia  

i wyznania, jednakże wydaje się że, może to być zbyt daleko idąca 

interpretacja, ponieważ uczucia religijne są związane z konkretnym 

wyznaniem wiary, a w wypadku przekonań ateistycznych nie mamy  

z tym do czynienia. Uczucia religijne dodatkowo związane będą  

z przedmiotem czci religijnej, któremu cześć ta jest oddawana zależnie od 

konkretnego wyznania. Należy więc zauważyć, że to co w danym 

przypadku stanowi obrazę uczuć religijnych, będzie zależało od tego 

jakiego wyznania dotyczy, gdyż dla każdego z wyznań przedmiot kultu  

i czci religijnej może stanowić coś odmiennego ze względu na 

powiązania osób wierzących z przedmiotami czci religijnej i obiektami 

kultu, które w zależności od wyznania będą się różnić. Ostatecznie 

można stwierdzić, że przestępstwo „obrazy uczuć religijnych” polegać 

może też  na „publicznym znieważeniu przedmiotu czci religijnej lub 

miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów 

religijnych”
6
. W tym miejscu warto nadmienić, iż Sąd Najwyższy łączy 

ochronę uczuć religijnych z ochroną wolności religii: „Chroniąc wolność 

religii, chroni się sferę pojęć wyobrażeń, przekonań i uczuć religijnych 

danej osoby. Możliwe jest więc wyróżnienie uczuć religijnych jako 

prawnie chronionego dobra osobistego”
7
. Jeżeli chodzi o wolność religii 

Konstytucja wyróżnia konkretne elementy: wolność wyznawania lub 

przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania 

indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez 

uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie 

i nauczanie, posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od 

potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy 

religijnej tam, gdzie się znajdują. Elementy te są jasno określone, przez 

co nie powinny budzić żadnych zastrzeżeń, czy problemów 

interpretacyjnych. Jednak używanie kilku z nich podlega ograniczeniom, 

o których mowa w art. 53 ust. 5, a także art. 31 ust. 3. Samo zaś 

wyliczenie elementów wolności religii nie może „prowadzić do jej 

ograniczenia”
8
.  

                                                      
6
 S. Dziwisz, Ochrona uczuć religijnych polskim prawie karnym, Lublin 2019,  

s. 131. 
7
 Wyrok z dnia 6 kwietnia.2004 r., I CK 484/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 69.  

8
 K. Pyclik, Wolność sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (założenia 

filozoficzno-prawne), [w:] B. Banaszak, A.Preisner (red.), Prawa i wolności  

w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 459. 
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 Należy również zauważyć, że Konstytucja otwarcie zakazuje 

organom władzy publicznej nakładania na kogokolwiek (podlegającego 

prawu Rzeczypospolitej Polskiej) obowiązku demonstrowania  

w jakikolwiek sposób jej przekonań światopoglądowych, wyznaniowych, 

czy religijnych. W głównej mierze tyczy się to rozpowszechniania 

wiadomości umożliwiających personalizację tych przekonań. Uzyskanie 

informacji o tych przekonaniach przez władze publiczne nie może 

wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.  

 Polski system prawny przewiduje wiele sposobów ochrony uczuć 

religijnych, jednak nie zawsze są one w pełni skuteczne. Trzeba jasno 

powiedzieć, iż w naszym kraju często dochodzi do przekraczania granicy 

wolności słowa, ze względu na obrazę uczuć religijnych osób, należących 

do różnych wyznań, czy grup społecznych. Nie należy daleko szukać by 

znaleźć takie przypadki. Na pewno na chwilę uwagi zasługują notoryczne 

skargi posłów, dotyczące krzyża, który wisi na sali plenarnej. Wielu 

parlamentarzystów argumentuje swoją niechęć do tego wielkiego 

symbolu religijnego w dość dziwny sposób. Mimo że z reguły państwo 

powinno być neutralne w takiej kwestii, to niewątpliwie trzeba pamiętać, 

iż owa bezstronność musi być umiarkowana, a jej rezultatem nie może 

być pozbycie się symboli religijnych z życia publicznego. Bezzasadna 

jest dezaprobata wobec konkretnych wartości jedynie ze względu na fakt, 

że dana religia optuje za nimi. Konstytucja bazuje na określonej 

aksjologii. Bardzo trafnie problem ten opisał W. Łączkowski, według 

którego ciężko zachować państwu bezstronność, a reprezentowanie 

odmiennego stanowiska władz publicznych wywołałoby zmianę systemu 

wartości, stanowiącego podstawę ustroju państwa - „Trudno na przykład 

uznać za bezstronne światopoglądowe, filozoficznie czy religijnie 

usiłowania wprowadzenia do systemu prawnego zasady swobody aborcji, 

zalegalizowania związków homoseksualnych czy eutanazji. (...) Ich 

realizacja oznaczałaby bowiem zastąpienie dotychczasowego systemu 

wartości religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, znajdujących 

odzwierciedlenie w prawie, przez nowy, przeciwstawny system 

aksjologiczny”
9
. W tym przypadku należy powołać się na orzecznictwo 

Trybunału Konstytucyjnego, ujęte w art. 18 ust. 2 ustawy z 29 grudnia 

1992 roku o radiofonii i telewizji, gdzie TK opowiedział się za nakazem 

respektowania chrześcijańskiego
10

 systemu wartości. Jako uzasadnienie 

                                                      
9
 W. Łączkowski, Dylematy etyczne i światopoglądowe jako przedmiot kontroli 

konstytucyjnej, [w:] J.M. Zubik (red.) Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 396-397. 
10

 Dz. U. z dnia 19 listopada 2004 r., nr. 253, poz. 2531 ze zm. 
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podał silny związek Polski z tradycjami chrześcijańskimi, gdzie nie ma 

znaczenia stanowisko konkretnego człowieka do religii. Jednak 

uwypuklił przy tym, iż akceptacja tych wartości nie wiąże się 

automatycznie z powinnością ich rozgłaszania
11

. Nie  należy utożsamiać 

wartości chrześcijańskich  z religią, ponieważ owe pojęcie oznacza 

„uniwersalne zasady etyki kręgu kultury śródziemnomorskiej”
12

. Oprócz 

tego Konstytucja nakazuje władzom publicznym zagwarantowanie 

swobody wyrażania w kręgu publicznym przekonań nie tylko religijnych, 

ale także filozoficznych, czy światopoglądowych. W związku  

z powyższym nie wolno usuwać z życia publicznego wszelkich symboli 

religijnych, spełniających przede wszystkim rolę wyrażania poglądów, 

dotyczących religii. Dlatego ważne jest, ażeby każdy obywatel posiadał 

łatwy dostęp do nabożeństw oraz nauczania. Władza nie może utrudniać 

wiernym uczestnictwa w danych uroczystościach, co więcej powinna je 

wspierać. Ustawodawca zdecydowanie określa relacje, występujące 

między państwem a Kościołami oraz innymi związkami wyznaniowymi 

na zasadach  respektowania ich niezależności. Oba podmioty postępują  

w inny sposób, gdyż posiadają zgoła odmienny charakter, dlatego bardzo 

istotne jest, że w celu wykazania różnic w swojej działalności, powinny 

umieć zachowywać się  niezależnie od siebie. Krótko mówiąc chodzi tu 

przede wszystkim o fakt, iż organy władzy publicznej wykonują zadania 

publiczne, nie zwracając uwagi na instytucje wyznaniowe. Podobnie 

aspekt ten przejawia się w działalności instytucji publicznych. Mając na 

uwadze Kościoły i związki wyznaniowe należy przywołać spełnianie 

funkcji religijnych, samorządność w kwestiach, dotyczących kultu,  

a także określenia wewnętrznej organizacji - związkom wyznaniowym 

zostaje zatem zagwarantowana autonomia, czyli możność tworzenia 

własnego prawa wewnętrznego. Wątpliwości budzi natomiast odniesienie 

przymiotu autonomii do państwa, skoro jego cechą immanentną jest 

suwerenność. Wykładnia historyczna art. 25 ust. 3 wskazuje, że korekta 

treści omawianego przepisu w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej 

Zgromadzenia Narodowego miała na celu wykluczenie tej degradującej 

dla państwa interpretacji. Wykładnia historyczna ust. 3 w art. 25 nie jest 

zarazem sprzeczna z wykładnią językową. Konstytucja zobowiązuje 

państwo oraz Kościoły i związki wyznaniowe do współdziałania dla 

dobra człowieka, a co za tym idzie również dobra wspólnego. Niestety 

we współczesnych realiach jest to trudne do osiągnięcia. Brakuje 

                                                      
11

 Orzeczenie z dnia 7 czerwca 1994 r., K 17/93, OTK 1994, nr 1, poz. 11. 
12

 Orzeczenie z dnia  30 stycznia 1991 r., K 11/90, OTK 1991, nr 1, poz. 2. 
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otwartego dialogu między parlamentarzystami, a osobami, pełniącymi 

ważne funkcje w Kościele. 

Penalizacja przestępstwa obrazy uczuć religijnych w polskim 

systemie prawa karnego  

 Polski system prawa karnego przewiduje penalizację przestępstw 

przeciwko wolności sumienia i wyznania w Rozdziale XXIV Kodeksu 

karnego
13

. Kolejno artykuł 194 sankcjonuje „dyskryminację wyznanio-

wą”, która polega na ograniczeniu praw przysługujących jednostce ze 

względu  na przynależność religijną lub wyznaniową. Artykuł  195 karze 

za złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych. Artykuł 

196 przewiduje karalność za obrazę uczuć religijnych. Dla każdego  

z wyżej wskazanych artykułów za przestępstwa w nich zawartych 

przewidziano identyczny katalog kar w postaci grzywny, kary 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Spośród 

przytoczonych artykułów w kontekście obrazy uczuć religijnych 

największe znaczenie naturalnie wydaje się mieć art. 196, gdyż w jego 

świetle przedmiotem ochrony prawnej jest stricte obraza tychże uczuć. 

Co więcej, ilość postępowań  w przedmiocie ochrony uczuć religijnych 

najczęściej toczy się na podstawie tego właśnie artykułu. W tym zakresie 

ochrony szerokie zastosowanie również będzie mieć art. 195 ponieważ 

czyny przez niego penalizowane można podciągnąć pod działania 

związane z obrazą uczuć religijnych lub bezpośrednio z nimi związane. 

Jednakże skupiając się ściśle na artykule 196 Kodeksu karnego, należy 

wskazać że podmiotem przestępstwa w nim zawartego może być tylko 

osoba podlegająca odpowiedzialności karnej w rozumieniu i na zasadach 

określonych w kodeksie. Jako że, jest to przestępstwo powszechne 

zakwalifikowane jako występek, odpowiadać za nie na zasadach 

ogólnych będzie każda osoba, która ukończyła 17 lat w chwili 

popełnienia czynu zabronionego oraz nie została uznana za 

niepoczytalną. Natomiast podmiotem biernym przestępstwa obrazy uczuć 

religijnych będą osoby których to uczucia religijne zostały obrażone. 

Należy zaznaczyć że, przestępstwo to może być popełnione zarówno 

poprzez działanie sprawcy, jak i zaniechanie. W doktrynie występuje spór 

co do tego czy przestępstwo to może być popełnione tylko w zamiarze 

bezpośrednim, czy także ewentualnym. Zależeć to będzie od 

                                                      
13

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz.U. nr 88 poz. 553, dalej 

przytaczana jako skrót - „k.k”.  

 

 



J. Linowski, M. Mosionek: Ochrona uczuć religijnych, a wolność słowa  

w polskim systemie prawnym 

161 

 

świadomości sprawcy i jego woli. W wypadku popełnienia tego 

przestępstwa w zamiarze bezpośrednim sprawca jest przekonany,  

że popełnia konkretne przestępstwo wypełniając jego znamiona i ma 

wolę jego popełnienia. Natomiast w odniesieniu do zamiaru 

ewentualnego, popełniający przestępstwo dopuszcza, że może on swoim 

czynem zrealizować znamiona przestępstwa obrazy uczuć religijnych, 

nawet jeśli nie ma takowej woli jego popełnienia i mimo to godzi się na 

to. Odpowiedzialność karna wynikająca z art. 196 dotyczy tylko 

sprawstwa umyślnego, ponieważ aby mówić o wystąpieniu czynu 

karalnego w tym przypadku, sprawca musi działać z zamiarem 

jego  popełnienia. Może ona być skierowana do sprawcy działającego 

pojedynczo, wspólnie z inną osobą oraz pomocnikowi i podżegaczowi.  

W zależności od tego jaką rolę odegrały w przestępstwie osoby 

współdziałające ze sprawcą to od tego będzie zależeć kwalifikacja do 

formy zjawiskowej czynu. Za współsprawstwo może być chociażby 

uznane współautorstwo tekstu scenariusza filmowego lub tekstu piosenki, 

a dystrybutor lub wydawca, na przykład muzyczny, może odpowiadać  

z tytułu pomocnictwa w związku z wydaniem płyty. 

 Bardzo ciekawym przykładem, powołującym się na art. 196 k.k., 

jest niewątpliwie sprawa wokalisty zespołu deathmeatalowego – 

Behemoth, Adama Darskiego „Nergala”, który 13 września 2007 roku  

w gdyńskim klubie „Ucho” dopuścił się skandalicznego zachowania. 

Podczas koncertu w sposób pejoratywny wyrażał się o Biblii, podarł ją na 

kawałki, a następnie rozrzucił je wśród publiczności. Kościół katolicki 

nazwał grupę muzyka „zbrodniczą sektą”. Prokuratura Rejonowa  

w Gdyni zajęła się sprawą po wniosku Ryszarda Nowaka (Komitet 

Obrony przed Sektami), pełniącego w tej sprawie funkcję oskarżyciela 

posiłkowego. Mężczyzna powoływał się na wspomniany już wcześniej 

art. 196 k.k., stanowiący o sankcjach karnych za publiczne obrażanie 

uczuć religijnych, za co grozi grzywna lub kara ograniczenia albo 

pozbawienia wolności do lat 2. Wspomniana sprawa, ze względu na 

działania oskarżyciela, znalazła swój finał w Sądzie Rejonowym  

w Gdyni. Ten w czerwcu 2013 uniewinnił Nergala, uznając, że działanie 

muzyka było „swoistą formą sztuki”. Ryszard Nowak oraz Prokuratura 

Rejonowa w Gdyni nie zaakceptowali takiego wyroku, dlatego 

postanowili złożyć apelację. Jednak w lutym 2014 roku Adam Darski 

został prawomocnie uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. 

Sędzia argumentowała wówczas, że chociaż postępowanie Nergala było 

„wulgarne, prostackie i nielicujące z treściami, jakie winien ze sobą nieść 

przekaz artystyczny, to nie każde jednak takie zachowanie jest 
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przestępstwem”. Przedstawiciel Komitetu Obrony przed Sektami nie dał 

za wygraną i w maju 2014 roku złożył od tego wyroku kasację do Sądu 

Najwyższego. W swoim wniosku wystosował do SN prośbę o uchylenie 

wyroku, a następnie przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia 

przez Sąd Rejonowy w Gdyni. Według mężczyzny, Sąd Okręgowy 

zaniechał należytego rozważenia zarzutów apelacji. Nie wziął pod uwagę 

m.in. zastrzeżenia Nowaka, że Sąd Rejonowy przeprowadził rozprawę 

uniewinniającą z gotowym uzasadnieniem wyroku.  Warto też dodać,  

iż Sąd Okręgowy nie odniósł się do innego zarzutu oskarżyciela 

posiłkowego, dotyczącego Sądu Rejonowego, który ważnemu 

świadkowi, nagrywającemu koncert zespołu, przyznał prawo odmowy 

udzielania odpowiedzi na niektóre pytania zadawane przez stronę 

skarżącą, w momencie kiedy takie prawo zgodnie z ustawą mu 

zwyczajnie nie przysługiwało. Ryszard Nowak otwarcie stwierdził,  

że uniemożliwiło to należyte zbadanie „wszystkich istotnych 

okoliczności czynu, o których świadek ten posiadał wiedzę”. Kasację od 

wyroku uniewinniającego Adama Darskiego złożyła również Prokuratura 

Okręgowa w Gdańsku.  

 Wydawać by się mogło, że sprawa dotycząca Nergala jest 

jednoznaczna. Nastąpiła profanacja symbolu kultu religijnego. 

Mężczyzna na oczach wielu ludzi zniszczył najważniejszą księgę 

chrześcijańską. W związku z powyższym należy pochylić się nad treścią 

wyroku sądu pierwszej instancji, który uznał owe zachowanie za „swoistą 

formę sztuki” co stanowi dosyć zaskakujące uzasadnienie. Przecież 

muzyk nie musi sięgać do tak kontrowersyjnych działań, by wykazać 

swój kunszt. Właśnie na tym powinien bazować jego talent - na 

umiejętności obronienia się umiejętnościami wokalnymi. Nie ulega 

wątpliwości fakt, że Adam Darski z premedytacją wykorzystał symbol 

religijny do większego rozsławienia swojej osoby. Rozstrzygnięcie 

wydane przez Sąd Okręgowy również budzi wiele zastrzeżeń. Mimo iż 

organ ten jednoznacznie potępił takie postępowanie, określając je jako 

wulgarne, to z drugiej strony zaznaczył, że nie każde takie zachowanie 

jest przestępstwem. Opinia ta jest ewidentnym dowodem na brak 

konsekwencji Sądu Okręgowego. W tym miejscu nasuwa się pytanie: czy 

prawdziwemu artyście przystoi tak ostentacyjne zachowanie?  

Z pewnością artyzm można okazywać w bardziej kulturalny sposób, nie 

obrażając uczuć religijnych dużej grupy społecznej obywateli, jaką  

w Polsce stanowią katolicy. Niestety we współczesnym świecie empatia 

schodzi na dalszy plan, a muzycy nie zwracają uwagi na konsekwencje 

swoich działań scenicznych.  
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 Kolejnym interesującym, a zarazem podobnym przykładem do 

tego, który teraz przytoczyliśmy, jest sprawa Doroty Rabczewskiej. 

Wszystko zaczęło się w 2009 roku, po tym jak wokalistka w wywiadzie 

dla portalu „Dziennik.pl” oznajmiła, że Biblię „spisał jakiś napruty 

winem i palący jakieś zioła...”. Wtedy doniesienie do prokuratury 

również złożył Ryszard Nowak, który podobnie jak w przypadku Adama 

Darskiego powołał się na art. 196 k.k.: „kto obraża uczucia religijne 

innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce 

przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2”. Podobne doniesienie wystosował senator PiS 

Stanisław Kogut. Podczas śledztwa Rabczewska nie przyznawała się do 

zarzutu, gdyż w jej mniemaniu nie miała zamiaru nikogo obrażać, dlatego 

adwokat wnosił o uniewinnienie. W styczniu 2012 roku Sąd Rejonowy 

dla Warszawy-Mokotów stwierdził, że „Doda” jest winna obrazy uczuć 

religijnych dwóch osób, które złożyły oddzielnie doniesienia w tej 

sprawie. Adwokat piosenkarki złożył apelację od wyroku, kwestionując 

m.in. przeprowadzanie rozpraw pod nieobecność oskarżonej (chociaż 

chciała w nich uczestniczyć), czy powołanie na biegłego kapłana 

Kościoła katolickiego, co „z samej istoty wykonywanych przez niego 

obowiązków kościelnych musi budzić zastrzeżenia co do obiektywizmu 

wypowiadanych opinii oraz poglądów”. Argumentował też, że wywiad  

z Rabczewską był nieautoryzowany. Sąd Okręgowy w Warszawie 

utrzymał 18 czerwca 2012 roku wyrok sądu pierwszej instancji, 

skazujący celebrytkę na 5 tysięcy złotych grzywny za ewidentną obrazę 

uczuć religijnych. Stwierdzono, że Sąd Rejonowy „prawidłowo rozpoznał 

sprawę, przeprowadził wszystkie konieczne dowody i wyciągnął z nich 

właściwe wnioski, nie ma potrzeby przeprowadzania nowych dowodów, 

bądź powtarzania dotychczasowych”, a także uznał, że „wina i społeczna 

szkodliwość przypisanego oskarżonej czynu są znaczne. Sąd odwoławczy 

podziela tę ocenę i z tego względu nie jest możliwe warunkowe 

umorzenie postępowania karnego wobec oskarżonej”. Należy zauważyć, 

iż Dorota Rabczewska została skazana na grzywnę z powodu 

świętokradztwa. Wyraziła się w sposób lekceważący o autorach Biblii, 

przekraczając stanowczo granicę wolności słowa. Mimo, że autorzy tej 

księgi nie są objęci jakimś szczególnym kultem, to jednak chrześcijanie 

zakładają, iż przekazali ludziom słowo Boże, dlatego oczywiste staje się 

wobec tego stanowisko sędzi Agnieszki Jarosz, która stwierdziła,  

że Dorota Rabczewska „obraziła samą Biblię”. Ponieważ nie ma 

możliwości, żeby znieważyć jakąkolwiek księgę, nawet „w znaczeniu 

niematerialnym”, po rekonstrukcji metafory „obrazy uczuć” zauważamy, 
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iż mamy tu do czynienia z „niegodnym traktowaniem rzeczy poświęconej 

Bogu” — czyli właśnie świętokradztwem. Piosenkarka nie mogła 

pogodzić się z takim rozstrzygnięciem, dlatego złożyła skargę do 

Trybunału Konstytucyjnego. Ku jej zaskoczeniu organ ten uznał za 

zgodne z prawem karanie przestępstwa obrazy uczuć religijnych.  

W uzasadnieniu wyroku sędzia Andrzej Wróbel oznajmił, iż publiczna 

krytyka przedmiotu czci religijnej jest dopuszczalna wtedy, gdy jest 

„pozbawiona ocen znieważających, obelżywych czy poniżających”. 

Zdaniem TK karanie za obrazę uczuć religijnych jest niezbędne, gdyż 

dyskusja  związana z religijnymi aspektami powinna toczyć się w sposób 

kulturalny. Powołując się na zarzut, traktujący o tym, iż prawo nie chroni 

praw niewierzących, sędzia zaznaczył, że obraza uczuć religijnych może 

dotyczyć „jedynie osób wyznających jakąś religię”. Trybunał Konsty-

tucyjny orzekł, iż zarzucana w skardze niedookreśloność art. 196 k.k. 

„nie osiąga takiego stopnia, który naruszałby konstytucję”. Część sprawy 

Trybunał umorzył.  

 W tym miejscu narzuca się pewna dygresja, dotycząca wcześniej 

wspomnianego przypadku Adama Darskiego. Dorota Rabczewska została 

skazana paradoksalnie za lżejsze przestępstwo, aniżeli wokalista grupy 

Behemoth. Nergal zniszczył Biblię publicznie, co można interpretować 

jako poważniejszą profanację, a mimo to został uniewinniony. Po raz 

kolejny widzimy, jak ciężko rozstrzyga się sprawy, odnoszące się do 

obrazy uczuć religijnych. Granica między przekroczeniem wolności 

słowa, a znieważeniem uczuć osób wierzących jest dosyć cienka i łatwo 

ją przekroczyć.  

Aspekty cywilnoprawnej ochrony uczuć religijnych 

 Gałęzią prawa, która bierze pod swoją ochronę pokrzywdzonego 

w wyniku obrazy uczuć religijnych jest także prawo cywilne,  które przy  

stosowaniu ochrony z niego wynikającej będzie czerpać z zasad 

Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych wiążących Polskę. 

Cywilnoprawna ochrona uczuć religijnych wynikająca z Kodeksu 

cywilnego
14

 opiera się na artykule 23 k.c. i 24 k.c. oraz jest ściśle 

związana z pojęciem „dobra osobistego” W artykule 23 k.c. zostały 

wymienione przykładowe dobra osobiste podlegające ochronie prawa 

cywilnego. Ich katalog pozostaje otwarty zapewniając ochronę takich 

                                                      
14

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. nr 16 poz. 93., 

dalej przytaczana jako skrót - „k.c.”. 
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dóbr osobistych jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda 

sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 

korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, 

artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Pozostają one pod ochroną 

prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych 

przepisach. W kwestii ochrony prawnej uczuć religijnych najważniejsze 

zastosowanie będzie tu mieć wymieniona w art. 23 przez ustawodawcę 

swoboda sumienia, jako dobro chronione prawnie, która będzie 

nawiązywać do treści art. 53 Konstytucji RP zapewniającego wolność 

sumienia i religii. Treść  tego artykułu musi być brana pod uwagę przy 

ustalaniu zakresu cywilnoprawnej ochrony wolności sumienia. Przy czym 

podczas ustalania tego zakresu trzeba zwrócić także uwagę na 

wspomniane umowy międzynarodowe wiążące Polskę, gdyż w razie 

odmiennego unormowania gwarancji wolności i praw jednostki w tych 

umowach, to przewiduje się   pierwszeństwo zasad w nich usytuowanych, 

jeżeli wskazują poziom ochrony o szerszym zakresie
15

. Odnośnie pojęcia 

dobra osobistego, na podstawie którego  można dochodzić ochrony 

prawnej uczuć religijnych przed sądem cywilnym, należy zauważyć że 

ustawodawca nie przewidział definicji legalnej dobra osobistego. Ma to 

znaczenie przy sądowej interpretacji spraw dotyczących obrazy uczuć 

religijnych. Jednakże w literaturze możemy znaleźć definicje tego 

pojęcia. Według Z. Radwańskiego „dobra osobiste” to „uznane przez 

system prawny wartości (tj. wysoko cenione stany rzeczy), obejmujące 

fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz 

godność i pozycję w społeczeństwie, co stanowi przesłankę 

samorealizacji osoby ludzkiej”
16

. Dobro osobiste należy postrzegać jako 

wartość niemajątkową osoby ludzkiej która wyraża jej 

indywidualność.  Jak już nadmieniono, przepisy Konstytucji RP stanowią 

punkty wyjścia dla  ustalenia cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych. 

Istotne jest tu konstytucyjne znaczenie i postrzeganie zagadnienia 

godności ludzkiej. Artykuł 30 Konstytucji RP stanowi że, przyrodzona  

i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 

człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie  

i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Godność człowieka 

będzie więc postrzegana jako punkt wyjścia do rozważań na temat 

zaliczenia pewnych dóbr do katalogu dóbr osobistych prawnie 

                                                      
15

 Wyrok TK z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45 / 09, OTK-A  2011, Nr 9, poz. 

97. 
16

 Z. Radwański, Prawo Cywilne - część ogólna, Warszawa 2003, s. 156. 
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chronionych, szczególnie w przypadkach związanych z obrazą uczuć 

religijnych. Tak więc przy ustalaniu czy konkretne dobro osobiste,  

na przykład związana z uczuciami religijnymi cześć dla symboli 

religijnych służących do powszechnych praktyk religijnych, należy 

zacząć od ustalenia czy ich obraza może naruszać godność człowieka 

związaną z prawem do wolności sumienia i wyznania które 

gwarantowane są przez Konstytucję RP, gdyż z godności ludzkiej może 

wynikać wiele przypadków uzasadniających objęcie ochroną innych niż 

wymienione dóbr osobistych. Następnie przechodząc do artykułu 23 k.c.  

i 24 k.c. możemy już jasno zakwalifikować konkretne dobro jako 

chronione prawem, ponieważ przepisy kodeksu cywilnego stanowią 

rozszerzenie i uzupełnienie przepisów Konstytucji RP. Postrzeganie dóbr 

osobistych i tego co je stanowi będzie też uzależnione od tego jak 

rozumiane są one w danym społeczeństwie i kręgu kulturowym, a ocena 

czy dana kwestia stanowi dobro osobiste chronione prawem nie może 

zależeć w takim wypadku tylko od wewnętrznego przekonania jednostki 

dokonującej takiej kwalifikacji. W danej sytuacji musi być 

przeprowadzona obiektywna analiza, oddzielona od własnych przekonań 

i emocji podmiotu dokonującego oceny czynu, która bierze pod uwagę 

jak czyn jest postrzegany społecznie.   

 Osoba, która w celu ochrony swoich uczuć religijnych korzysta  

z art. 23 k.c.  może liczyć na ochronę przed bezprawnym naruszeniem 

dobra osobistego. Zachowanie stanowiące takie naruszenie będzie 

stanowić taki czyn, który narusza nie tylko obowiązujące normy prawa, 

ale także zasady współżycia społecznego. Środki służące ochronie dóbr 

osobistych zostały wyrażone w artykule 24 k.c. Środki te przedstawiają 

się w taki sposób że, powód w sprawie, który wykaże przed sądem 

bezprawne naruszenie lub zagrożenie jego dobra chronionego prawem 

ma prawo żądać od pozwanego po pierwsze - zaniechania działania 

powodującego to naruszenie lub działania powodującego stan zagrożenia, 

po drugie - może domagać się podjęcia czynności zmierzających do 

usunięcia skutków takiego działania, w szczególności ażeby zostało przez 

pozwanego złożone oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej 

formie. Zwykle przybiera to postać formalnych przeprosin. Tak więc na 

podstawie art. 24 k.c. osobie, której dobra osobiste zostały bezprawnie 

naruszone przysługuje powództwo o zaniechanie naruszenia oraz  

o usunięcie jego skutków jeżeli takowe wystąpiły. Dodatkowo 

przewiduje się możliwość złożenia powództwa o ustalenie istnienia lub 

nieistnienia stosunku prawnego lub prawa przez powoda, jeżeli ma taki 

interes prawny. Kodeks cywilny przewiduje również w art. 448 
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możliwość żądania przez powoda zadośćuczynienia pieniężnego lub 

zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

Możliwość wystąpienia z takim żądaniem może wynikać z orzeczeni 

a przez sąd  o obrazie uczuć religijnych na podstawie art. 196 k.k., 

jednakże takie roszczenie może mieć miejsce w odrębnym postępowaniu 

cywilnym. Należy wskazać że, art. 24 k.c., tak jak w przypadku  

art. 196 k.k., obejmuje swoim zakresem osoby niezwiązane bezpośrednio 

ze sprawcą. Odnośnie kwestii odpowiedzialności sprawcy naruszenia, sąd 

musi w pierwszej kolejności ustalić czy miało miejsce naruszenie dobra 

chronionego prawem, a kolejno czy naruszenie to było bezprawne. 

przypis Co istotne, to konkretnie pozwany  musi udowodnić, że czyn 

który powoduje naruszenie dóbr osobistych nie jest bezprawny, gdyż to 

właśnie za bezprawność naruszenia ponosi on odpowiedzialność, a nie za 

stricte samo naruszenie. Finalnie warto zauważyć, że cywilnoprawna 

ochrona uczuć religijnych wynikająca z naruszenia konkretnego dobra 

osobistego podlegającego ochronie prawnej może być nawet 

skuteczniejsza niż prawnokarny system ochrony tychże uczuć. Niestety 

należy być świadomym tego że, powództwo w sprawie cywilnej będzie 

wiązało się z pewnymi kosztami procesowymi co może zniechęcać do 

korzystania z tej drogi ochrony prawnej. Według art. 26 ust. 1 pkt 3 

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od pozwu o ochronę 

dóbr osobistych pobierana jest opłata stała w wysokości 600 zł. Jednakże 

jeżeli powód będzie domagać się przed sądem oprócz złożenia 

oświadczenia woli usuwającego skutki naruszenia, dodatkowo zapłaty 

zadośćuczynienia lub wpłaty określonej sumy pieniężnej na cele 

społeczne to opłata stała od pozwu nie będzie jedyną, którą powód musi 

ponieść. 

Zakończenie 

 Tematyka wiary oraz wyznania zawsze będą budzić skrajne 

emocje i kontrowersje. Trzeba jasno stwierdzić, że nie ma takiej ustawy, 

której unormowania pasowałyby wszystkim obywatelom. Owszem  

w trakcie tworzenia Konstytucji RP w 1997 r. stosowano kompromisy, 

powodujące powstawanie dosyć innowacyjnych przedsięwzięć, które nie 

zawsze spotykały się z pełną akceptacją. Na przestrzeni lat polska 

Konstytucja prawidłowo funkcjonowała pod tym względem, ponieważ po 

dziś dzień zapewnia wolność wyznania, natomiast inne przepisy prawne  

i ustawowe gwarantują na ogół wolność praktyk religijnych. Chociaż  

w Konstytucji RP  pojawiają się nieliczne mankamenty należy otwarcie 

stwierdzić, iż nobilituje ona powszechnie przyjęte w świecie prawa oraz 
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wolności religijne, a zadaniem państwa jest przede wszystkim ich 

ochrona. Konstytucja RP dodatkowo daje szeroką ochronę wolności 

słowa i uczuć religijnych wychodząc w tej kwestii od kluczowego tu 

pojęcia poszanowania godności człowieka. Natomiast gałąź prawa 

karnego mimo, że przewiduje szereg artykułów dotyczących ochrony 

uczuć religijnych, to ze względu na pojawiające się problemy związane  

z interpretacją oraz rozbieżności w orzecznictwie nie zawsze jest w stanie 

zapewnić właściwy poziom ochrony. Zdarza się, że jest on niekiedy 

nieskuteczny w dochodzeniu penalizacji przestępstwa obrazy uczuć 

religijnych, a w innych przypadkach zbyt szeroko może zostać 

zinterpretowany udzielając zbyt rozległej ochrony. Dzieje się tak przede 

wszystkim dlatego że, to co stanowi przedmiot obrazy uczuć religijnych 

w jednym przypadku nie budzi wątpliwości dla orzekającego sędziego,  

a w innym sprawia problem interpretacyjny. Kłopotów przy ferowaniu 

wyroków nastręcza również kwestia uznania danego czynu za stanowiący 

obrazę uczuć religijnych, gdyż niekiedy trudno jest to jednoznacznie 

stwierdzić.  Warto również zaznaczyć, że choć ochrona uczuć religijnych 

gwarantowana przez polski system cywilnoprawny nie jest wprost 

jednoznaczna, to jednakowoż jej zastosowanie przez pryzmat systemu 

ochrony dóbr osobistych może przynieść oczekiwane efekty ze względu 

na szerokie możliwości subsumpcji konkretnych stanów faktycznych. 

Wiąże się ona jednak z dużą dozą niepewności również ze względu na 

rozległości w dokonywanej interpretacji przez sądy i doktrynę. 
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Legal Protection of Religious Beliefs - Between Art and Crime 

 

Abstrakt  

 Autor niniejszego opracowania porusza niezwykle delikatną 

materię jaką jest ochrona uczuć religijnych. Przedstawione rozważania 

dotyczą sytuacji, kiedy sprawcą występku z art. 196 kodeksu karnego jest 

artysta i konsekwencji się z tym wiążących. Główną kwestią poruszaną 

jest możliwość wyłączenia bezprawności czynu artysty ex post  

w związku z zaistnieniem sytuacji kontratypowej.  

Słowa kluczowe:  

kontratyp pozaustawowy, ochrona uczuć religijnych, ekspresja 

artystyczna, wolności konstytucyjne, odpowiedzialność karna 

Abstract  

 The author of this article touches upon a very delicate matter 

which is the protection of religious feelings. The considerations presented 

relate to situations where the perpetrator of an offence under Article 196 

of the Criminal Code is the artist and the consequences of that. The main 

issue raised is the possibility to exclude the unlawfulness of the artist's act 

ex post due to the justification of his or hers act. 

Key words:  

justification, protection of religious beliefs, artistic expression, 

constitutional liberties, criminal responsibility 
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Wprowadzenie 

  Religia i sztuka przenikają się ze sobą od stuleci. Zarówno jedno 

jak i drugie uznawane są za pokarm dla duszy człowieka. Lew Tołstoj  

w swym traktacie „Co to jest sztuka?” z 1898 roku pisał, iż „sztuka jest 

duchowym organem życia ludzkiego i nie można jej zniszczyć”
1
. W zgo-

dzie z art. 196 kodeksu karnego
2
 „kto obraża uczucia religijne podlega 

karze grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 

2”. W sytuacji, kiedy to artysta jest sprawcą tego występku sprawa 

wygląda z goła inaczej. Bowiem wyrażają oni siebie poprzez dzieła, które 

tworzą. Mogą być one kontrowersyjne, a nawet obrazoburcze. 

Problematyczne jest jednak ustalenie granicy między wolnością 

wyrażania siebie poprzez sztukę a obrazą uczuć religijnych. Kolejną 

kwestią jest także ustalenie kto za artystę może zostać uznany. Konieczne 

jest także zwrócenie uwagi na niezwykle interesującą kwestię jaką jest 

właśnie istnienie tzw. kontratypu sztuki, a co za tym idzie jego wpływ na 

penalizowany w art. 196 k.k. czyn. Zaktualizowanie się tej wyjątkowej 

okoliczności powoduje, iż wyłączana jest bezprawność czynu in 

concreto. W tym celu konieczne jest wyjaśnienie co oznacza właśnie 

obraza uczuć religijnych, a także kiedy ustawowe znamiona owego 

występku zostają wypełnione i odpowiedzenie na pytanie – gdzie kończy 

się wolność artystyczna a zaczyna się przestępstwo?  

Czyn spenalizowany w art. 196 k.k. 

 Ochrona uczuć religijnych znana była już polskiej ustawie karnej 

z 1932 roku
3
, jednakże w wyniku turbulencji historycznych jej rozumie-

nie zostało nieco zmienione. W ustawie karnej z 1969 roku
4
, możemy 

zobaczyć tendencję laicyzacji państwa. W rozdziale dotyczącym ochrony 

wolności sumienia i wyznania kładziony jest silny nacisk na rozdział 

państwa od Kościoła
5
. We wspomnianym wcześniej akcie prawnym 

warte uwagi jest umieszczenie art. 194, mówiącego o wykonywaniu 

obrzędów lub funkcji religijnych podczas których ów podmiot je 

                                                      
1
 L. Tołstoj, Co to jest sztuka?, przekład M. Leśniewska, Kraków 1980. 

2
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. 

zm.). Dalej jako „k.k.”. 
3
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks 

karny (Dz.U. nr 60 poz. 571). 
4
 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 13 poz. 94). 

5
 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 

1973, s. 570. 



P. Krawczyk: Prawnokarna ochrona uczyć religijnych – między sztuką  

a przestępstwem 

174 

 

wykonujący nadużywa wolności sumienia i wyznania na szkodę Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej. Ratio legis owego przepisu to ochrona 

interesów PRL, które to mogą stać w sprzeczności z gwarantowaną 

wolnością. PRL-owski ustawodawca jednak nie określa charakteru 

owych „interesów”, jest to dość szerokie pojęcie, bowiem zgodnie  

z poglądem doktryny mogą wchodzić w jego zakres zarówno np. 

kulturalne czy też gospodarcze
6
 interesy państwa. Omawiany występek 

miał charakter indywidualny. Wynika z tego, że osobą zdolną do jego 

popełnienia przez wykonywania funkcji religijnych, jak i obrzędów jest 

tylko jednostka, która to zgodnie z procedurą właściwą dla danego 

wyznania została „wyświęcona” czy też „namaszczona” do spełniania 

posługi duchowej. Niemniej jednak w artykule 198 ustawy karnej z 1969 

roku znalazł się pierwowzór obowiązującego obecnie art. 196 k.k. 

Uważano wtedy, iż możliwe jest znieważenie uczuć religijnych tylko 

osób, które czczą coś co znane jest w Polsce, np. nie było możliwe 

obrażenie uczuć religijnych wyznawców „sekty afrykańskiej”
7
. Ów po-

gląd, może wtedy słuszny, teraz został, a przynajmniej powinien się 

zdezaktualizować. Ustawodawca w artykule 196 k.k. nie zawęża zakresu 

„uczuć religijnych” i prawa ich posiadania do osób wyznających religie 

znane w Polsce. Ochrona uczuć religijnych nie wynika bowiem tylko  

z prawa krajowego, ale także jest jednym z podstawowych praw 

człowieka, przysługującym mu nie z racji narodowości, ale z racji bycia 

istotą ludzką i przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka. Prawa 

człowieka są normami ius cogens w systemie prawa międzynarodowego 

publicznego, co oznacza, iż są one powszechnie obowiązujące dla całej 

społeczności międzynarodowej, a co za tym idzie istnieje konieczność ich 

przestrzegania niezależnie od związania się traktatem czy też umową 

międzynarodową która ma je za przedmiot swojej regulacji. Prawo do 

ochrony uczuć religijnych zostało wyrażone zarówno w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka
8
, a także w Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych
9
. W związku z powyższym ograniczenie 

zakresu tejże normy do możliwości obrażenia uczuć religijnych np. tylko 

chrześcijan, byłoby nie tylko niemoralne ale przede wszystkim niezgodne 

z prawem.  

                                                      
6
 Ibidem, s. 573. 

7
 Ibidem, s. 577.  

8
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,  

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html, dostęp 7 lutego 2020 r. 
9
 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu 

w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167). 
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 Ustawodawca poprzez spenalizowanie czynu określonego  

w artykule 196 kodeksu karnegoz dnia 6 czerwca 1997 roku dał wyraz 

chęci i konieczności ochrony prawa człowieka jakim jest prawo do 

wolności sumienia i wyznania. Ustawodawca używa zaimka „kto”, nie 

doprecyzowując przy tym żadnego dodatkowego wymogu podmiotu 

zdolnego do popełnienia tegoż czynu co wskazuje na to, iż jest to 

występek o charakterze powszechnym, a co za tym idzie, popełnić je 

może każdy
10

. Ustawodawca wskazuje także dwa sposoby, którymi to 

sprawca może popełnić owo przestępstwo tj. poprzez publiczne 

znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do 

publicznego wykonywania obrzędów religijnych. W doktrynie istnieje 

rozdźwięk dotyczący skutkowości owego występku. Zgodnie  

z dominującym poglądem obraza uczuć religijnych jest przestępstwem  

o charakterze materialnym, bowiem w myśl tego stanowiska konieczne 

dla dokonania jest to aby konkretne osoby lub grupy poczuły się 

dotknięte zachowaniem sprawcy
11

. Zaś ów mniejszość w doktrynie stoi 

na stanowisku, iż omawiany występek ma charakter formalny
12

, a co za 

tym idzie nie jest konieczne, ażeby pojawił się subiektywny skutek odbity 

w świadomości grupy bądź człowieka, którego to uczucia religijne miały 

zostać znieważone. Wystarczy jedynie czyn sprawcy, który mógłby 

zostać uznany za obraźliwy in abstracto. Pochylając się na krótką chwilę 

nad owym stanowiskiem należy zauważyć, iż znacząco ułatwia tak owe 

rozumowanie dowiedzenie, iż miało miejsce wypełnienie znamion  

z art. 196 k.k, bowiem nie ma konieczności wywiedzenia obraźliwego 

charakteru danego czynu w stosunku do konkretnych osób w ich sferze 

subiektywnych odczuć, a także obiektywnego stwierdzenia, iż mógł być 

obraźliwy albo też nie in genere. Nie jest zadaniem instytucji prawa 

karnego materialnego ułatwianie czynności dowodowych mających na 

celu udowodnienie popełnienia owego występku. Pogląd wyrażony przez 

Wojciecha Janygę, iż:  

                                                      
10

 M. Bojarski, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. Obraza 

uczuć religijnych, [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna,  

M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, red. M. Bojarski, Warszawa 2017, 

wydanie 7, s. 619. 
11

 Patrz w szczególności S. Hypś, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. K. Wiak, 

A. Grześkowiak, Warszawa 2019, wydanie 6, Legalis. 
12

 Zob. W. Janyga, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do 

artykułów 117-221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017, wydanie 

4, Legalis.  
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 „Przy ocenie skutkowości czynu ma też znaczenie dobro, w które 

sprawca godzi – w przypadku art. 196 k.k. wolność religijna, ściśle 

związana z godnością osobową, a które może i powinno być chroniona 

niezależnie od odczuć pokrzywdzonych”
13

 należy stanowczo odrzucić, 

bowiem norma wynikająca z choćby już literalnego brzmienia art. 196 

k.k. nie ma na celu ochrony uczuć religijnych abstrakcyjnej grupy ludzi, 

tylko konkretnej grupy przeciwko której zachowanie sprawcy było 

skierowane. Jak słusznie zauważa W. Janyga „wolność religijna jest 

ściśle związana z godnością osobową”, niemniej jednak chodzi to  

o wolność religijną konkretnej osoby bądź grupy, a nie rozumianej jako 

wolność religijną in abstracto „statystycznego wyznawcy/wyznawców”. 

Nie byłoby to bowiem racjonalne, przecież uczucia religijne to tak 

subiektywna i delikatna kwestia, iż próba desubiektywizacji owego 

zjawiska byłaby niejako sama w sobie uderzeniem w pojęcie wolności 

religijnej, a co więcej ograniczeniem jej poprzez arbitralne określenie co 

powinno obrażać uczucia religijne a co nie.  

 Co do zasady akceptowalne jest jednak stanowisko, iż nie jest 

możliwe zrzeczenie
14

 się przez jednostkę prawa do ochrony wolności 

religijnej, czyniąc tym samym niejako wtórną legalizację czynu sprawcy 

w związku z tym, na ten przykład iż owa jednostka zgodziła się na 

wzięcie udziału w danym wydarzeniu, więc mogła liczyć się z tym,  

że treści tam prezentowane mogą być kontrowersyjne. Zauważyć należy, 

iż owa jednostka nie jest uprawniona do zrzeczenia się całkowitego 

prawa do ochrony uczuć religijnych, jednakże w granicach jego prawa 

jest dokonanie oceny czy dane zachowanie sprawcy spowodowało 

obrażenie jego uczuć religijnych czy też nie. Ocena owego zachowania 

przez jednostkę może być tylko dokonana ex post nie jest możliwe jej 

dokonanie ex ante. W związku z powyższym można z dużą dozą 

pewności stwierdzić, iż ocena zachowania sprawcy musi być poddana 

obiektywnej analizie, a co więcej ażeby stwierdzić, że dane zachowanie 

było obraźliwe i wypełniło przesłanki znieważenia konieczne jest 

umiejscowienie go w odpowiednim kontekście zarówno z punktu 

widzenia jednostki (czynnik subiektywny, ocena sytuacji przez 

poszkodowanego czynem), której uczucia religijne zostały obrażone,  

jak i z punktu widzenia ogólnego kontekstu kulturowego  

                                                      
13

 Ibidem.  
14

 Ibidem., zaś odmiennie w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 

2015 r., III KK 274/14, OSNKW 2015, Nr 9, poz. 72. 
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i środowiskowego
15

. Naszą uwagę należy zwrócić także na to, iż dozwo-

lona krytyka, bądź głoszenie odmiennych poglądów nie stanowi 

wypełnienia znamion art. 196 k.k.
16

 Jak słusznie wskazywane jest w dok-

trynie, owo przestępstwo można popełnić tylko umyślnie w zamiarze 

bezpośrednim bądź ewentualnym. Nie jest możliwe popełnienie tegoż 

czynu nieumyślnie z uwagi na to, iż już sama czynność czasownikowa 

czyli „obraża” wskazuje na to, iż konieczne objęcie wszystkich znamion 

występku swoim zamiarem
17

. 

 W tym miejscu konieczne jest wspomnienie, iż ów występek ma 

charakter publicznoskargowy co oznacza, iż jest ono ścigane z urzędu. 

Ustawodawca dodaje dodatkową ochronę sferze uczuć religijnych, 

poprzez brak wymogu wniosku osoby pokrzywdzonej. Ów wniosek 

pojawić się może, ale nie jest on konieczny, przez co organy 

postępowania przygotowawczego mogą wszcząć postępowanie z uwagi 

na interes społeczny, który to czyn sprawcy narusza. Ochrona uczuć 

religijnych i a contrario uczuć osób nie wyznających żadnej religii jest 

konieczna z uwagi na konstytucyjne i prawno-człowiecze gwarancje 

wolności w tym zakresie, dlatego też słusznym jest czynienie z tego 

przedmiotu rangi interesu ogólnospołecznego.  

 W kwestii odpowiedzialności karnej w związku popełnienia 

przezeń czynu stypizowanego w ustawie karnej jeśli chodzi o wyłączenie 

bezprawności owego zachowania się artysty rozważyć należy to na 

dwóch płaszczyznach, a mianowicie tzw. kontratypów pozaustawowych 

sztuki oraz zgody pokrzywdzonego. 

Tzw. kontratyp sztuki  

 Bezprawność jest cechą czynu, która służy do określenia czy 

dany czyn sprawcy jest sprzeczny z normą prawa karnego
18

. Definicja ta 

nie oddaje jednak całości problemu. Posłużyć raczej by się należało tą 

zaproponowaną przez Władysława Woltera, który to określił ją jako:  

 „sąd relacjonujący, wyrażający sprzeczność między faktycznym 

zachowaniem się człowieka a tym zachowaniem, które ustawa określa 

                                                      
15

 Podobnie S. Hypś [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. K. Wiak,  

A. Grześkowiak, Warszawa 2019, wydanie 6, Legalis.  
16

 Ibidem. 
17

 Ibidem, oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r.,  

I KZP 12/12, OSP 2013, Nr 2, poz. 19. 
18

 W. Świda, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1970, s. 155. 
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jako nakazane, albo też wyrażający zgodność między faktycznym 

zachowaniem się człowieka a zachowaniem, które ustawa określa jako 

zakazane”
19

.  

 Prezentowany wyżej pogląd uznać należy za słuszny z tym 

jednym zastrzeżeniem, iż owa sprzeczność odnosi się jedynie do 

sprzeczności zachowania sprawcy z normą prawa karnego
20

, bowiem 

zbyt daleko idące jest stwierdzenie, że bezprawność należy traktować 

jako sprzeczność z całym porządkiem prawnym
21

. Do sytuacji kontra-

typowej może dojść tylko po wypełnieniu przez sprawcę wszystkich 

znamion owego stypizowanego w ustawie karnej czynu
22

. Popełnienie 

czynu zabronionego, a co za tym idzie bezprawnego jest pierwotne 

względem późniejszej możliwości wyłączenia owej bezprawności,  

a nawet więcej wypełnienie znamion czynu jest konieczne. Nie można 

wyłączyć bowiem bezprawności czynu, który sam w sobie bezprawny nie 

był. W omawianej sytuacji dochodzi do kolizji dóbr, należy je 

wartościować poprzez wzgląd na to, iż owo dobro poświęcane (które to 

czyn sprawcy narusza albo niszczy) powinno przedstawiać mniejszą 

wartość od tego, które próbujemy uratować. Jako przykład powyższego 

można podać kontratyp stanu wyższej konieczności
23

. Ów pogląd należa-

łoby uzupełnić także o to, iż dobro które przewyższa poświęcane 

powinno zostać umiejscowione w odpowiednim ad casum kontekście 

sytuacyjnym, bowiem nie da się mówić o istnieniu kontratypu, który 

legalizowałby wszystkie działania pierwotnie in genere. Jak słusznie 

zauważa Jacek Giezek kontratypów nie powinniśmy ograniczać tylko do 

tych, które zostały ujęte explicite w ustawie karnej. W związku  

z rozwojem cywilizacyjnym ograniczenie się tylko do tych 

wymienionych w ustawie powoduje archaizację prawa i przez co  

w pewnym zakresie czyni je niekompatybilne z pędzącym duchem 

                                                      
19

 W. Wolter, Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie przepisów 

części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973, s. 101. 
20

 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 100. 
21

 A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982, s. 86. 
22

 J. Giezek, Bezprawność czynu oraz okoliczności ją wyłączające, [w:] Prawo 

karne materialne. Część ogólna i szczególna,  red. M. Bojarski, Warszawa 2017, 

s. 161 i n.  
23

 Ibidem, s. 165 oraz K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 

1995, s. 200. 
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czasu
24

. Nie możemy bowiem traktować prawa jako zapisów oderwanych 

od rzeczywistości. Wypracowanie przez doktrynę i judykaturę katalogu 

nowych sytuacji kontratypowych pozwala na uaktualnienie prawa. 

Powyższe nie oznacza jednak, iż zarówno judykaturze jak i doktrynie 

zostaje przyznana całkowita władza dyskrecjonalna, która w efekcie 

stanowi samowolę w tworzeniu kontratypów pozaustawowych, jak 

zostało bowiem zauważone powinny one stanowić wypełnienie ściśle 

określonych przez doktrynę i orzecznictwo wymogów, a mianowicie  

„1)  sytuacja objęta zakresem kontratypu musi być sytuacją typową, 

powtarzalną; 2) kontratyp nie może prowadzić do wyłączenia 

bezprawności wszystkich zachowań wypełniających znamiona danego 

typu czynu zabronionego; 3) kontratyp musi wystąpić w sytuacji kolizji 

dóbr prawnych; 4) kontratyp musi dać się ująć w ramy abstrakcyjnie 

sformułowanego zespołu znamion; 5) musi istnieć wystarczająco ważny 

powód dla usprawiedliwienia sytuacji objętej kontratypem”
25

.  

 Wolność ekspresji artysty poprzez sztukę jest jednym  

z podstawowych praw gwarantowanych przez Konstytucję
26

, jak i przez 

międzynarodowe akty prawne. W sytuacji naruszenia normy wynikającej 

z art. 196 k.k., gdy zachodzi sytuacja kontratypowa, dochodzi do 

wartościowania dwóch dóbr, mianowicie uczuć religijnych (a także 

powiązanej z nimi wolności wyznawania religii) oraz wolności ekspresji 

artystycznej. Zauważyć należy, iż ochrona owych wspomnianych 

wcześniej dóbr znajduje swoje umocowanie w ustawie zasadniczej tj. 

odpowiednio artykuł 53 oraz 73 Konstytucji RP
27

. Konieczne wspo-

mnienia jest także to, iż owe „wolności” nie mają charakteru absolutnego 

i mogą ulegać ograniczeniom zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 31 ust. 3 

                                                      
24

 Ibidem, s. 195, zaś odmiennie A. Zoll, Uwagi wprowadzające do rozdziału III 

Wyłączenie odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks Karny Część ogólna. 

Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2007, s. 396. 
25

 K. Burdziak, Czy art. 196 kodeksu karnego w sposób nadmierny ogranicza 

wolność wyrażania poglądów i twórczości artystycznej, „Studia Prawnicze. 

Rozprawy i Materiały” 2018, nr 1 (22), s. 134 cytat za J. Warylewski, Prawo 

karne. Część ogólna, Warszawa 2009, s. 252. 
26

 Trybunał Konstytucyjny  orzekł, iż art. 196 kodeksu karnego jest zgodny  

z Konstytucją w zakresie penalizacji obrażania uczuć innych osób poprzez 

znieważenie przedmiotu czci religijnej, patrz. wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 54/13, (Dz. U. poz. 1632, ZU OTK nr 

9A/2015, poz. 142).  
27

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 

poz. 483). 
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Konstytucji. Niektórzy przedstawiciele doktryny twierdzą,  

iż tzw. kontratyp sztuki znajduje swoje podstawy w ustawach i aktach 

prawa międzynarodowego tj. w ustawie zasadniczej w artykule 73 oraz  

54 w Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także  

w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej
28

. W związku z powyż-

szym jeśli ów pogląd uznać by za słuszny, to nie można byłoby nazwać 

go kontratypem pozaustawowym per se bowiem znajdowałby swe źródła 

w ustawach. Prima facie ten pogląd może wydawać się słuszny z uwagi 

na to, iż jego zaakceptowanie daje ustawową podstawę do wtórnej 

legalizacji czynu sprawcy w związku z wyłączeniem bezprawności na 

podstawie konkretnego zapisu ustawowego. Zauważyć należy jednak,  

iż owe przepisy gwarantują wolność ekspresji artystycznej, na próżno jest 

jednak doszukiwanie się w nich podstaw do legalizacji wtórnej czynu 

sprawcy, który to poprzez korzystanie z tych wolności wypełnia 

znamiona czynu stypizowanego w artykule 196 k.k. Gwarantują one 

bowiem swojego rodzaju swobodę, nie oznacza to jednak, iż jest ona 

nieograniczona, a także że dają one podstawę do wyłączenia 

bezprawności czynów artysty, które on popełnia w związku ze swoją 

artystyczną działalnością. Wolność ekspresji artystycznej i uczucia 

religijne przedstawiają wartości równoważne, nie można wszak 

stwierdzić a priori, iż jedno z nich zawsze będzie wiodło prym. Jest to 

bowiem uzależnione od subiektywnej oceny w danej sytuacji,  

a także obiektywnego umiejscowienia zarzucanego występku  

w kontekście kulturowo-społecznym. Zostało także też zauważone  

w literaturze, iż nie jest możliwe, ażeby znaleźć dostatecznie ważny 

powód „dla usprawiedliwienia sytuacji objętej kontratypem”
29

. Ów 

pogląd zasługuje jednak na negatywne przyjęcie, bowiem szeroko 

rozumiany interes społeczny, a także brak wyższości jednej 

konstytucyjnej normy nad drugą może ad casu skutkować wyłączeniem 

bezprawności czynu artysty.  

 Z uwagi na zachodzącą kolizję dóbr, konieczne jest stwierdzenie, 

iż owa bezprawność czynu artysty zostanie wyłączona z uwagi na wielką 

społeczną doniosłość jego dzieła. Pamiętać należy o tym, iż jest to 

działanie, które powinno mieć raczej charakter wyjątku aniżeli reguły. 

Konieczne jest określenie kto artystą jest, a kto nie, oraz czy efekt jego 

                                                      
28

 J. Majewski, Czy kontratyp sztuki istnieje?, [w:] Odpowiedzialność karna 

artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 132. 
29

 K. Burdziak, Czy art. 196 kodeksu karnego w sposób nadmierny ogranicza 

wolność wyrażania poglądów i twórczości artystycznej, „Studia Prawnicze. 

Rozprawy i Materiały” 2018,  nr 1 (22), s. 138. 
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pracy można uznać za dzieło sztuki. W doktrynie został wygłoszony 

pogląd, iż w celu określenia powyższych konieczne jest przez owe dzieło 

osiągało cel artystycznego czyli stanowiło prezentację pomysłu i odczuć 

twórcy, a aby zaspokajało potrzeby artystyczne i kulturalne 

społeczeństwa oraz ażeby ów twórca był ponadprzeciętnie 

utalentowanym profesjonalistą
30

, oceny czy owo dzieło wypełnia wymie-

nione wcześniej znamiona zgodnie z omawianym stanowiskiem miałby 

dokonać „szanowany w danej dziedzinie autorytet”
31

.  Takie stanowisko 

jest nie do zaakceptowania już choćby z tego względu, iż ustawa 

zasadnicza gwarantuje wszystkim wolność artystyczną, nie tylko 

„profesjonalnym” artystom
32

. W celu obalenia wymogu profesjonalizmu 

artysty można podać choćby przykład Marka Grechuty, który to  

z wykształcenia był architektem, niemniej jednak nie można odmówić 

mu miana artysty z powodu braku wykształcenia muzycznego.  

A co więcej podane „znamiona” propozycji kontratypu są zbyt ogólne  

i nie spełniają przesłanek tworzenia okoliczności wyłączających 

bezprawność czynu
33

. Odnosząc się jeszcze do podmiotu, który miałby 

dokonać oceny dzieła, uwagę naszą musi przykuć też to,  

iż najprawdopodobniej musiałoby o artystycznym charakterze dzieła 

zaświadczyć dwóch lub więcej „autorytetów” w dziedzinie mutatis 

mutandis do sytuacji stwierdzania poczytalności lub niepoczytalności  

w postępowaniu karnym, bowiem opinie owych „biegłych” mogą być 

różne, jak zostało zauważone „regułą stało się bronienie każdej nowinki 

w świecie sztuki, muzyki i architektury, nawet zupełnie pustej czy 

obraźliwej, zawsze z frazesem o oporze rzekomo napotykanym przez 

wybitnych artystów w każdej epoce […] wszystko to chwali się jako 

oryginalne eksperymenty zasługujące na najwyższe uznanie. Żaden 

krytyk nie ośmieliłby się zasugerować, że są to prace równie 

bezsensowne, jak się wydają”
34

. Konieczne jest przytoczenie słusznego 

stanowiska Sądu Najwyższego, iż powierzenie dokonania samodzielnej 

                                                      
30

 J.J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako okoliczność wyłączająca bezprawność, 

„Palestra”  9-10 (2000), s. 31. 
31

 Ibidem. 
32

 Patrz S. Dziwisz, Odpowiedzialność karna artysty za przestępstwo obrazy 

uczuć religijnych, „Roczniki Nauk Prawnych”, Tom XXVII, Nr 1/2017, s. 7-22. 
33

  W. Wolter, O kontratypach i braku społecznej szkodliwości czynu, „Państwo  

i Prawo”, Numer 10/1963, s. 505. 
34

 D. Kuspit, Koniec sztuki, przekł. J. Borowski, Gdańsk: Muzeum Narodowe 

2006, s. 55, cytat za: C. Moryc, Odpowiedzialność artysty za przekaz twórczy, 

[w:] Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, 

Warszawa 2014, s. 66. 
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oceny osobie spoza składu orzekającego „w niebezpieczny sposób 

odbiera możliwość oceny zdarzeń wymiarowi sprawiedliwości”
35

. Teresa 

Gardocka proponuje, ażeby jedynym kryterium oceny czy ów kontratyp 

znajdzie zastosowanie czy też nie powinno być rozpatrywanie pod kątem 

celu artystycznego jaki swym dziełem ów artysta osiąga
36

. Jednakże  

z tym zastrzeżeniem, iż osiągnięcie tego celu nie było możliwe bez 

naruszania normy prawnej wynikającej z artykułu 196 kodeksu karnego. 

Prima facie wydaje się to słuszne, bynajmniej nie jest to oderwane od 

subiektywnej oceny składu orzekającego, który to może orzec opierając 

się na „wiedzy życiowej”, a także znając stan faktyczny danej sprawy  

i wszelkie jego odniesienia społeczno-kulturowe o zrealizowaniu bądź też 

nie danego celu. Ów pogląd ma jednak jeden poważny mankament, 

wydaje się, że ciężko nawet i dla samego twórcy określić będzie jaki 

chciał on cel osiągnąć. Często bowiem artyści pragną w swoich dziełach 

wyrazić odbicie swoich uczuć i przeżyć, a także nawiązać do aktualnych 

problemów „dzisiejszego świata”.   

Zgoda pokrzywdzonego 

 W piśmiennictwie zostało także zauważone, iż do wyłączenie 

bezprawności czynu może dojść na podstawie konstrukcji  

tzw. kontratypu zgody pokrzywdzonego
37

. Ów pogląd akceptują  

w polskiej doktrynie Włodzimierz Wróbel
38

 oraz Jarosław Warylewski
39

. 

Lech Gardocki wymienia trzy warunki, których spełnienie powoduje,  

                                                      
35

 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt III KK 

274/14, OSNKW 2015/9/72. 
36

 T. Gardocka, Czy w polskim prawie karnym potrzebny jest kontratyp sztuki?, 

Palestra 1-2 (2015), s. 24-30, podobnie M. Budyń-Kulik, M. Kulik, Wolność 

działalności artystycznej jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną, 

[w:] Prawnokarne aspekty wolności materiały z konferencji, Arłamów 16-18 

maja 2005 r., red. M. Mozgawa, Kraków  2006, s. 234, z tym iż autorzy 

zauważają, że musi mieć miejsce „społeczna opłacalność czynu” to znaczy, 

będzie on doniosły dla społeczeństwa rozumianego in genere, co uzasadniałoby 

poświęcenie dobra jakim są uczucia religijne w starciu z wolnością ekspresji 

artystycznej.  
37

 Ibidem. 
38

 W. Wróbel, Komentarz do art. 196 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. 

Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 661. 
39

 J. Warylewski, Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 

kodeksu karnego, [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga 

poświęcona pamięci prof. Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, 

Z. Hołda, Lublin 2005, s. 367-383. 
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iż taka zgoda może być skuteczna. A mianowicie dotyczy ona dobra, 

którym osoba pokrzywdzona może swobodnie dysponować, po wtóre 

musi być ona dobrowolna, po trzecie musi ona istnieć w chwili czynu
40

. 

Odnosząc się do owych warunków pozwolę sobie je po kolei omówić. 

Dobrem chronionym przez artykuł 196 k.k. są uczucia religijne. Każda 

osoba posiada prawo do ich ochrony, gwarantowane jest to zarówno 

przez Konstytucję jak i akty prawa międzynarodowego, a dodatkowo owa 

ochrona została wzmocniona poprzez spenalizowanie czynu, który w to 

dobro miałby godzić. Jednakże pytanie powstaje czy owa jednostka jest 

dysponentem owego dobra prawnego? Religia, a także związane z nią 

szeroko pojęte uczucia są niezwykle newralgicznym aspektem życia 

codziennego, bowiem nie ma chyba drugiego tak delikatnego  

i wzbudzającego kontrowersję tematu zarówno przy rodzinnym stole jak  

i w dyskusjach społecznych (może za wyjątkiem polityki). Mogłoby się 

wydawać, iż właśnie to ze względu na tak bardzo subiektywne odczucia 

człowieka co do religii to właśnie on powinien być wyłącznym 

dysponentem tego dobra, bowiem jak sama ustawa stanowi, „kto obraża 

uczucia religijne innych osób”, ustawodawca typizując znamiona czynu 

wskazuje znamię czasownikowe jakim jest słowo „obraża”, posługując 

się słownikową definicją oznacza ono: 

 „obrazić/obrażać – 1. – wyrazić się o kimś, zachować się 

względem kogoś w sposób uchybiający jego godności; ubliżyć, 

znieważyć. Obrazić kogoś słownie. Obrazić kogoś swoim zachowaniem; 

2. – naruszyć coś, wykroczyć przeciw czemuś. Obrazić czyjeś poczucie 

moralne. Obrazić czyjeś uczucia religijne. Obrazić dobre obyczaje”
41

. 

 Ustawodawca wymaga także tego, ażeby czyn sprawcy został 

popełniony „publicznie”
42

, co oznacza, iż musi mieć on szersze grono 

odbiorców, a także mieć miejsce np. w ogólnie dostępnym obiekcie czy 

też w Internecie
43

. Co powoduje, iż istnieje potencjalne ryzyko, że nawet 

                                                      
40

 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 128 i n. 
41

 M. Szymczak, Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. II, s. 402. 
42

 Zgodnie ze słownikową definicja ów przymiotnik oznacza „1. dotyczący 

całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości 2. dostępny lub przeznaczony dla 

wszystkich 3. związany z jakimś urzędem lub z jakąś instytucją nieprywatną 4. 

odbywający się przy świadkach, w sposób jawny” – W. Doroszewski, Słownik 

języka polskiego, red. W. Doroszewski,  

https://sjp.pwn.pl/slowniki/publicznie.html, dostęp: 07.02.2020 r. 
43

 Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia  

17 kwietnia 2018, sygn. akt IV KK 296/17, ogólnodostępny (tzn. kiedy 



P. Krawczyk: Prawnokarna ochrona uczyć religijnych – między sztuką  

a przestępstwem 

184 

 

jeśli nie obrazi to uczuć jednej osoby to już z drugą może być inaczej. 

Owa zgoda nie powinna być przede wszystkim dorozumiana, bowiem nie 

stanowi wyrażenia zgody samo np. kupienie biletu na koncert czy 

spektakl teatralny, chyba że zdajemy sobie sprawę bądź wiemy
44

, że będą 

lub mogą być tam prezentowane obraźliwe dla religii treści, o czym 

mówione było już wcześniej. Ażeby być pokrzywdzonym przez występek 

z artykułu 196 k.k. konieczne jest, byśmy zobaczyli (usłyszeli, jeśli 

mówimy o muzyce czy wszelkiego rodzaju słuchowiskach) na własne 

oczy (odpowiednio uszy) ów obrazoburczy akt, czy to na żywo czy też za 

pośrednictwem środków masowego przekazu. Nie możemy bowiem 

stwierdzić, iż czyn drugiej osoby narusza nasze uczucia religijne jeśli 

tylko np. usłyszymy, iż ktoś, gdzieś połamał krzyż bądź gwiazdę Dawida 

na koncercie. Pytanie jednak pozostaje nadal czy jednostka jest 

wyłącznym dysponentem owego dobra? Odpowiedzieć na nie trzeba 

przecząco, bowiem jednostka jest uprawniona do ochrony zarówno 

wolności ekspresji artystycznej jak i sfery uczuć religijnych, jednakże 

dysponentem tego dobra jest całe społeczeństwo. Publicznoskargowy 

charakter występku z art. 196 k.k. powoduje, że jego ściganie następuje  

w imieniu szeroko pojętego interesu społecznego, dlatego też nie można 

stwierdzić a priori, iż jeśli to nie obraża uczuć religijnych jednej osoby to 

nie obraża niczyich. Konieczne jest zbadanie przypadku mając na uwadze 

całokształt społeczeństwa, a także wartości jakie są wspólne dla 

wszystkich. Bowiem nawet jeśli obecni na artystycznym przedsięwzięciu 

wyraziliby zgodę i potwierdzili, iż treści tam prezentowane nie będą 

miały dla nich charakteru obraźliwego to nie znaczy, że już np. nagranie 

z takiego wydarzenia które zobaczy osoba, co takiej zgody nie wyrażała 

nie ma wypełni znamion omawianego występku
45

. Odnosząc się do 

warunku drugiego i trzeciego jeśli owa okoliczność kontratypowa 

miałaby być zastosowana osoba pokrzywdzona tym występkiem nie 

mogłaby być przymuszona do wzięcia udziału w danym artystycznym 

wydarzeniu, a co więcej powinna ona wyrazić, jak było wspomniane 

wcześniej, w sposób wyraźny zgodę już na wstępie, a najpóźniej  

                                                                                                                        
konieczne jest zalogowanie na strony, wtedy też może się pojawić i wątpliwość 

czy jest to przestrzeń publiczna czy też nie) Internet został uznany jako miejsce 

publiczne, tym samym Sąd Najwyższy podzielił opinię Rzecznika Praw 

Obywatelskich – Adama Bodnara, który zauważył „Wbrew przekonaniu (…), 

Internet nie jest jedynie zapisem danych w komputerach, lecz stanowi on 

ogólnoświatową sieć, system”. 
44

 Podobnie postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt 

III KK 274/14, OSNKW 2015/9/72. 
45

 Podobnie S. Dziwisz, Odpowiedzialność …s. 7-22. 
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w trakcie wydarzenia. Owa zgoda nie może pod żadnym pozorem być 

udzielona następczo.  

Cause célebre 

 Pozwalając sobie na skomentowanie „medialnej burzy”, mającej 

miejsce w wyniku działalności artystki, która to przerobiła znany 

wszystkim i otoczony kultem ikona Matki Boskiej Częstochowskiej  

w sposób następujący – aureola zarówno Jej jak i Dzięciątka Jezus 

została pomalowana w barwy tęczy
46

. Przerobiona ikona została wydru-

kowana na wszelkiego rodzaju naklejkach, które to zostały porozklejane 

w okolicach owego kościoła, między innymi na koszach na śmieci, czy 

też w publicznej toalecie. Oczywiście bezzasadnym jest twierdzenie,  

iż samo przerobienie owej ikony wypełnia znamiona art. 196 k.k., 

bowiem cóż obraźliwego może być w tęczy, która to jest uznawana 

historycznie, a także w szeroko rozumianej kulturze jako symbol nadziei. 

Warte wspomnienia jest także, iż tęcza w symbolice chrześcijańskiej 

uznawana jest za symbol przymierza Boga z ludźmi
47

. Nadzieja ma 

fundamentalne znaczenie dla religii chrześcijańskiej, dlatego też 

niezrozumiałe jest dlaczego sama tęcza miałaby być uznana za 

obrazoburczą. Dzisiejsze konotacje tęczy z ruchem LGBT nie czynią jej 

obraźliwą dla chrześcijan per se, różnice poglądowe między tymi dwoma 

grupami nie mają żadnego wpływu na używane przez nie symbole. 

Bowiem doprowadziłoby to do możliwego absurdu jakim byłoby 

powoływanie się osób niezgadzających się ze swymi poglądami na to, iż 

symbole używane przez nich są dla nich obraźliwe. Jeśli uznać by za 

zasadne stanowisko, tęcza jest obraźliwa dla chrześcijan to należałby 

także dokonać rewizji dzieł sztuki sakralnej pod tym właśnie kątem, dość 

wyraźnym przykładem zdaje się być „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga, 

                                                      
46

 Owo działanie miało być reakcją na wymienienie wśród grzechów „LGBT” 

przy Grobie Pańskim w jednym z kościołów w Płocku. 
47

 Zarówno w księdze Rodzaju, kiedy to Bóg przemawia do Noego po potopie 

„(…)A ten jest znak przymierza, który Ja zawieram z wami (...) łuk mój kładę  

na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią” (Rdz 9, 13),  

jak i w Apokalipsie św. Jana Apostoła, który to widział tron boży „a tęcza 

dokoła tronu - z wyglądu do szmaragdu podobna” (Ap 4, 2-3). Bowiem jak 

zostało wskazane w księdze Rodzaju owa tęcza pojawiła się na niebie po potopie 

jako pomost między Bogiem a ludźmi, co było symbolem przymierza  

i przebaczenia ich przwinień, ale także obietnicą nowej szansy wszak Bóg 

obiecał, iż „nigdy już nie będzie potopu niszczącego ziemię” (Rdz 9,11), patrz 

Biblia Tysiąclecia https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=9   

oraz https://biblia.deon.pl/roz-dzial.ph-p?id=1092.  
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na rzeczonym obrazie Jezus Chrystus sądzi ludzi, siedząc właśnie na 

tęczy. Łączenie tych dwóch symboli w sztuce nie jest pomysłem 

nowatorskim. W związku z powyższym przerobienie owej ikony nie 

stanowi wypełnienia znamion czynu stypizowanego w artykule 196 k.k, 

bowiem jak zostało wykazane tęcza nie jest symbolem obraźliwym ani 

gorszącym. Jednakże jeśli elementem owej działalności artystycznej miał 

być także swego rodzaju performance polegający na rozklejeniu naklejek 

z przerobioną ikoną w miejscach publicznych jest to już kwestia odrębna. 

Bowiem samo przyklejenie naklejki na np. słup ogłoszeń czy drzwi 

kościoła obraźliwe dla chrześcijan być nie powinno, to z goła inaczej ma 

się sytuacja, w której owo dzieło znajdzie się na ścianie publicznej 

toalety czy też na koszu na śmieci. Owo jawne naruszenie sfery sacrum 

ludzi wierzących może już stanowić wypełnienie znamion artykułu  

196 k.k., jeśli tylko dokonane było umyślnie. Choć ciężko jest tutaj 

bronić stanowiska nieumyślności w tejże sprawie, bowiem przeciętny 

człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż może on obrazić 

czyjeś uczucia religijne poprzez znieważenie obiektu otoczonego kultem 

religijnym. W związku z powyższym należy ze stanowczością stwierdzić, 

iż samo przerobienie obrazu otoczonego kultem poprzez dodanie doń 

symbolu tęczy, nie jest realizacja znamion występku obrazy uczuć 

religijnych, jednakże umieszczenie tego dzieła w miejscu, w które jest 

domeną profanum, a przedmioty należące do sfery sacrum  nie powinny 

się tam nigdy znaleźć, może obrażać czyjeś uczucia religijne. Sąd 

Najwyższy
48

 w uzasadnieniu do swego wyroku w sprawie Adama 

Darskiego nie bez racji odniósł się do opinii Lecha Garlickiego, w której 

to zostało zauważone, że wyraz działalności artystycznej jakim jest 

sztuka nie może być „bez powodu obraźliwa dla innych”
49

, a także 

stwierdził, iż „konieczność odpowiedzialności dotyczy także artystów”
50

. 

Samo określanie przez pewną grupę ludzi innej osoby mianem artysty nie 

czyni owej wyróżnionej jednostki odpornej na wszelkie zarzuty 

dotyczące jej postępowania w odniesieniu do uczuć religijnych. Artyści 

mogą, a nawet powinni przekraczać pewne normy odpowiednie dla 

„szarej rzeczywistości” nie oznacza to jednak, iż cieszą się oni na 

                                                      
48

 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., sygn. akt I KZP 

12/12. 
49

 L. Garlicki, Komentarz do art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:], Konwencja o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do art. 1-18, Tom I, red.  

L. Garlicki, Warszawa 2010, s. 638. 
50

 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., sygn. akt I KZP 

12/12. 
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zasadzie automatyzmu z racji bycia „jednostką wyjątkową” wyłączeniem 

bezprawności ich czynów jeśli tylko powiązane są z szeroko rozumianym 

praktykowaniem przez nich sztuki i działalności artystycznej.  

Podsumowanie 

 Reasumując ochrona uczuć religijnych nie ma charakteru 

absolutnego, jak było wskazane wcześniej mogą istnieć jej ograniczenia. 

Tak samo jest też z wolnością ekspresji artystycznej. Te dwie 

konstytucyjnie gwarantowane wolności oddziałują na siebie niemal na 

każdym kroku. Owa kolizja jest starsza niż wszystkie obowiązujące dziś 

w naszym kraju akty prawne. Mając na uwadze zarówno to jak ważna jest 

dla niektórych osób religia, ale też jak istotny jest rozwój sztuki, której to 

wytwarzanie jest jedną z cech szczególnych homo sapiens, wyróżniającą 

nas spośród innych ssaków konieczne jest stwierdzenie, iż nie można ex 

ante wyłączyć bezprawności wszystkich czynów tylko z tego względu, iż 

można je określić jako praktykowanie przez artystę sztuki. Ustawowo 

określona konstrukcja, która miałaby na swoim celu owo wtórne 

legalizowanie czynu nie ma racji bytu, bowiem zarówno uczucia religijne 

jak i sztuka są kategoriami z natury rzeczy niedookreślone, także 

stworzenie normy prawnej zgodnie z techniką tworzenia prawa, mającej 

na celu dookreślić niedookreślone jest zwyczajnie niemożliwe. Dlatego 

też nie mogę odpowiedzieć na pytanie zadane na początku tego tekstu, 

gdyż nie da się wyznaczyć jasnej granicy między wolnością artystyczną  

a występkiem obrazy uczuć religijnych w sytuacji, gdy ów artysta  

w sposób kontrowersyjny, nierzadko obrazoburczy odnosi się do tego czy 

innego zagadnienia związanego z religią i religijnością. Każdą z tych 

spraw należy zbadać ad casum, bowiem nawet gdyby było możliwe 

ustalenie jasnych kryteriów między sferą dozwolonej wolności 

artystycznej a ochroną uczuć religijnych, tak samo jak nie da się podać 

powszechnie obowiązującej definicji słów „artysta” czy „sztuka” z uwagi 

na to, iż każdy subiektywnie winien jest desygnaty tych pojęć ocenić. 

Próba dokonania tego miałaby dwa możliwe wyniki albo powołalibyśmy 

do ponownie do życia cenzurę albo też stworzylibyśmy stan samowoli 

artystycznej. Powyższe nie oznacza jednak, iż w konkretnych 

przypadkach nie da się na nie spojrzeć obiektywnie, ale ażeby to uczynić 

należy umieścić dany, już historyczny czyn w pełnym kontekście, 

zarówno pod względem prawnym jak i społeczno-cywilizacyjnym.  

W związku z powyższym można z dużą dozą prawdopodobieństwa 

stwierdzić, iż w dalszym ciągu będziemy obserwować starcia tych dwóch 

sfer tj. wolności ekspresji artystycznej oraz ochrony uczuć religijnych. 
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Obawiam się, iż nigdy nie zostanie postawiona jasna odpowiedź na to 

gdzie zaczyna się przestępstwo a kończy się sztuka.  
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Abstrakt  

 Publikacja ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy 

zachowanie opisane w art. 196 k.k. powinno być kryminalizowane, a jeśli 

tak, to czy sposób jego sformułowania jest poprawny? Rozważania 

zostały oparte na orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

oraz na orzecznictwie krajowym. Efektem analizy ustawowych 

elementów czynu zabronionego, których znaczenie budzi wątpliwości, 

jest propozycja nowego brzmienia przepisu. 
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Abstract  

 The aim of this publication is to answer the question: should the 

behaviour described in art. 196 the Criminal Code  be criminalized,  

and if so, is the wording correct?  

 The considerations were based on the judgments of the European 

Court of Human Rights and national case law. The effect of the analysis 

of statutory crime elements, is the proposed new wording of the provision 

because of significance doubts. 
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Wprowadzenie 

 Odziaływanie państwa i religii obserwujemy od wieków. 

Uwidacznia się ono chociażby na przykładzie różnych rozwiązań 

prawnych. Chciałabym skupić się na jednym z nich, a mianowicie 

zjawisku obrazy uczuć religijnych. Jest to temat w ostatnich latach 

podnoszony nie tylko w dyskursie prawniczym, ale i publicznym. 

Publikacja ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy 

zachowanie opisane w  art. 196 k.k.
1
 powinno być kryminalizowane,  

a jeśli tak, to czy sposób jego sformułowania jest poprawny?   

 Art. 196 k.k. określa odpowiedzialność osoby, która obraża 

uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci 

religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania 

obrzędów religijnych. 

 Ustalenie znaczenia pojęcia „uczuć religijnych” jest istotne dla 

prawidłowej wykładni normy, gdyż nie stanowi ono jedynie elementu 

ustawowych znamion, ale także ratio legis przepisu. Okazuje się,  

iż zadanie to nastręcza trudności. Polski kodeks karny z 1932 roku
2
 

wymieniał 3 przepisy o charakterze religijnym. Odnosiły się one do: 

publicznego bluźnienia Bogu (art. 172), publicznego lżenia lub 

wyszydzania prawnie uznanego wyznania lub związku religijnego, 

dogmatów, wierzeń lub obrzędów albo znieważenia przedmiotu czci 

religijnej lub miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzędów 

religijnych (art. 173) oraz złośliwego przeszkadzania publicznemu 

wykonywaniu aktu religijnego (art. 174).  Natomiast przestępstwo obrazy 

uczuć religijnych po raz pierwszy pojawiło się w 1949 roku w dekrecie  

o ochronie wolności sumienia i wyznania
3
. Zostało opisane następująco: 

„Kto obraża uczucia religijne, znieważając publicznie przedmiot czci 

religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania 

obrzędów religijnych, podlega karze więzienia do lat 5”. Następnie  

w kodeksie karnym z 1969 roku
4
 w art. 198 de facto powielono tę treść,  

z tym że doprecyzowano, iż ma ono polegać na obrazie uczuć religijnych 

                                                      
1
 Ustawa z dnia 6 VI 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553). 

2
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 VII 1932 roku - 

Kodeks karny (Dz.U. nr 60 poz. 571). 
3
 Dekret z dnia 5 VIII 1949 roku o ochronie wolności sumienia i wyznania  

(Dz. U. nr 45, poz. 334). 
4
 Ustawa z dnia 19 IV 1969 roku Kodeks karny (Dz. U. nr 13, poz. 94). 
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innych osób
 

oraz złagodzono wymiar kary poprzez wprowadzenie 

alternatywnej kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do lat 2. Od tego roku sposób opisu zabronionego zachowania 

pozostał niezmienny. 

Zatem co oznacza pojęcie uczuć religijnych? 

 Pojęcie to było kilkukrotnie przedmiotem orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W sprawie Wingrove  

v. Wielka Brytania
5
  ETPC

6
 podkreślił, że sprecyzowanie obrazy uczuć 

religijnych jest nie tylko nieosiągalne, ale i niepotrzebne, ponieważ  

w Europie nie wykształcił się jeden system ochrony uczuć religijnych  

i kwestie te mogą być różnie oceniane przez poszczególne kraje. Powinny 

one rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie i oceniać, czy granice 

nie zostały przekroczone. Na tle wyroku Sekmadienis Ltd. v. Litwa
7
 

ETPC podkreśla, iż margines swobody uznania przez państwo zależy od 

wielu czynników, przede wszystkim strona konwencji powinna jasno  

i precyzyjne uzasadnić przyczyny ograniczenia wolności wyrażania 

opinii. ETPC uznał, iż wyjaśnienia Litwy, jakoby umieszczanie Jezusa  

i Maryi w reklamach odzieży jest niezgodne z moralnością, nie jest 

wystarczające. W sprawie  Alekhina i inni v. Rosja
8
 ETPC podkreślił,  

iż pozbawienie wolności kobiet, które na ołtarzu w soborze Chrystusa 

Zbawiciela w Moskwie wykonały piosenkę pt. „Modlitwa Punkowa-

Mario Dziewico, odpędź Putina” było środkiem nieproporcjonalnym do 

wydarzenia. Analiza orzeczeń europejskich pozwala na stwierdzenie,  

że interpretacja obrazy uczuć religijnych nie jest jednolita (np. w sprawie 

Abdullaha Riza Ergüven
9
 2 sędziów złożyło zdanie odrębne, a w przy-

padku Vereinigung Bildender Künstler przeciwko Austrii
10

, podobnie 

                                                      
5
 Wolność wyrażania opinii a obraza uczuć religijnych innych osób, Wyrok 

ETPC z dnia 25 listopada 1996 roku w sprawie Wingrove przeciwko Wielkiej 

Brytanii, sygn. 17419/90, Lex nr 79987. 
6
 Europejski Trybunał Praw Człowieka. 

7
 Wolność wyrażania opinii. Wykorzystanie w reklamie odzieży postaci 

religijnych (Jezusa i Marii), wyrok ETPC z dnia 30 stycznia 2018 roku, sygn. 

69317/14, Lex nr 2433054. 
8
 Wyrok ETPC z dnia 13 kwietnia 2006 roku  w sprawie Alekhina i inni v. Rosja, 

sygn. 22519/02, Lex nr 176691. 
9
 Wyrok ETPC z dnia 13 sierpnia 2005 roku w sprawie I.A. przeciwko Turcji, 

sygn. 42571, Lex nr 274161. 
10

 Prawo do wolności wypowiedzi. Zakaz wystawiania obrazu przedstawiającego 

satyryczny portret polityka, wyrok EPTC z dnia 25 stycznia 2007 roku, sygn. 

68354/01, Lex nr 212105. 
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zachowało się aż 3 sędziów). Ukazuje to problem, jakim jest ocena czy 

dane zachowanie należy zakwalifikować za obrażające uczucia religijne 

czy też nie. Wszelkie decyzje opierają się na próbie pogodzenia dwóch 

ograniczających się nawzajem wolności: wolności wyrażania opinii oraz 

wolności wyznania, sumienia. Te dwie wolności nie mogą przybierać 

charakteru absolutnego, dlatego też oceniając, której z niej należy 

przyznać pierwszeństwo, trzeba brać pod uwagę wiele czynników.   

 Próby sprecyzowania pojęcia uczuć religijnych podejmowane są 

także w polskim orzecznictwie. Trybunał Konstytucyjny
11

 wyjaśniał zna-

czenie uczuć religijnych poprzez odwołanie się do komentarzy do 

kodeksu karnego, gdzie zostały one określone w następujący sposób: 

„uczucia religijne to pewien stosunek (przede wszystkim emocjonalny) 

określonej grupy do wyznawanej przez siebie wiary przejawiający się 

także w prawie do ochrony szacunku wobec wyznawanych przez nią 

wartości oraz miejsc i przedmiotów otaczanych czcią” oraz jako „relacje 

człowieka do sacrum ujmowane na wielu płaszczyznach - intencjonalnej, 

wolicjonalnej oraz emocjonalnej”. Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku  

z 2015 roku określa je jako „stosunek do określonego wyznania reli-

gijnego”
12

. Następnie SN
13

 przytacza słownikowe pojęcia uczucia jako 

pewnego przeżycia emocjonalnego, stanu psychicznego, ustosunkowania 

się do działającego bodźca. Na tle tak przyjętych definicji, rodzi się 

pytanie: czy możliwym jest obrażenie uczucia, a więc czyjegoś stanu 

psychicznego, czyjeś reakcji? Użycie takiego sformułowania jest 

nietypowym rozwiązaniem, szczególnie zważywszy na fakt,  

iż w kodeksie karnym posłużono się zniewagą jako znamieniem w 16 

typach czynów zabronionych, w 9 z ich dotyczy ona osoby (osób)  

i tylko raz, w art. 196 k.k., odnosi się do uczuć. Mając powyższe na 

uwadze, zasadnym wydaje się być stwierdzenie, iż obraza uczuć 

religijnych jest pewnego rodzaju skrótem myślowym, próbą zwięzłego 

opisu istoty czynu zabronionego, natomiast obraza dotyczy osób, które 

zostały obrażone ze względu na zniewagę przedmiotu czci religijnej lub 

miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów 

religijnych. 

                                                      
11

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 roku, sygn. SK 

54/13, Dz.U. 2015 poz. 1632. 
12

 Odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 196 k.k., SN, 5 marca 2015 

roku, sygn. III KK 274/14, OSNKW 2015/9/72. 
13

 Sąd Najwyższy. 
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 Kolejna wątpliwość, jaka pojawia się na tle art. 196 k.k. dotyczy 

pytania: czy uczucia religijne mają również osoby niewyznające żadnej 

wiary? Przywołany wyżej opis uczuć religijnych-przez SN jako stosunku 

do określonego wyznania religijnego, pozwalałby na udzielenie 

odpowiedzi twierdzącej. Skoro jest to stosunek do określonego wyznania, 

nie trzeba wyznawać żadnej wiary, by móc przyjąć pewne stanowisko 

wobec niej. Określenie to wydaje się być nader ogólne, powodujące zbyt 

rozszerzającą interpretację omawianego przepisu. Należy zaznaczyć,  

iż uczucia religijne nie są tożsame z przekonaniami religijnymi, których 

art. 196 k.k. nie wymienia. W 2012 roku do TK
14

 wpłynęła skarga 

konsty-tucyjna, w której wnoszono o orzeczenie niezgodności art. 196 

k.k. z m.in. art. 25 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. TK 

umorzył postępowanie w tym zakresie uzasadniając decyzję tym,  

że „art. 25 ust. 2 Konstytucji, jako przepis ustrojowy, skierowany do 

władz publicznych, nie określa żadnych konstytucyjnych wolności lub 

praw, na których naruszenie można się powołać w skardze 

konstytucyjnej, to także powołany w związku art. 32 ust. 1 Konstytucji 

nie jest dopuszczalnym wzorcem kontroli w niniejszej sprawie”
15

. Należy 

jednak zaznaczyć, iż zarzut jakoby art. 196 k.k. dyskryminuje osoby 

niewierzące jest niezasadny. Ich przekonania światopoglądowe  

i filozoficzne są chronione przez art. 257 k.k., który stanowi: „Kto 

publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu 

jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo  

z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza 

nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3”. Ochrona ta wydaje się być wystarczająca, zwłaszcza, iż trudno 

wyjaśnić, jak obrazić osobę niewyznającą żadnej wiary, które ma mieć 

postać publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej lub miejsca 

przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, 

skoro osoba niewierząca takich z założenia nie ma. Ciekawą propozycją 

sformułowania znaczenia uczuć religijnych jest definicja Małgorzaty 

Makarskiej: „uczucia religijne wyrażają stosunek człowieka wierzącego 

do wyznawanej przez niego religii i przybierają formę bezpośredniego 

przeżycia”
16

. Trafność tej definicji potwierdza TK: „Przedmiotem ochro-

ny z art. 196 k.k. są uczucia religijne, a więc takie ludzkie emocje, które 

                                                      
14

 Trybunał Konstytucyjny. 
15

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 roku, sygn.  

SK 54/13, OTK-A 2015/9/142. 
16

 M. Makarska, Przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania  

w kodeksie karnym z 1997, Lublin 2005, s. 168. 
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odnoszą się do konkretnej wyznawanej przez daną osobę religii. Uczucia 

religijne to wieloaspektowy stosunek emocjonalny do wyznawanej 

religii”
17

. 

 Poważny problem interpretacyjny stanowią także użyte  

w omawianym przepisie formy gramatyczne. Przypomnijmy, iż art. 196 

k.k. określa odpowiedzialność osoby, która obraża uczucia religijne 

innych osób. O ile w piśmiennictwie jednomyślnie przyjmuje się,  

iż użycie liczby mnogiej w przypadku uczuć religijnych jest uzasadnione 

trudnością wyodrębnienia pojedynczego uczucia, o tyle nie ma zgodności 

co do znaczenia jej użycia w przypadku określenia ilości osób, których 

uczucia mogą być obrażane. Problem użycia liczby mnogiej oraz 

prawidłowego zinterpretowania tego zabiegu pojawia się nie tylko na tle 

art. 196 k.k. W 2001 roku SN
18

 rozstrzygając zagadnienie prawne, które 

dotyczyło sformułowania „harty rasowe lub ich mieszańce” użytego  

w art. 52 ust. 4 ustawy prawo łowieckie
19

 orzekł, iż „samo tylko użycie  

w treści normy prawnej liczby mnogiej dla określenia przedmiotu 

bezpośredniej ochrony, przedmiotu czynności sprawczej lub środka 

służącego do popełnienia przestępstwa nie oznacza, że ustawodawca 

używa jej w znaczeniu zwrotu: „co najmniej dwa”, a więc w celu 

ograniczenia podstawy odpowiedzialności”. SN przyznaje, iż analiza 

przepisów ustaw ujawnia rozbieżność w używaniu gramatycznej formy 

określenia liczby przedmiotu, do którego odnosi się czynność 

czasownikowa. Podkreśla także, że użycie liczby mnogiej może prima 

vista rodzić podejrzenie, jakoby podstawa odpowiedzialności została 

zawężona. Jednak spostrzeżenie to jest zaledwie początkiem analizy 

treści normy. Następnie SN wymienia jako przykład przepisy, w których 

założenie, że użycie liczby mnogiej ma znaczenie limitujące, byłoby 

nieracjonalne. Jednym z nich jest art. 120 k.k., penalizujący stosowanie 

„środka masowej zagłady” oraz art. 121 k.k., na podstawie którego 

odpowiedzialności karnej podlega ten, kto wprowadza do obiegu „środki 

masowej zagłady”. Przyjęcie, iż zbywanie środka masowej zagłady jest 

niepenalizowane byłoby absurdalne. Podobnie  w przypadku art. 171 § 1  

i 3 k.k. Wymieniony zostaje także art. 195 § 2 k.k., gdzie w jednej 

jednostce redakcyjnej zostały użyte różne formy gramatyczne („kto 

                                                      
17

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 roku, sygn. akt 

SK 54/13, OTK-A 2015/9/142. 
18

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2001 roku, sygn. I KZP 26/01, 

Lex nr 49484. 
19

 Ustawa z dnia 13 X 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. nr 147, poz. 713 ze 

zm.). 
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złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom 

religijnym”). SN podkreśla, iż nie można mieć wątpliwość, co do tego,  

że odpowiedzialności karnej podlega zarówno ten, kto przeszkadza 

uroczystościom, obrzędom, jak i uroczystości czy obrzędowi. Podobnie 

jak opisanie czynu zabronionego w art. 216 § 2 k.k. poprzez użycie 

sformułowania „za pomocą środków masowego komunikowania”,  

nie wyłącza odpowiedzialności osoby, która znieważyła kogoś za pomocą 

tylko jednego środka masowego przekazu. Niekonsekwencję  

w stosowaniu form gramatycznych Sąd Najwyższy uzasadnia kilkoma 

prawdopodobnymi względami (przyczynami). Po pierwsze, co należy 

uznać za zasadne, trudnością wyodrębnienia jednego przedmiotu 

bezpośredniej ochrony np. w przypadku obrazy uczuć religijnych.  

Po drugie hołdowanie tradycyjnemu określeniu w poprzednich ustawach. 

Do takiego uzasadnienia odwołuje się Sąd Okręgowy w Piotrkowie 

Trybunalskim, który w orzeczeniu z 2015 roku
20

 podkreśla, iż użycie  

w art. 277 k.k. liczby mnogiej nie oznacza, że przedmiotem czynności 

wykonawczej nie może być poszczególny znak graniczny, a następnie 

przywołuje stanowisko SN z 1935 r.
21

 odnoszące się do poprzedniej 

wersji tegoż przepisu. Jako kolejna z prawdopodobnych przyczyn 

wymieniona została świadomość, że czynność sprawcza dotyczy 

zazwyczaj większej liczby przedmiotów czynności wykonawczej lub 

skierowana jest przeciw większej liczbie przedmiotów bezpośredniej 

ochrony. Zdaniem SN użycie liczby mnogiej może być także refleksem 

teoretycznego modelu normy prawa karnego, w którym dyspozycja 

normy jest ścisłym przełożeniem poprzedzającej ją hipotezy, 

formułującej zakaz w sposób ogólny. W takiej konwencji skutkiem 

naruszenia zakazu o treści: „nie wolno niszczyć znaków graficznych” 

byłaby odpowiedzialność osoby, która „niszczy znaki graficzne”. Jednak 

słusznie podnosi się w piśmiennictwie
22

, iż warunkiem zaakceptowania 

takiej konwencji, musiałoby być jej konsekwentne stosowanie przez 

samego ustawodawcę. Następnie SN podkreśla, iż niezależnie od wyżej 

wymienionych prawdopodobnych przyczyn użycia liczby mnogiej, 

                                                      
20

 Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 grudnia 2015 

roku, sygn. IV Ka 624/15, http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl, dostęp 

12.02.2020.  
21

 Tamże. 
22

 O. Sitarz, Znaczenie użycia liczby mnogiej dla określenia znamienia 

przedmiotu ochrony lub znamienia przedmiotu służącego do popełnienia 

przestępstwa. Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 26/01”, 

lex.us.edu.pl, dostęp 12.02.2020. 
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pewne jest to, iż jej zastosowanie może wynikać z względów o naturze 

językowej.  

 Zatem mając na uwadze powyższe rozważania, jak 

zinterpretować użycie liczby mnogiej w art. 196 k.k.? Czy osoba, która 

obraża uczucia religijne jednej osoby, również spełnia znamiona czynu 

zabronionego stypizowanego w omawianym przepisie? 

 Koncepcja teoretycznego modelu prawa karnego nie 

uzasadniałaby zastosowania liczby mnogiej. Można sformułować zakaz  

o treści: „nie wolno obrażać uczuć religijnych innej osoby”, a skutkiem 

naruszenia go byłaby odpowiedzialność osoby, która „obraża uczucia 

religijne innej osoby”. Pewnym uzasadnieniem mogłoby być 

powoływanie się na wcześniejsze brzemiennie ustawy. W dekrecie  

o ochronie wolności sumienia i wyznania z 1949 roku ten typ czynu 

zabronionego został opisany jedynie poprzez następujące sformułowanie: 

„kto obraża uczucia religijne”
23

. Następnie to w  kodeksie karnym z 1969 

roku doprecyzowano, że ma on polegać na obrażaniu uczuć religijnych  

innych osób
24

. Również świadomość, że kiedy są obrażane uczucia 

religijne, zwykle dotyczy to pewnej grupy osób, może uzasadniać użycie 

liczby mnogiej, zwłaszcza, iż do znieważania ma dojść publicznie,  

co znacząco zwiększa prawdopodobieństwo, obrażenia więcej niż jednej 

osoby. Sąd Najwyższy podkreślił
25

, iż to względy natury językowej są 

pewną przyczyną użycia konkretnej formy gramatycznej. Jest to 

argument, który bardzo mocno przemawia za stanowiskiem, iż obrażane 

muszą być uczucia co najmniej dwóch osób, gdyż brzmienie omawianego 

przepisu z zastosowaniem liczby pojedynczej, nie miałoby charakteru 

nienaturalnego, sztucznego: kto obraża uczucia religijne innej osoby.  

Za celowym użyciem liczby mnogiej przemawia również brzmienie art. 

257 k.k.: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną 

osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, 

wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich 

powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3”. 

                                                      
23

 Dekret z dnia 5 VIII 1949 roku o ochronie wolności sumienia i wyznania  

(Dz. U. nr 45, poz. 334). 
24

 Ustawa z dnia 19 IV 1969 roku Kodeks karny, (Dz. U. nr 13, poz. 94). 
25

 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2001 roku, sygn. I KZP 26/01, 

Lex nr 49484. 
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 Tutaj wyraźnie dokonano rozróżnienia na grupę ludności oraz 

poszczególną osobę. Trudno uzasadnić, dlaczego racjonalny 

ustawodawca mając na celu penalizację zarówno znieważenia grupy 

ludności lub poszczególnej osoby z wyżej wymienionych powodów,  

jak i obrazę uczuć religijnych grupy osób lub osoby, używałby przy tym 

znacząco różnych sformułowań gramatycznych.  

 Niekonsekwentne używanie form gramatycznych prowadzi do 

wielu wątpliwości. Także w doktrynie prezentowane są różne stanowiska. 

Włodzimierz Wróbel uważa, iż liczba mnoga jest tylko zabiegiem 

stylistycznym
26

, podobnie Magdalena Budyn-Kulik
27

. Natomiast inaczej 

Marian Filar
28

, Joanna Piórkowska- Flieger
29

, dla których koniecznym 

jest obrażenie co najmniej 2 osób. Podobne stanowisko wydaje się 

zajmować prokuratura, która umorzyła postępowanie w sprawie Adama 

Darskiego ze względu na złożenie zawiadomienia tylko przez jedną 

osobę. Sprawa została rozpatrzona dopiero na skutek złożenia 

zawiadomienia przez kilka osób. Takie wątpliwości są niepożądane 

szczególnie w prawie karnym, gdzie zasada nullum crimen sine lege stoi 

na straży określoności i pewności prawa. Nie powinna mieć miejsca 

sytuacja, w której są wątpliwości, co jest penalizowane, a co nie. Należy 

zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym w piśmiennictwie
30

,  

iż problem ten można rozwiązać na dwa sposoby: postulując zmianę 

samej ustawy lub uznając konieczność wypowiedzenia się przez SN  

o każdym przepisie, w którym użyto liczby mnogiej. 

 Obiekcje budzi również określenie przedmiotu czynności 

wykonawczej. Co może być uznane za  przedmiot czci religijnej? 

Również i w tej kwestii przyjmowane są rozbieżne stanowiska. 

                                                      
26

 W. Wróbel, Komentarz do art.196 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część 

szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, red. W. Wróbel, 2017, 

Lex nr 10647. 
27

 S. Dziwisz, Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym, Lublin 

2019, s. 167. 
28

 M. Filar, Komentarz do art.196 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. 

Komentarz, wyd. II, red. O. Górniok, 2006, Lex nr 10035. 
29

 J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 196 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks 

karny. Komentarz, red. T. Bojarski, 2016, Lex nr 10269. 
30

 O. Sitarz, Znaczenie użycia liczby mnogiej dla określenia znamienia 

przedmiotu ochrony lub znamienia przedmiotu służącego do popełnienia 

przestępstwa. Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 26/01”, 

lex.us.edu.pl, dostęp 12.02.2020. 
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Reprezentowany jest pogląd
31

, według którego przedmiot czci religijnej 

może mieć wyłącznie charakter materialny. Uzasadniany jest przede 

wszystkim wykładnią historyczną. Kodeks karny z 1932 roku wyraźnie 

rozdzielił bluźnierstwo oraz znieważenie przedmiotu czci religijnej. Stąd 

argument, iż art. 196 k.k. nie penalizuje znieważenia bóstwa. 

Odmiennego zdania jest W. Wróbel, który twierdzi, iż „przedmiotem czci 

religijnej jest to, do czego odnosi się cześć o charakterze religijnym, przy 

czym przez cześć należy rozumieć głęboki szacunek, powiązany  

z pozytywną oceną, wynikający z transcendentnego charakteru 

(elementów) danego przedmiotu czci”
32

. Tym pojęciem obejmuje zarów-

no przedmioty materialne, jak i samego Boga, jego wizerunki, sposób 

przedstawiania, postaci świętych oraz Matki Boskiej. Podobnie Lech 

Gardocki
33

, Patrycja Kozłowska-Kalisz
34

. Za tym stanowiskiem prze-

mawia wykładnia językowa oraz celowościowa. Wedle jednej z definicji 

Słownika Języka Polskiego
35

 przedmiotem jest „to, co lub ten, kto skupia 

na sobie czyjąś uwagę, podlega czyjemuś działaniu”. Zatem pojęcie  

to nie ogranicza się wyłącznie do wymiaru materialnego. Zaznaczyć 

należy, iż gdyby przyjąć pierwszą z koncepcji, ochronę wolności 

wyznania, sumienia trudno uznać za pełną. Skoro chronione są 

przedmioty kultu, to logiczną konsekwencją wydaje się być ochrona 

bóstwa, do którego te przedmioty się odnoszą, szczególnie iż znieważenie 

podmiotu kultu może mieć znacznie bardziej obraźliwy charakter. 

Słusznie zresztą zauważa W. Wróbel, iż „bardzo rzadko przedmiotem 

czci religijnej będzie konkretna rzecz materialna (np. hostia, relikwia)”
36

. 

Praktyka wydaje się potwierdzać słuszność tego stanowiska. W 2018 

roku Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa skazał na karę grzywny 

Jerzego Urbana za obrazę uczuć religijnych, która była efektem 

                                                      
31

 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002, 

str. 366. 
32

 W. Wróbel, Komentarz do art.196 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część 

szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, red. W. Wróbel, 2017, 

Lex nr 10647. 
33

 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 257. 
34

 P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz aktualizowany do art.196 Kodeksu karnego, 

[w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa 2019, Lex nr 

593376. 
35

  Strona internetowa Słownika Języka Polskiego https://sjp.pwn.pl, dostęp 

12.02.2020. 
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 W. Wróbel, Komentarz do art.196 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część 
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umieszczenia na okładce tygodnika „NIE” postaci zdziwionego Jezusa 

wpisanego w znak zakazu. Wedle opinii biegłego „kult Jezusa stanowi 

przedmiot czci religijnej, a jego modyfikacja pozwala na określenie tej 

ilustracji jako lekceważącej”
37

. Wyrok ten, zwłaszcza wysokość kary 

(osiemdziesiąt stawek dziennych w wysokość 1500 zł każda) wzbudził 

zainteresowanie wielu osób. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła 

w tej sprawie „opinię przyjaciela sądu”, w której uznała, iż działanie 

oskarżonego mieści się w granicach krytyki dopuszczalnej z perspektywy 

art. 54 Konstytucji RP oraz art. 10 Konwencji, a ponadto sankcja karna, 

w szczególności wysoka kara grzywny, jest niedopuszczalna na gruncie 

orzecznictwa ETPC. W marcu 2019 roku Sąd Okręgowy uchylił wyrok  

I instancji i przekazał go do ponownego rozpatrzenia, zarzucając mu 

oparcie wyłącznie na konstatacji sądu oraz na niejasnej ekspertyzie 

biegłego z zakresu religioznawstwa, której podstawą była perspektywa 

gorliwego, a nie przeciętnego odbiorcy
38

. Sąd Okręgowy nie negował 

jednak, iż pojęcie przedmiotu czci religijnej obejmuje także podmiot 

kultu.  

 Niewątpliwe nie tylko najwyższe bóstwo uznawane jest za 

przedmiot kultu, podobnie inne osoby święte darzone czcią przez ich 

wyznawców. Potwierdza to przypadek przedstawienia w piśmie 

„Poznaniak” fotomontażu pt. „Madonna z posłem Jurkiem na ręku”. 

Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone przez prokuraturę, jednak 

uzasadniała ona swoją decyzję brakiem obowiązującego, dogmatycznego 

wzoru plastycznego prezencji Marii i Dzieciątka, a nie brakiem 

spełnienia znamienia w postaci przedmiotu czci religijnej
39

. Podobnie 

sprawa umieszczenia na okładce tygodnika „Wprost” Matki Boskiej  

z maska gazową, w której prokurator umarzając postępowania wyjaśniał, 

że „publikacja nie miała na celu profanacji obrazu Czarnej Madonny  

z Częstochowy, niekwestionowanego przedmiotu kultu religijnego, lecz 

poinformowanie czytelników o katastrofalnym zanieczyszczeniu 
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 Strona internetowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka http://www.hfhr.pl, 

„Sąd Okręgowy uchylił wyrok ws. Jerzego Urbana oskarżonego o obrazę uczuć 

religijnych. Opinia przyjaciela sądu HFPC”,  dostęp 12.02.2020. 
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Urban nie został skazany za obrazę uczuć religijnych. Sąd zbada sprawę jeszcze 
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środowiska naturalnego na pobliskim Śląsku”
40

. Ponadto rozpatrywana 

jest sprawa znieważenia wizerunku Matki Boskiej w kontekście 

postawienia jednej z aktywistek zarzutu obrazy uczuć religijnych  

z powodu rozklejania wokół płockiego kościoła wizerunku Matki Boskiej 

i Dzieciątka z tęczowymi aureolami. Podobne naklejki można było 

znaleźć na przenośnych toaletach i koszach. Przywołane przykłady nie 

pozostawiają wątpliwości, iż przedmiot czci religijnej nie może być 

rozumiany wyłącznie w wymiarze materialnym.  

 Problem zakwalifikowania do przedmiotu czci religijnej pojawia 

się także w przypadku Biblii. Czy każdy jej egzemplarz jest objęty czcią? 

SN w orzeczeniu z 2015 roku
41

 zaznacza, iż Pismo Święte ma duże 

znaczenie, ponieważ jest uważane za źródło słowa Bożego. Jednak SN 

stwierdza, iż Pismo Święte nie jest przedmiotem czci religijnej  

w przeciwieństwie do zawartego w nim przekazu. Swoje stanowisko 

uzasadnia zachowaniem chrześcijan wobec Biblii np. nie odkrywają na 

jej widok głów, tak jak wtedy gdy mijają kościół. SN argumentuje także, 

iż Pismo Święte różni się od innych przedmiotów czci religijnej jak 

hostia, krzyż, gdyż w „mniejszym stopniu służy sprawowaniu kultu 

religijnego niż wyżej przykładowo wskazane przedmioty”. Trzy lata 

wcześniej, w 2012 roku, za obrazę uczuć religijnych została ukarana 

piosenkarka Dorota Rabczewska, która w jednym z wywiadów 

powiedziała, że „bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię, bo ciężko 

wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła”
42

. Sąd 

odwoławczy utrzymał wyrok I instancji, w wyniku czego piosenkarka 

została skazana na karę grzywny w wysokości pięciu tysięcy złotych. 

Natomiast W. Wróbel nie wyklucza, iż „w niektórych wspólnotach 

religijnych przedmiotem czci religijnej może być także sama Biblia czy 

też Koran”
43

. Także dopuszcza możliwość, iż „w pewnych sytuacjach 

sprawowania obrzędów osoba wykonująca czynności kultowe może 

stanowić znak obecności Boga i w tym sensie, podobnie jak rzeczy 
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 Strona internetowa Rzeczpospolitej https://archiwum.rp.pl, „Absorbująca 
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materialne, może stanowić przedmiot czci religijnej”. Jednak Prokuratura 

Rejonowa Warszawa-Wola umorzyła śledztwo w sprawie obrazy uczuć 

religijnych
44

, motywowane znieważeniem papieża poprzez artykuł kryty-

kujący wypowiedź Jana Pawła II oraz nazywający go „prostackim 

wikarym z Niegowici”. Uzasadnieniem decyzji było stwierdzenie braku 

znamion czynu zabronionego, tj. braku znieważenie przedmiotu czci 

religijnej. Przywołany stan faktyczny stał się również podstawą złożenia 

pozwu o ochronę dóbr osobistych przez księdza prałata Zdzisława 

Peszkowskiego szczególnie związanego z papieżem. SN rozpatrując 

skargę kasacyjną stwierdził, iż znieważenie papieża, ze względu na 

szczególny stosunek bliskości może naruszać uczucia religijne
45

. SN pod-

kreślał znaczenie więzi emocjonalnych oraz przyjaźni między powodem 

a papieżem. Gdyby ta szczególna relacja nie wystąpiła, dochodzenie 

naruszenia uczuć religijnych byłoby niemożliwe. Natomiast na realizację 

znamion czynu zabronionego może mieć wpływ ogłoszenie Jana Pawła II 

świętym Kościoła katolickiego, zwłaszcza, iż przytoczony wyżej 

przykład D. Rabczewskiej pozwala na stwierdzenie, iż za przedmiot czci 

religijnej uważani są także święci. Po premierze spektaklu „Klątwa” 

wystawianym w Teatrze Powszechnym w Warszawie w lutym 2017 roku 

wpłynęły zawiadomienia o obrazie uczuć religijnych. W sztuce została 

przedstawiona scena seksu oralnego z pomnikiem Jana Pawła II,  

a następnie nałożenie na jego głowę szubienicy oraz tabliczki  

z napisem „obrońca pedofili”
46

. Za znieważony został uznany także 

krzyż, którego aktorzy używali jako karabinu. W 2018 roku powołany 

biegły uznał, iż opisane sceny obrażają wszystkich chrześcijan
47

. Śledz-

two w tej sprawie wciąż trwa, a prokuratura nie wyklucza możliwości 

powołania kolejnych biegłych. Z kolei w 2010 roku SN rozpatrywał 

skargę dotyczącą nałożenia kary pieniężnej na producenta audycji,  

w której parodiowano sposób artykulacji modlitwy przez jedną  

z prezenterek radia
48

. SN uznał za słuszne ustalenia sądu I i II instancji 

jakoby modlitwa, „pomimo iż nie jest określoną wartością w ujęciu 

aksjologicznym, stanowi dla wyznawców różnych religii (nie tylko 

chrześcijańskiej) formę kontaktu z Bogiem i nie można jej zaliczać 
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 Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2004 roku, sygn. I CK 484//03, Lex nr 132396. 
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 Tamże.  
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jedynie do przejawów zachowania czysto obrządkowego”, zaś 

parodiowanie głosu spikerki oznacza ośmieszanie samej modlitwy. SN 

przypomniał, iż zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka wypowiedzi rozpowszechniane przez środki masowego 

przekazu mogą mieć charakter kontrowersyjny, szokujący, niepokojący, 

jednak wolność wypowiedzi może doznawać ograniczeń na podstawie 

art. 10 § 2 Konwencji. SN orzekł, iż w tej sprawie doszło do obrazy 

uczuć religijnych i podtrzymał wyrok II instancji.  

 Przywołane przykłady ukazują problem interpretacyjny, jaki 

powoduje pojęcie przedmiotu czci religijnej. Pomimo podniesionych 

wątpliwości TK orzekł, iż sformułowanie to spełnia wymogi 

określoności, podkreślając, iż „standardy konstytucyjne nie przesądzają, 

by każdy przypadek użycia w przepisie, także prawa karnego, zwrotów 

nieostrych lub niedookreślonych oznaczał, a priori naruszenie 

Konstytucji”
49

. TK zwrócił także uwagę, iż postulat stworzenia doskona-

łego systemu prawa jest utopijny, ponieważ treść przepisów wyrażana 

jest językiem powszechnym, który jest niedoskonały. Ponadto TK 

zaznaczył, iż zasada określoności zostaje zachowana, jeżeli możliwym 

jest ustalenie desygnatów pojęcia użytego w przepisie. TK  odniósł się 

także do różnych stanowisk reprezentowanych w doktrynie, odnotowując, 

iż większość z nich uznaje szerokie rozumienie przedmiotu czci religijnej 

i obejmuje tym pojęciem także przedmioty niematerialne oraz podmiot 

kultu. Również mnie koncepcja ta wydaje się być zasadna. 

Czy artysta może więcej? 

 W doktrynie oraz orzecznictwie funkcjonuje pojęcie tzw. 

pozaustawowego kontratypu sztuki. Zdaniem Andrzeja Zolla nie mogą 

istnieć kontratypy pozaustawowe, ponieważ tylko ustawodawca może 

tworzyć prawo
50

. Z kolei Jarosław Majewski zaznacza, iż kontratyp sztu-

ki nie ma charakteru pozaustawowego, gdyż ma on swoje umocowanie  

w art. 54 i 73 Konstytucji RP
51

. Jednakże rozważania nad dopuszczal-

nością istnienia kontratypów pozaustawowych są zagadnieniem, które 

przekracza rozmiar tejże publikacji. Stąd podnoszone pytanie jest nieco 

                                                      
49

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 roku. sygn. akt 

SK 54/13, OTK-A 2015/9/142. 
50

 A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007,  

s. 396. 
51

 J. Majewski, Czy kontratyp sztuki istnieje?, [w:] Odpowiedzialność karna 

artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 132. 



A. Matusik: Zasadność i poprawność regulacji (dotyczącej) obrazy uczuć 

religijnych w polskim kodeksie karnym 

205 

 

inne: czy kontratyp sztuki powinien mieć zastosowanie w przypadku  

art. 196 k.k.? 

 Za zasadnością kontratypu sztuki w ogóle opowiedzieli się: 

Jarosław Warylewski
52

, M. Filar
53

. Taką potrzebę postulowali także  

J. J. Nalewajko i Rafał Kubiak
54

, wskazując, iż kluczowym elementem 

jest zdefiniowanie dzieła artystycznego, sztuki. Proponują,  

aby przesłankami do takiej definicji były: „cel artystyczny, „zdrowy  

i zbawienny” efekt ogólny dzieła, szczerość inspiracji, dobra reputacja 

autora oraz porównanie z innymi dziełami znajdującymi się  

w swobodnym obiegu”
55

. Jednakże SN uznał wymienione przesłanki za 

zbyt ogólne, ponadto podkreślił, iż proponowany sposób 

zaklasyfikowania dzieła jako dzieła artystycznego mające postać oceny 

przez uznany autorytet jest nietrafione, ponieważ trudno o bezdyskusyjny 

autorytet, a ponadto ocena ta należy do sądu, który często opiera się na 

opiniach biegłych, jednakże to właśnie sąd powinien ostatecznie tę 

kwestię rozstrzygać
56

. Z kolei według koncepcji W. Warylewskiego 

przesłanki kontratypu sztuki powinny mieć następującą postać: sprawcą 

może być tylko artysta, dzieło musi mieć charakter artystyczny, a autor 

chęć osiągnięcia artystycznego celu. O tym kogo można uznać za artystę, 

decydować ma: udział artysty w festiwalach, wystawach, jego dorobek 

oraz odpowiedni stopień profesjonalizmu, objawiający się w ukończeniu 

np. szkoły plastycznej. Jednak SN również i te przesłanki uznał za zbyt 

nieprecyzyjne, podkreślając, iż wielu wybitnych artystów nie miało 

ukończonych studiów czy nie organizowało wystaw
57

. Z kolei M. Budyn-

Kulik i Marek Kulik zwracają uwagę, iż zastosowanie kontratypu sztuki 

musi być „społecznie opłacalne”, zatem cel artystycznym powinien 

przedawniać wyższą wartość niż poświęcone dobro, a zrealizowanie go  

w inny sposób nie jest możliwe
58

.  
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 ETPC wielokrotnie podkreślał, iż wolność ekspresji jest jedną  

z podstaw demokratycznego społeczeństwa
59

, jednocześnie jednak zazna-

czał, iż jest nią także wolności myśli, sumienia i wyznania
60

. Stąd każdy 

przypadek kolizji tych wolności, powinien być rozpatrywany 

indywidualnie, w oparciu o towarzyszący mu kontekst. ETPC zaznacza, 

iż należy brać pod uwagę wartość działa oraz czy „przyczynia się ono do 

debaty publicznej, mającej za cel rozwój ludzkości”
61

. Jednak zaznacza 

także, iż państwo może wprowadzić obowiązek unikania wypowiedzi, 

które są nieuzasadnienie obraźliwe dla innych.  

 Zagadnienie kontratypu sztuki podnoszone było często na tle 

sprawy instalacji Doroty Nieznalskiej pod tytułem „Pasja” wystawianej  

w galerii „Wyspa Progress”. Składała się ona z krzyża, na którym 

zamieszczono fotografię męskich genitaliów, natomiast w tle został 

wyświetlony film przedstawiający mężczyznę ćwiczącego na siłowni. 

Praca ta wywołała duże oburzenie. Zostały złożone zawiadomienia do 

prokuratury. Podobne emocje wzbudził występ Adama Darskiego, który 

podczas koncertu po wypowiedzeniu słów „pojechaliśmy do Jerozolimy 

żeby osobiście rozprawić się z mitem, który pokutuje już od dwóch 

tysięcy pieprzonych lat, mitem, którego głównym bohaterem jest 

człowiek ukrzyżowany między dwoma zbrodniarzami, mitem którego 

bohaterem jest największa najbardziej zbrodnicza sekta, jaka istniała na 

Ziemi” wydarł kilka stron Pisma Świętego, po czym rzucił je w kierunku 

widowni dodając: „to jest Pismo Święte, tak mówią, ja mówię to jest 

księga kłamstw, (…), jest komentarzem na temat tego właśnie (…) 

piosenka „Christgrinding avenue”
62

. W obu przypadkach oskarżeni zo-

stali uniewinnieni z powodu braku znamion przestępstwa w postaci 

publicznego znieważenia. Sąd uniewinniając autorkę „Pasji” podkreślił, 

że osoby, które zostały obrażone tą pracą nie widziały jej, a znały ją 

jedynie z relacji telewizyjnych. Sąd zwrócił także uwagę na rolę, jaką 

pełnią media oraz na przyczynienie się ich do wywołania negatywnych 
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uczuć u odbiorców. Z kolei sprawa A. Darskiego została ostatecznie 

rozstrzygnięta przez SN, który również zaznaczył, iż znamię publiczności 

nie zostaje spełnione, jeżeli osoby, które poczuły się obrażone, nie były  

w miejscu wydarzenia, a o zajściu dowiedziały się za pośrednictwem 

prasy lub przekazu internetowego. Kolejnym przykładem 

kontrowersyjnych dzieł artystycznych jest film „Adoracja” autorstwa 

Jacka Markiewicza. Został on wyświetlony w Centrum Sztuki 

Współczesnej w 2013 roku podczas wystawy pt.: „British British Polish 

Polish: sztuka krańców Europy w latach 90. I dziś”. Film ukazywał 

nagiego mężczyznę ocierającego się o zabytkowy średniowieczny krzyż 

wypożyczony z Muzeum Narodowego. Prokuratura podjęła w tej sprawie 

śledztwo, które następnie umorzyła, uzasadniając, iż pomimo  

że „zachowanie te można być uznane za bluźniercze, to jednak artysta nie 

miał nawet ewentualnego zamiaru obrazy uczuć religijnych”
63

. Z kolei  

w lutym bieżącego roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-

Północ skierowała akt oskarżenia przeciwko Dominice Kulczyńskiej, 

która w lipcu ubiegłego roku umieściła na jednym z portali 

społecznościowych film, prezentując figurkę Matki Boskiej 

przypominającą kształtem żeński narząd rozrodczy, którą nazwała 

„cipkomaryją”. Ponadto w marcu bieżącego roku Sąd Rejonowy Gdańsk-

Południe będzie rozpatrywał sprawę A. Darskiego, który 8 marca 2018 

roku opublikował na portalu społecznościowym film z okazji dnia kobiet, 

na którym zamiast mikrofonu użył męskiego narządu rozrodczego  

z przymocowanym do niego krzyżem z Jezusem. W trackie postępowania 

przygotowawczego została wydana opinia biegłego z zakresu 

religioznawstwa. Wynika z niej, iż spełnione zostało znamię  znieważenia 

przedmiotu czci religijnej
64

. Kolejnym głośnym przypadkiem był film pt.: 

„Pierwsze kuszenie Chrystusa” autorstwa brazylijskich komików. Miał 

on swoją premierę w grudniu ubiegłego roku na platformie Netflix. 

Ukazanie Jezusa mającego skłonności homoseksualne oraz Maryi palącej 

marihuanę wywołało duże oburzenie. W Brazylii złożono 7 pozwów 

dotyczących obrazy uczuć religijnych, ponadto stworzono internetową 

petycję, w której domagano się usunięcia filmu z platformy (podpisało ją 

około 2 miliony osób), co więcej w brazylijskiej Izbie Deputowanych 

uchwalono decyzję, wzywającą serwis do złożenia wyjaśnień. 

Odpowiedzią brazylijskiego oddziału Netflixa było oświadczenie, 
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iż „ceni (on) i akceptuje twórczą swobodę artystów, z którymi 

współpracuje, a także ma świadomość, że nie wszystkim spodoba się 

ta treść”
65

.  

 Przywołane wyżej przykłady zaliczyć można do tej samej 

kategorii, ponieważ łączy je sylwetka artysty. Jednak czy okoliczność,  

iż ktoś jest uznawany za artystę (pomijając trudności w zdefiniowaniu 

tego pojęcia i przesłanek, które mogłaby o tym decydować), wyłącza jego 

odpowiedzialność? Innymi słowy, czy artyście wolno bezkarnie obrażać 

inne osoby? Zgodnie z wyrokiem SN „forma artystyczna lub cel 

naukowy działania mającego charakter znieważający, nie powoduje sam 

z siebie wyłączenia odpowiedzialności karnej za obrazę uczuć religijnych 

bądź znieważenie publiczne przedmiotu czci religijnej”
66

. SN zaznaczył 

także, iż również w piśmiennictwie podnosi się, że wypowiedź 

artystyczna nie może być „bez powodu obraźliwa dla innych”, gdyż 

wtedy „nie przyczynia się do jakiejkolwiek formy debaty publicznej”
67

. 

W przytoczonych przykładach artyści zostali uniewinnieni nie na 

podstawie kontratypu sztuki, ale ze względu na brak realizacji znamion 

przestępstwa. Trudno domniemywać, jaki wyrok zapadnie w jeszcze 

nierozstrzygniętych sprawach, jednak może mieć to duże znaczenie dla 

uznawania, bądź nieuznania, kontratypu sztuki. Niewątpliwe 

skonstruowanie takiego kontratypu nie byłoby prostym zadaniem, 

ponieważ trudno o precyzyjne określenie takich pojęć jak: artysta, sztuka, 

dzieło artystyczne, zwłaszcza że kształt, forma sztuki stale się zmienia, co 

zresztą widać na przykładzie współczesnej sztuki, która znacznie różni 

się od jej klasycznego modelu. Wydaje mi się jednak, iż nie powinniśmy 

ani budować, ani tym bardziej  uznawać istnienia kontratypu sztuki  

w odniesieniu do art. 196 k.k. ETPC kilkukrotnie podkreślał, iż wolność 

słowa to jednocześnie odpowiedzialność. Dlaczego artyści mieliby jej nie 

ponosić? Tym bardziej, iż często to właśnie ich dzieła wywołują bardzo 

silne reakcje w społeczeństwie, np. w przypadku filmu „Adoracja” 

mężczyzna wylał czerwoną farbę na ścianę, na której wyświetlany był 
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film
68

, ponadto zdarzeniom tym towarzyszyły protesty; z kolei ze sprawą 

filmu „Pierwsze kuszenie Chrystusa” wiązane jest obrzucenie płonącymi 

butelkami siedziby firmy jego autorów
69

. Często uzasadnia się odmienne 

traktowanie artystów tym, że mają oni inne spojrzenie na świat, inną 

wrażliwość. Właśnie z tych powodów powinni brać pod uwagę uczucia 

innych osób. Ponadto okoliczność, iż tego typu działania przyczyniać się 

mogą do debaty publicznej, wydaje się nie mieć miejsca w przywołanych 

przypadkach. Trudno określić, co wnosi do takiej dyskusji sprzedawanie 

figurki „cipkomaryi” czy umieszczanie Jezusa na męskim narządzie 

rozrodczym. Również trudno znaleźć cel artystyczny w tych 

przypadkach. A. Darski tłumaczył swoje zachowanie chęcią 

rozśmieszenia kobiet
70

, podobny cel wydaje się mieć film „Pierwsze 

kuszenie Chrystusa”, który został zakwalifikowany do kategorii komedii. 

Czy chęć rozśmieszenia ma (powinna mieć) wyższą wartość niż wolność 

wyznania, sumienia? Podzielam pogląd wyrażony w doktrynie, jakoby 

„artystyczny lub naukowy cel działania sprawcy nie jest wszakże 

wystarczający do wykluczenia znieważającego charakteru tych działań ze 

względu na ich formę”
71

. Takie stanowisko nie wyklucza możliwości 

wykorzystywania w sztuce przedmiotów czy podmiotów czci religijnej, 

nie wyklucza także kontrowersyjnego charakteru dzieła, jednak 

kontrowersję można osiągnąć bez znieważania przedmiotów, podmiotów 

czy miejsc czci religijnej. Granica może być wąska, jednak trzeba jej 

przestrzegać. Stąd też uważam, iż kontratyp sztuki nie jest w tym 

wypadku potrzebny, gdyż odpowiedzialność artysty określa art. 196 k.k. 

Jak w każdym przypadku badany będzie kontekst sytuacyjny i wszelkie 

okoliczności, co wydaje się być wystarczające. 
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Propozycje zmian 

 Art. 196 k.k. wciąż jest przedmiotem dyskusji, stąd propozycje 

zmian. W 2012 roku Ruch Palikota złożył projekt ustawy uchylający  

w całości tenże przepis, uzasadniając to potrzebą ochrony wolności 

artystycznej
72

. Jednak przywołane w publikacji przykłady działań arty-

stów ukazują, iż artykuł ten nie jest wykorzystywany do ograniczenia 

działalności artystycznej. Również w 2012 roku Sojusz Lewicy 

Demokratycznej zaproponował projekt, nowelizujący brzmienie art. 196 

k.k.
73

Przewidywał on penalizację obrazy uczuć religijnych poprzez 

znieważanie miejsca przeznaczonego do sprawowania obrzędów 

religijnych lub przedmiotu czci religijnej, który znajduje się w takim 

miejscu. Ponadto obniżał on górną  granicę zagrożenia karą z 2 lat do 6 

miesięcy oraz wprowadzał dochodzenie z oskarżenia prywatnego. W tym 

samym roku wniesiono kolejny projekt, który przewidywał dodanie  

art. 196a w brzmieniu: „Kto obraża publicznie przekonania 

światopoglądowe innych osób, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”
74

. 

Konkluzja 

 Uważam, iż zasadnym jest kryminalizowanie zachowania 

opisanego w art. 196 k.k. Nie przekonujące są dla mnie argumenty, które 

uzasadnią wykreślenie tegoż przepisu. Jednym z nich jest fakt, iż rzadko 

staje się on podstawą postępowań. Warto zaznaczyć, iż w polskim 

kodeksie karnym znaleźć można szereg innych przepisów o znacznie 

mniejszym zastosowaniu (art. 166 k.k.-zawładnięcie statkiem, art. 184 

k.k.-niewłaściwe zabezpieczenie materiału promieniotwórczego, art. 206 

k.k.-bigamia). Podobnie zarzut jakoby art. 196 k.k. dyskryminuje osoby 

niewierzące, należy uznać za niezasadny. Paradoksalnie, jest on 

przykładem, iż chroniony jest każdy, bez względu na to czy wyznaje 

jakąś religię, czy też nie. Art. 196 k.k. chroni wolność sumienia osób 

wierzących, z kolei art. 257 k.k. osób bezwyznaniowych. Ponadto  

w wielu krajach europejskich także penalizuje się obrazę uczuć 

religijnych np. we Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Niemczech. Co więcej, 
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 Strona internetowa Sejmu http://sejm.gov.pl, „Projekt ustawy o zmianie 

ustawy- Kodeks karny”, Druk sejmowy nr 240, dostęp 12.02.2020. 
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Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 7 czerwca 1994 r.
75

 

podkreślił, iż „uczucia religijne ze względu na ich charakter podlegają 

szczególnej ochronie prawa”. Ten charakter wywodzi się  

z zagwarantowanej konstytucyjnie wolności religijnej każdemu 

człowiekowi. Stąd też uzasadniony pogląd jakoby „wolność sumienia  

i wyznania, stojąca na straży autonomii człowieka, chroni sam rdzeń jego 

godności”
76

.  ETPC w sprawach Kubalska i Kubalska- Holuj v. Polska
 77

 

oraz Dubowska i Skup v. Polska
78

 zaznaczył, iż po stronie państwa mogą 

rodzić się pozytywne obowiązki związane z zapewnieniem poszanowania 

uczuć religijnych. Należy zgodzić się także ze stanowiskiem A. Zolla, 

jakoby „ewentualna likwidacja przepisów penalizujących obrazę uczuć 

religijnych to danie zielonego światła dla nietolerancji, co może 

doprowadzić do daleko idących napięć społecznych”
79

. Za wciąż aktualne 

należy uznać uzasadnienie Juliusza Makarewicza, który zaznaczał,  

iż  zadaniem penalizacji obrazy uczuć religijnych jest: „poprzez ochronę 

religii przed zamachami na nią, ochrona społeczeństwa jako całości przed 

niepożądanymi zamachami i zakłóceniami porządku publicznego”
80

. 

Prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa demokratycznego wymusza 

określenie pewnych reguł i zasad koegzystencji jego członków. Zatem 

kryminalizacja obrazy uczuć religijnych wydaje się być uzasadniona. 

Istotne jest wyraźnie podkreślenie, iż art. 196 k.k. nie penalizuje krytyki 

wiary. SN oraz EPTC zaznaczał, iż „członkowie wspólnoty religijnej 

muszą tolerować negowanie przez inne osoby ich przekonań, a nawet 

rozpowszechnianie poglądów wrogich ich wierze”
81

. Jednak krytyka czy 

negacja nie może mieć charakteru obraźliwego, znieważającego. 
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 O ile zasadność art. 196 k.k. nie budzi moich zastrzeżeń, o tyle 

budzi je sposób jego sformułowania. Poczynione rozważania ukazują ile 

rozbieżności i problemów interpretacyjnych pojawia się na tym tle. Jest 

to szczególnie niepożądane na gruncie prawa karnego, które powinno 

wyraźnie określać, co podlega karze, a co nie. Stąd postulat zmiany 

brzmienia art. 196 k.k. W literaturze pojawiają się różne propozycje
82

, 

chciałabym też przedstawić swoją, która brzmi następująco: Kto obraża 

inną osobę, znieważając publicznie przedmiot lub podmiot czci religijnej, 

lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów 

religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. Niewątpliwe jakakolwiek zmiana art. 196 

k.k. powinna być poprzedzona szeroką analizą oraz wymaga wzięcia pod 

uwagę zaznaczonych wątpliwości, ponieważ reguluje on szczególnie 

ważną strefę ludzkiego życia- wolność wyznania, sumienia. 
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Religiously Motivated Mens Rea in Genocide and 

Crimes Against Humanity. Why its Recognition is 

Crucial for the Protection of Victims? 

Religijnie motywowany element mentalny w ludobójstwie  

i zbrodniach przeciwko ludzkości. Dlaczego jego rozpoznanie jest 

kluczowe dla ochrony ofiar? 

 

Abstract 
 The paper aims to present the importance of anti-religious motive 

or motivation in international crimes committed against Christians. Mens 

rea is the contextual element of the crime of genocide, and, though not 

directly required, plays an important role in crimes against humanity. 

Recognition of intent and motivation, in our case religious hatred, 

appears crucial for the identification of the targeted group, and enables 

legislator to provide appropriate remedies.   

 Crimes against Christians committed in Iraq, Syria, Nigeria,  

and persecution based on ‘blasphemy laws’ in Pakistan are analyzed. 

Specific measures necessary for ensuring protection are suggested within 

the sphere of asylum law, effective prosecution, economic pressure, 

changes in the sphere of humanitarian aid.   

 In conclusion early reaction for fulfilling duties arising from the 

‘responsibility to protect’ is emphasized. The correlation between 

recognition mens rea and protection of victims is presented. 

Key words:  

religious freedom, persecution, genocide, crimes against humanity, 

minority protection, mens rea 
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Abstrakt  
 Celem artykułu jest ukazanie znaczenia odpowiedniego 

rozpoznania antyreligijnej motywacji w przestępstwach 

międzynarodowych popełnianych przeciwko chrześcijanom. Mens rea 

(czynnik mentalny) jest konstytutywnym elementem zbrodni ludobójstwa 

i – choć nie bezpośrednio – odgrywa również ważną rolę w zbrodniach 

przeciwko ludzkości. Właściwe rozpoznanie intencji i motywacji – w tym 

przypadku nienawiści wobec religii – wydaje się kluczowe dla 

identyfikacji zagrożonej grupy i umożliwia opracowanie odpowiednich 

rozwiązań, które chroniłyby potencjalne ofiary.   

 W tekście analizuje się zbrodnie przeciwko chrześcijanom, które 

miały miejsce w Iraku, Syrii, Nigerii, a także prześladowania na mocy 

tzw. praw o bluźnierstwie m.in. w Pakistanie. Zaproponowane są 

konkretne kroki, które mogłyby być podjęte dla zapewnienia 

bezpieczeństwa zagrożonym grupom. Proponowane środki obejmują 

zmiany w prawie azylu, efektywne śledztwo, presję ekonomiczną, 

systemowe zmiany w dystrybucji pomocy humanitarnej.   

 W konkluzji akcentuje się wagę wczesnej reakcji w wypełnianiu 

obowiązków wynikających z międzynarodowej „odpowiedzialności za 

ochronę”. Podkreślony jest wynikający z całości tekstu związek 

pomiędzy właściwym rozpoznaniem motywacji sprawców,  

a odpowiednią ochroną ofiar i prewencją w przyszłości. 

Słowa kluczowe:  
wolność religijna, prześladowanie, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko 

ludzkości, ochrona mniejszości, mens rea 

 

„If we ignore wrongs, we condone them” 

Baroness Caroline Cox 

 

Introduction 

 Although the XX and XXI century are the time of the most 

outrageous atrocities, including crimes against humanity and genocide in 

too many parts of the world, they are also the period of birth and 

development of the universal human rights system. “Human rights are 
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praised more than ever - and violated as much as ever” – this famous 

quote of Anna Lindh seems to somehow describe these contradictions. 

 Freedom of thought, conscience and religion includes freedom to 

change one’s religion or beliefs, and freedom, either alone or in  

a community with others and in public or private, to manifest  

one’s religion or belief in teaching, practice, and worship and is 

safeguarded in Universal Declaration of Human Rights, International 

Covenant on Civil and Political Rights, European Convention on Human 

Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union
1
. Yet, the 

observed tendencies demonstrate that putting trust only in legal 

documents remains far from enough. 

 The focus of this paper will be the ongoing problem of violations 

of freedom of religion and belief in the context of the persecution of 

Christians. Moreover, the importance of recognition of underlying 

intention in case of atrocities amounting to genocide, or motive in crimes 

against humanity is to be emphasized. 

 According to Open Doors report, the main persecution engines 

are: Islamic extremism, religious nominalism, tribal antagonism (mainly 

in Africa), organized corruption, communist oppression, dictatorial 

paranoia, ecclesiastical arrogance and secular intolerance
2
. Admitting that 

these is atrocities were committed with knowledge and on purpose must 

have consequences: for the protection of victims and for bringing 

perpetrators into justice. 

Mens rea: crime of genocide and crime against humanity 

 Mens rea  (mental element) as an intent to commit a crime – 

together with actus reus  is the contextual element of the crime of 

genocide
3
. Intent in this case must be distinguished from motive, as the 

                                                      
1
Article 18 UDHR, article 26 ICCPR, article 9 ECHR, article 10 CFREU 

2
 See accompanying comments and clarifications at:  

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/about-the-

ranking/ 
3
Schabas, W. (2009). The mental element or mens rea of genocide. In Genocide 

in International Law: The Crime of Crimes (pp. 241-306). Cambridge: 

Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511575556.008. See also: 

Prosecutor v Akayesu (Judgement). ICTR-96-4 (2 September 1998), 498 

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/about-the-ranking/
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/about-the-ranking/
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latter does not constitute genocide
4
. For instance, the motive can be 

personal gain, but the intent is to destroy a group. According to the article 

II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide mens rea and actus reus are: 

Any of the following acts committed with intent (emphasis added) to 

destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious 

group, as such: 

a) Killing members of the group; 

b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 

c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated 

to bring about its physical destruction in whole or in part; 

d) Imposing measures intended to prevent births within the group; 

e) Forcibly transferring children of the group to another group 
5
. 

 It must be noted here that the above-quoted list of genocidal 

conducts is illustrative, not exhaustive. 

 The degree of mens rea might be variable, as the one required 

from the superior is usually higher than the one require of a subordinate. 

Moreover, in case of lack of explicit expression of intention, it can be 

also inferred from the performed acts themselves, provided that the 

atrocities are massive and systematic
6

. The deciding factor in the 

recognition of mens rea is the selection of victims based on their 

membership in a particular group
7
. 

 Crimes against humanity must be the acts committed a part of 

widespread or systematic attack directed against any civilian population 

with knowledge the act constitutes the part of this attack
8
. Article 7 of the 

Rome Statute contains a list of prohibited conducts: Murder;  

(b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer 

                                                      
4
Jelesi Appeal Judgement, para. 49, referring to Tadić Appeal Judgement, para. 

269; see also: Krnojelac Appeal Judgement, para. 102 
5
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, UN 

Doc. A/810 (9 December 1948) 
6
Prosecutor v Akayesu (Judgement). ICTR-96-4 (2 September 1998), 477 

7
ILC, ‘Report of the International Law Commission on the Work of Its 48

th
 

Session’ (6 May – 26 July 1996), UN Doc A/51/10, 90 
8
UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court,  

17 July 1998, art. 7 
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of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical 

liberty in violation of fundamental rules of international law; (f) Torture; 

(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, 

enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable 

gravity; (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on 

political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in 

paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as 

impermissible under international law, in connection with any act 

referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the 

Court; (i) Enforced disappearance of persons; (j) The crime of apartheid; 

(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing 

great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. 

 Contrary to the crime of genocide no specific group is 

particularly protected, and due to no specific intent required, the mens rea 

threshold is much lower. Nevertheless, as explained later in this paper, 

recognition of intent (to destroy a group) or motive (e.g. religious hatred, 

the desire of power) is crucial for identification of victims and 

perpetrators, and, consequently, providing appropriate remedies and 

protective measures. 

 Under the Rome Statute persecution for religious reasons can be 

classified as a crime against humanity, and, therefore, if the provisions 

were taken seriously, should be prosecuted as an international crime. For 

the brevity reasons in this paper I will not discuss this possible 

prosecution in details, but it must be emphasized that notorious ignoring 

the duty to prosecute results in further atrocities. 

Members of a religious group as a target 

 Although scholars raise many interesting questions concerning 

the definition of genocide, which are definitely worthy of further 

discussion our priority should the effectiveness in the protection of 

victims or those who are the most exposed to a potential crime. 

According to Sam Brownback, the US-Ambassador for International 

Religious Freedom, even 80% of the world’s population might live in 

“religiously restricted atmosphere
9
. Different reports show that Christians 

                                                      
9
Samuel D. Brownback, Ambassador at large for international religious freedom. 

Special briefing, Washington DC. Full transcript available at: 

https://www.state.gov/ambassador-at-large-for-international-religious-freedom-

sam-brownback/ 

https://www.state.gov/ambassador-at-large-for-international-religious-freedom-sam-brownback/
https://www.state.gov/ambassador-at-large-for-international-religious-freedom-sam-brownback/
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are the most persecuted groups
10

, interim report prepared by Rev. Philip 

Mounstephen, Anglican bishop of Truro delivered to the British Foreign 

& Commonwealth Office indicates that even 80 percent of persecuted 

believers around the world are Christians
11

. 

 The situation does not seem to improve. Taking that into account 

it appears worrying, to say at least, that due to the reasons I would prefer 

to avoid elaborating on in this paper, anti-religious intents, or motives in 

the attacks against Christians are not universally recognized. Sadly, it was 

observed, for instance, in the reaction to Sri Lanka attacks in April 2019, 

when both, Hillary Clinton and Barack Obama, called the victims “Easter 

worshippers”
12

, instead of simply using the word “Christians”. A month 

earlier, after the massacre in the mosque in New Zealand both, Clinton 

and Obama, rightly expressed their solidarity with “the Muslim 

community”
13

. 

Lessons from Syria and Iraq 

 What happened to Christians, Yazidis and other religious 

minorities in Syria, and Iraq under the ISIS regime amounts to genocide 

and many evidences can be found to support this thesis. Groups who did 

not cooperate with perpetrators, in this case, non-radical Muslims also 

became the victims. Genocide on that territory was recognized by, at first, 

the Council of Europe
14

, later by the European Parliament
15

. 

 Although the term ‘cultural genocide’
16

 is not included in the 

Genocide Convention, cultural dimension must be linked with the 

destruction in whole, or in part of the religious group, according to some 
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scholars also in the form of an enforced displacement. The population of 

Christians in Syria, according to Chaldean Bishop Antoine Audo of 

Aleppo, fell from 1.2 million in 2011 to 500,000 in 2017
17

, and in Iraq the 

number of Christians declined from 1.4 million before 2003 to below 

250,000 today
18

 what sparked fears of disappearance of Christianity from 

the Middle East. 

 As confirmed by the UN Commission of Inquiry, Christians and 

other religious minorities became targeted by ISIS because of their 

faith
19

. Even if they were not killed, their living conditions deteriorated so 

significantly, that it could bring about the physical destruction of the 

communities in Syria and Iraq in whole or in part. 

 Genocide or crimes against humanity do not happen overnight 

but require previous preparation and certain degree of organization. Dr. 

Gregory H. Stanton, the President of the Genocide Watch, distinguishes 

ten stages of genocide, which are: classification, symbolization, 

discrimination, dehumanization, organization, polarization, preparation, 

persecution, extermination, and denial
20

. It should be extremely important 

for the states to fulfill obligations arising from the “responsibility to 

protect”
21

, and react as soon as possible to prevent the atrocities from 

happening. What must be emphasized here is that persecution constitutes 

last step before extermination; yet, Christians face severe and ongoing 
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persecution in many parts of the world without sufficient attention from 

the international community
22

. 

Nigeria. Is it possible to stop the bloodshed? 

 In the first months of 2019 (January - April), 750-850 of 

Christians were killed in Nigeria, International Society for Civil Liberties 

& the Rule of Law says
23

. Nigerian constitution includes provisions 

protecting freedom of religious belief and prohibiting religious 

discrimination, but in 12 Muslim-majority northern Nigerian states 

Islamic Shari’ah law provisions are adopted into the criminal codes
24

. 

The result of that is the persecution of Christians there, or even physical 

extermination caused mainly by Fulani tribe and Islamist terrorist 

organization Boko Haram attacks
25

. 

 Although, the tribal antagonism between predominately Muslim 

herdsmen Fulani and Christian famers must not be overlooked, religious 

factor plays a crucial role in this conflict. The disproportion in the scale 

of violence is being observed, and while the ultimate goal remains to 

overcome the humanitarian crisis, Christian should receive the immediate 

protection
26

. 

 State’s authorities and police seem no to be able to effectively 

protect citizens. There appear even accusations that the state is unwilling 

to provide appropriate protection because Nigerian President originates 

from Fulani tribe. Former President Olusegun Obasanjo has expressed his 

concern about the “Fulanisation” of Nigeria, which would mean further 

massacres for Christians. “It is no longer an issue of lack of education 
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and lack of employment for our youths in Nigeria which it began as. It is 

now West African Fulanisation, African Islamisation and global 

organized crimes of human trafficking, money laundering, drug 

trafficking, gun trafficking, illegal mining and regime change”. – he 

said
27

. 

Anti-conversion laws and blasphemy laws. Other sources of 

Christian persecution 

 India, Nepal Myanmar, and Bhutan have laws that severely 

restrict religious conversion
28

. In Afghanistan, an Islamic state by 

constitution, Christian converts from Muslim communities are practically 

forced to hide their faith or die
29

. Similar dangers can be faced by 

Christian converts in Iraq or Saudi Arabia; in the latter women are 

particularly vulnerable if their husband discovers their conversion
30

. The 

above-mentioned states represent only the examples, in fact the risk 

occurs anywhere, where Sharia Law is in force, formally or informally. 

 The other alarming problem are blasphemy laws, which attracted 

international attention in connection with Pakistani Christian, Asia Bibi’s 

case. Pakistan’s Penal Code in sections 295 to 298-C criminalizes acts 

and speech that insult religious beliefs or defile the Qur’an, the Prophet 

Muhammad, a place of worship, or religious symbols
31

.
 
The non-

governmental National Commission for Justice and Peace has reported 

that in 2014, 105 people were charged with blasphemy
32

 and the accusers 

were not required to present relevant evidence, which led and still leads 

to false accusations motivated by personal reasons. It must be noted here 

that, unfortunately, Pakistan is not the only country to criminalize the so-
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called blasphemy, and similar provisions might be found in the criminal 

codes of other countries. 

 As written in the introduction, it is not possible, nor it is my aim 

to describe here all sources and cases of anti-Christian persecution. Thus, 

I tried to focus on a few, in my opinion relevant, examples in order to 

provide an outline of the current situation. In the following part of the 

paper I am discussing the importance of recognition of anti-religious 

intents and motives for the protection of victims. I also propose the 

possible measure to take that could enhance the security of those affected 

by persecution, based on the research of non-governmental organizations. 

Anti-religious hatred as a motivation. Intention to destroy the 

religious group. Why its recognition matters? 

 It is almost needless to say that identification of victims and 

perpetrators must be crucial for the protection of the former and bringing 

justice, both – retributive or, possibly, restorative. For instance, the 

actions against racism can be effective only if the underlying motive is 

taken into account. In that case, almost all of the Western countries 

accepted this reality and implemented the provisions which help to ensure 

relative security and equality. 

 We may never reach wide consensus, let alone unanimity, in the 

discussion whether atrocities in the Middle East, in Burma, or in Nigeria 

amount to genocide or they are ‘only’ crimes against humanity. 

Nonetheless, in both of these international crimes the mens rea (mental 

element) is required, and might be intention (in genocide), or motive (in 

crimes against humanity). What has to be done immediately is the 

fulfillment of the duty to protect those who are the most vulnerable. 

 Although Christians are certainly not the only persecuted group, 

the reports show that they are the group which is persecuted the most. 

Recognition of religiously motivated hatred directed against them matters 

also for other religious communities who have peaceful attitudes. 

Considering the situation of Muslims who, according to the perpetrators, 

are not ‘radical enough’ it is clearly visible that they suffer too, because 

of, inter alia, the lack of their participation in the religious hatred. 

The problem could be addressed in many ways, but the legal instruments 

appear particularly important. One of the areas which definitely demands 

improvement is European asylum law. 
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Asylum in Europe for religious reasons 

 The 1951 Geneva Convention relating to the status of refugees, 

which may be applied also to asylum seekers, states that, in order to be 

granted asylum, the one must prove “well-founded fear of persecution for 

reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership of  

a particular social group”
33

. 

 “Well-founded fear” does not have to necessarily based on 

applicant’s own experience of persecution, as the purpose of convention 

is to protect those who would face the serious risk in their home-country 

because of the dangerous situation there
34

. 

Denial of asylum 

 In the light of systematic attacks against Christians, blasphemy 

and anti-conversion laws, states’ oppression and islamist extremism, 

often connected with enforcement of Sharia Law it should be doubtless 

that granting asylum to those who are the part of severely-persecuted 

religious minorities in their country of origin must be prioritized in 

European asylum policy. However, studies confirm the opposite 

tendency. 

 The recent Swedish report analyzing the asylum claims from 

2015-2018 of 619 Afghan converts to Christianity shows that 68% of 

them were denied asylum mainly because their conversion was not 

deemed ‘genuine’
35

, despite all of them being baptized, their involvement 

in Church’s life, recommendations from their spiritual leaders. In the 

course of procedure, the Migration Board emphasized knowledge-based 

question, requiring theological and Biblical knowledge, and not taking 

into account and many of the converts were illiterate, and at the very 
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beginning on their way in the new faith
36

. In Afghanistan apostasy is 

strictly forbidden, therefore, in case of deportation, they would be likely 

do face death penalty or life-long prison sentence. 

 According to the Migration Board this danger can be avoided,  

“as converts are presumed to be able to choose to keep their faith private 

and secret”. This demonstrates not only the lack of sociological 

knowledge of the nature of faith, which one cannot be force to hide, but 

also contradiction to the UNCHR Guidelines on International Protection 

which state that: 

 “religious belief, identity, or way of life can be seen as so 

fundamental to human identity that one should not be compelled to hide, 

change or renounce this in order to avoid persecution. Indeed, the 

Convention would give no protection from persecution for reasons of 

religion if it was a condition that the person affected must take steps – 

reasonable or otherwise – to avoid offending the wishes of the 

persecutors”
37

. 

Problem with UNCHR refugee camps 

 The other problem connected with asylum claims is 

underrepresentation of Christians among refugees relocated in EU, 

coming from UNCHR camps. In 2017, 4,832 Syrians were accepted to 

the UK, but only 11 were Christians
38

. Christians, who comprised around 

10% of Syria’s population before the civil war, make up less than 1% of 

the Syrian nationals resettled in UK to December 2018
39

. 
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 The official reason provided by the British authorities is the 

“reluctance” of Christians when it comes to going to UNCHR camps, 

from which they are later resettled. However, “the reason for this reason” 

is that, as a minority, they face the persecution there, although they hoped 

to finally have fled from it. No appropriate, effective protection  

is ensured for them, and it might create an impression that authorities do 

not wish to admit the anti-religious hatred as the motive of their 

mistreatment. 

What can be done? 

 Taking into account the above-mentioned huge disproportion, 

alternative channels of receiving refugees, for example special 

humanitarian corridors should be considered. Moreover, at it has been 

proposed in the case of LGBT asylum-seekers by Swedish Migration 

Board
40

, it would be highly advisable to create special accommodations 

for Christian refugees who, for valid reasons, feel unsafe in UNCHR 

camps. Violent offenders should be brought into justice. A special 

training for staff in refugee centers and for the officers deciding on the 

topic of religiously-motivated conflict would help to set up the 

appropriate standards of protection
41

. 

 Furthermore, the different attitude of officials responsible for 

examining previously motivated claims for asylum seekers is crucial for 

the protection of those who are nearly completely vulnerable in their 

countries of origin. Here, too, the appropriate training would be 

extremely important. 

Effective prosecution 

 A short digression on the fight against impunity is relevant to the 

discussion about ‘the duty to prosecute’ and ‘the duty to punish’. On the 

social level, taking a short route of retributive justice and belief in, as the 

French jurist Mireille Delmas-Marty writes, “magical” role of criminal 

law
42

 may not bring long-term peace. It is my opinion that, neither pure 
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‘punitivism’, nor impunity are the appropriate answer, and I would reject 

both of them for the same reason: they do not put victims’ real needs in 

the center of attention. However, the fulfillment of the duty to prosecute 

is crucial in every case in which human rights are seriously violated, and 

should be followed by the duty to punish in every case in which impunity 

would result in even indirect encouragement to further attacks. The 

details concerning the way of referring the situation to the International 

Criminal Court, its scope of jurisdiction, the possibility to establish a new 

special Ad hoc Tribunal for ISIS crimes or International Terrorism 

Tribunal will not be described here for brevity purposes but definitely 

require further discussion. 

 As mentioned earlier, investigation must be as thorough as 

possible. Nowadays, the problem of returning ISIS fighters and other 

perpetrators hoping to hide their past from justice system in Europe 

appears particularly alarming. According to the provisions of The 

Council Framework Decision of 8 May 2003 on the investigation and 

prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes, 

exchange of information between authorities in the EU about facts 

leading to the suspicion that an applicant for a residence permit has 

committed international crimes should be ensured
43

. This aspect was also 

emphasized in the past by Amnesty International stating that,  

in accordance with the principle of universal jurisdiction, no place should 

be safe haven to evade justice for those who committed international 

crimes
44

. This purpose can be facilitated through the special network of 

contact points established in Council Decision of 13 June 2002 setting up 

a European network of contact points in respect of persons responsible 

for genocide, crimes against humanity and war crimes
45

. 

 Moreover, coming back to the question asked in the title of this 

paper, it might be predicted that criminals responsible of persecution 
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against Christian still maintain their anti-religious motives and, therefore, 

will act violently in the circumstances which allow them to feel like they 

can remain unpunished. The consequences of absence of the effective 

prosecution can be tragic, in spite of documents and declarations which 

guarantee the freedom of religion but lack the enforcement. 

Economic pressure 

 Indeed, according to international human rights law, humanity 

lives in almost perfect world. International Covenant on Civil and 

Political Rights in its article 26 discrimination on the religious ground
46

, 

and among the parties to ICCPR are Afghanistan, Somalia, Libya, 

Pakistan, Sudan, Eritrea, Yemen, Iran, India – nine out of ten countries 

which appear on the top of the World Watch List of the countries of 

“extreme persecution” against Christians prepared by Open Doors
47

. 

Furthermore, according to The EU Guidelines on the promotion and 

protection of freedom of religion or belief, “parties to the ICCPR have an 

obligation to prohibit any public advocacy of religious hatred that 

constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. Parties to 

the ICCPR have an obligation to prohibit any public advocacy of 

religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or 

violence”
48

. In the Guidelines EU expresses its commitment to promotion 

of freedom of religion and belief, making an important point about the 

use of external financial instruments. Besides the proposed funding for 

human rights defenders projects, which could certainly contribute a lot to 

the cause of religious freedom, article 57 requires special attention, as it 

states that: “Violations of freedom of religion or belief will be taken into 

account by the EU when deciding on appropriate measures under human 
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rights clauses in agreements with third countries, including the possible 

suspension of the cooperation, notably as regards financial assistance”
49

. 

 Declarative documents alone do not work without the support of 

concrete actions in which European Commission should play an 

important role, too. Various sources reported that in 2018, in case of 

Pakistani Christian Asia Bibi., Jan Figel, EU Special Envoy for the 

promotion of freedom of religion suggested, to use economic pressure, 

calling to mind the trade favors that the EU gives to Pakistan
50

. However 

disadvantageous it may seem, the decision that the upholding acceptable 

standard of the protection of religious freedom will be sine qua non 

condition of economic cooperation, could be the most effective measure 

to implement in this respect. 

Humanitarian aid distribution 

 Every effort must be made to ensure the humanitarian aid is not 

only, possibly generous, but also that it reaches those who are in need, 

with no prejudice to their religion. Sadly, anti-Christian ideologies in 

many countries result in unfair system of distribution. Sudan, before its 

division may serve as example, especially in the Nuba Mountains where 

rations of food were distributed only to those who were willing to convert 

to Islam. In spite of this “politics of hunger” many Christians refused to 

renounce their faith, and paid for that the ultimate price
51

. 

 Developing cooperation with local partners and organization, not 

necessarily the governmental ones, would be highly advisable, as they 

know their conditions best and the risk that the aid will not be fairly 

distributed is being diminished. That would require more work than mere 

contact with state’s authorities, but at the end will pay off. 

Conclusion 

 Words matter and reflect the attitude of the speaker. It is possible 

to have an impression that the Western societies are slowly getting used 

to living with knowledge, that somewhere, far away from them people are 

persecuted, while their only ‘fault’ is that the do not renounce their faith. 
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The word “crimes against humanity” sound stronger, although it fully 

comprises the term “persecution”, and this legal definition dates back to 

the Nuremberg Charter
52

. A fortiori, the same effect can be observed 

when we compare reaction for term “genocide” and “massive attacks” or 

“ethnic cleansing”. Doubtlessly, the first one has the greatest potential to 

outrage public opinion and prompt international bodies to take action, 

despite the fact that in practice all three terms might be related to the 

same reality. 

 Similarly, the recognition of anti-religious intention or motive in 

persecution should contribute to overthrow the stereotype of Christians, 

as powerful majority being able to defend themselves. Moreover,  

as stated at the beginning of this paper identification of victims and 

perpetrators will do justice for the former and the latter. Proposed 

solutions to implement require political will and coordinated efforts from 

governmental entities and non-governmental organizations.   
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Abstrakt  

 Zgodnie z zasadą prawdy materialnej podstawę wszelkich 

rozstrzygnięć w postępowaniu powinny stanowić prawdziwe ustalenia 

faktyczne. Założenie to nie zawsze w konkretnym procesie ma prostą 

drogę do realizacji. W postępowaniu karnym dochodzi niejednokrotnie 

do kolizji wartości, które muszą być balansowane przez ustawodawcę. 

Zasada prawdy materialnej, swoista busola dla organów postępowania, 

często może wchodzić w kolizje z innymi wartościami, których 

poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem państwa. Potencjalna kolizja 

wymaga uczynienia wyłomu w dążeniu do prawdy w procesie.  

We współczesnym procesie karnym dążenie to nie jest celem 

absolutnym.   

 W art. 178 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego została przez 

ustawodawcę zapisana tajemnica spowiedzi. Zgodnie z treścią tego 

przepisu nie wolno przesłuchiwać jako świadka duchownego co do 

faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. 

Słowa kluczowe:  

tajemnica spowiedzi, zakazy dowodowe, proces karny, dowody, prawda  

Abstract  

 All decisions in proceedings should be based on true facts. In 

criminal proceedings, values that must be balanced by the legislator often 

collide. The principle of material truth can often collide with other legal 

values, whose respect and protection allow to axiological breach in the 

pursuit of truth in the process.   
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 One of these exceptions is enshrined in art. 178 point 2 of the 

Code of Criminal Procedure- the secret of confession. Pursuant to the 

content of this provision, one cannot interrogate a priest as a witness 

about the facts he learned during confession. 

Key words:  

secret of confession, prohibitions on evidence, criminal trial, evidence, 

truth 

 

1. Wstęp 

 Definicji procesu karnego można tworzyć wiele, tak jak z wielu 

płaszczyzn naukowych, czy społecznych, na proces karny można 

spoglądać
1
. Proces karny w ujęciu normatywnym to prawnie uporząd-

kowany zbiór norm, które służą rzetelnemu, w tym sprawnemu, 

procedowaniu w przedmiocie odpowiedzialności karnej, a niekiedy także 

osiągnięciu innych celów związanych w jakiś sposób z kwestią 

odpowiedzialności danej osoby
2
. Tak rozumiany proces karny składa się 

jak już zasygnalizowano z norm prawnych. Normy te mają dwie 

zasadnicze dla system prawa stanowionego cechy - abstrakcyjność  

i generalność
3
.  

 Nie wszystkie normy procesu karnego mają taki sam zakresu 

oddziaływania, czy funkcje. Choć wszystkie są pod względem 

formalnym równe, to w praktyce mają różną pozycję. Możemy wyróżnić 

wiele podziałów norm prawa karnego procesowego. Formalnie normy te 

mają taką samą moc, wszystkie bowiem są zapisane w akcie prawnym 

rangi ustawowej. Wspomniane podziały mają jednak znaczenie z punktu 

widzenia stosowania prawa i znaczenia norm w praktyce sądowej. 

                                                      
1
 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014,  

s. 40-43; M. Cieślak, Dzieła wybrane. Tom II. Polska procedura karna. 

Podstawowe założenia, Kraków 2011, s. 7-11; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces 

karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, s. 19-21. 
2
 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie … op. cit., s. 42. 

3
 Zob. więcej o budowie normy prawnej, abstrakcyjności i generalności [w:]  

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 

2011, s. 78-82. 
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 Można wyróżnić normy zasady oraz normy reguły, tak jak  

w ujęciu teoretycznym wyłożył to Roland Dworkin
4
. Normy reguły mogą 

być stosowane jako całość lub być niestosowane. Normy zasady mogą 

być w danej sytuacji ważne i stosowane w jakiejś części, gdy inna norma 

zasada wchodzi z nią w kolizje, co wykluczone jest przy normach 

regułach, przy których stosowaniu, w sytuacji kolizji, musimy rozważyć, 

przy zastosowaniu rozumowań prawniczych, która znajdzie 

zastosowanie. Przy normach regułach przy ewentualnej kolizji jedna 

norma całościowo zastępuje drugą
5
. Normy zasady to szczególne normy 

postępowania karnego, które nie zawsze muszą być podstawą danego 

działania organu
6
. Nie rzadko są one wyznacznikiem sposobu, czy me-

tody działania, a nie konkretną podstawą określonych decyzji 

procesowych. Często są motywem, przez pryzmat którego organ stosuje 

normy reguły
7
. Ich charakter, który często wyznacza ogólnie pożądaną 

praktykę działania, nie zawsze pozwala na ich kanwie budować podstawę 

zarzutów odwoławczych
8
. Mogą one bądź to cechować proces jako taki, 

definiować dany model procesu karnego, bądź też być wskazówką 

interpretacyjną dla organów stosujących procedurę karną.  

 Zasady prawne służą najbardziej tworzeniu pryzmatu wykładni. 

Ogólność norm zasad, funkcja, na pierwszy rzut oka powoduje,  

że trudnym zdaje się dostrzeżenie a priori ich wzajemnego konfliktu, 

sytuacji kiedy dwie normy zasady mogłyby stanąć wobec siebie  

w opozycji. Może się jednak zdarzyć, że w konkretnej sytuacji faktycznej 

dojdzie do kolizji zasad prawnych, czy to zasad ustrojowych, 

konstytucyjnych, czy zasad ściśle związanych z procesem karnym. 

 W teorii prawa przyjmowany jest inny, niż przy normach 

regułach, sposób rozstrzygania kolizji norm zasad. Zasady prawne nie 

mogą być przez sąd eliminowane na zasadzie matematycznego systemu 

zero-jedynkowego. Jedna zasada nie może, poza oczywistymi 

                                                      
4

 W. Lang, J. Wróblewski, Współczesna filozofia i teoria prawa w USA, 

Warszawa 1986; T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, Państwo i Prawo 

1988; M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011;  

M. Dybowski, Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa, Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny, 2001, zeszyt 3, s. 99-103. 
5
 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp… op. cit., s. 78-82. 

6
 D. Świecki, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz, 

Warszawa 2018, s. 150-151. 
7
 M. Dybowski, Ronalda Dworkina… op. cit., s. 101-102. 

8
 D. Świecki, Postępowanie… op. cit., s. 150-151. 
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przypadkami ochrony wartości konstytucyjnych, a priori mieć 

przyznanego charakter nadrzędnego nad drugą. W przypadku zasad jedna 

z nich nie wyłącza in extenso w danej sytuacji innej normy. Konflikt 

rozwiązywany przez interpretatora przepisów prawa pomiędzy zasadami 

odbywa się na innych zasadach niż konflikt między normami regułami, 

gdzie do czynienia możemy mieć z tzw. topikami prawniczymi - 

regułami rozumowania i eliminowania sprzeczności pomiędzy 

przepisami
9
. Przy konflikcie norm zasad dochodzi zazwyczaj do ich 

ważenia, tj. analizy stanu faktycznego i na kanwie całokształtu 

okoliczności, dokonania wyboru, normie której przyznać pierwszeństw  

i w jakiej części
10

. Takie postrzeganie konfliktu zasad częstokroć może 

doprowadzić do zastosowania w danym stanie faktycznym obu zasad, 

jednakże w różnym zakresie oddziaływania. W teorii Ronalda Dworkina 

wyżej opisane rozróżnienie zasad i reguł sprowadził on do formuły,  

że przy regułach możemy ją zastosować w całości albo w ogóle - all or 

nothing fashion, natomiast przy zasadach dochodzi do swoistej analizy  

i możliwości zastosowania zasady w odpowiednim dla danej sytuacji 

stopniu
11

.  

2. Zasada prawdy materialnej 

 Pojęcie zasady, w ujęciu ogólnym, niezwiązanym ściśle z normą-

zasadą, o której mowa wyżej, wiąże się z pewnym wzorcem  

o charakterze ogólnym odnoszonym do pewnego mechanizmu działania, 

któremu zasady mają nadać pewną powtarzalność i odporność na detale 

poszczególnego przypadku.  

 Zasady-normy w ramach systemu prawnego mogą mieć 

zróżnicowany charakter. Można wskazać na zasady ustrojowe, w tym 

konstytucyjne, które będą mieć powszechny zakres zastosowania,  

w każdej dziedzinie prawa
12

. Można także wskazać normy-zasady, które 

dotyczą tylko określonych dziedzin prawa
13

. W każdej dogmatyce może-

my natomiast wyróżnić normy o charakterze ogólnym, wszechstronnym 

zakresie stosowania w ramach danej dyscypliny oraz normy szczególne, 

odnoszone do konkretnego wycinka danej dogmatyki. 

                                                      
9
 M. Dybowski, Ronalda Dworkina… op. cit., s. 99-102. 

10
 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp… op. cit., s. 78-82. 

11
 M. Dybowski, Ronalda Dworkina…, s. 100. 

12
 np. zasada demokratycznego państwa prawnego; zasada prawa do obrony. 

13
 np. zasada in dubio pro reo, zasada swobody umów. 
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 Także proces karny jako dogmatyka prawnicza jest oparty na 

zasadach procesowych, które w piśmiennictwie są określane jako 

naczelne zasady procesowe
14

. Są to fundamentalne, typowe normy ce-

chujące postępowanie, uwypuklające to, co w całej regulacji jest 

ważniejsze, mając jednocześnie zastosowanie holistyczne do wszystkich 

faz procesu, względem norm szczegółowych, odnoszących się do danej 

fazy postępowania, czy wręcz do konkretnej instytucji
15

. Obrazowo 

przedstawiając całokształt norm prawa karnego procesowego wskazać 

można, że każda instytucja, dział procesu karnego to zagadnienia objęte 

nawiasem, który poprzedzają zasady odnoszące się do danego 

zagadnienia (np. zasada swobodnej oceny dowodów odnosząca się do 

dowodów) lub też zasady odnoszące się do wszystkich elementów 

procesu (np. zasada prawdy materialnej), stojące na początku „równania”, 

którym jest proces karny, która to zasada znajduje zastosowanie do 

wszystkich sfer postępowania karnego i trudnym byłoby ją 

przyporządkować do konkretnej materii procesowej.  

 Polski proces karny jest oparty na kilku filarowych zasadach, 

które określają jego charakter, wśród których można wymienić choćby 

zasadę prawdy materialnej, obiektywizmu, domniemania niewinności, 

swobodnej oceny dowodów
16

. Tak jak wcześniej zarysowano to w ujęciu 

ogólnym, tak należy w tym miejscu wskazać, że w praktyce procesu 

karnego mogą się zdarzyć sytuacje gdzie zasady znajdą się ze sobą  

w konflikcie. Sytuacji tych nie rozwiązuje się jednak przy zastosowaniu 

topików prawniczych. Konflikt zasad procesowych nie może być 

rozwiązywany przy pomocy rozumowania lex specialis derogat legi 

generali. Jak pisał wspomniany wcześniej amerykański jurysta,  

w przypadku gdy mamy konflikt zasad w danym stanie faktycznym, 

organ stosujący prawo powinien dokonać ich ważenia, poprzez 

całościową analizę danej sprawy, wskazanie, która zasada w danej 

sytuacji powinna mieć prymat względem drugiej
17

. Niekiedy jednak sam 

ustawodawca w danej instytucji rozstrzyga, która zasada powinna ustąpić 

drugiej. Nie jest to oczywiście wskazywane verba legis, jednakże  

z założeń i podstaw normatywnych danego przepisu można odczytać 

                                                      
14

T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, s. 76-77. 
15

 T. Grzegorczyk, J. Tylman…, Postępowanie… op. cit., s. 76; J. Kasiński [w:] 

D. Świecki (red.) Meritum. Postępowanie karne, Warszawa 2019, s. 85. 
16

 Zob. więcej nt. naczelnych zasad procesowych oraz ich teoretycznych założeń 

[w:] S. Waltoś, Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999, s. 3-10. 
17

 M. Dybowski, Ronalda Dworkina… op. cit., s. 100-105. 
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podstawy dania prymatu jednej zasadzie, czy wartości chronionych  

w postępowaniu, nad drugą. 

 Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie zakazu 

dowodowego tajemnicy spowiedzi, która czyni wyłom w bardzo istotnej 

zasadzie procesu karnego, a mianowicie zasadzie prawdy materialnej. 

Nie będzie zbytnią przesadą stwierdzenie, że zasada prawdy materialnej - 

patrząc z kierunku celu procesu karnego - jest najistotniejszą zasadą 

postępowania karnego, na co wskazują podani niżej autorzy
18

. Dla dal-

szych rozważań niezbędne wydaje się poczynienie kilku uwag natury 

ogólnej, a odnoszących się właśnie do zasady prawdy materialnej. 

 W literaturze został wyrażony pogląd, że zasada prawdy 

materialnej to najcenniejsza, najszczytniejsza zasada procesu karnego, 

bowiem wypływa z jego celu, którym jest urzeczywistnienie przepisów 

prawa karnego materialnego, a prawo to wymaga aby oskarżony poniósł 

odpowiedzialność tylko gdy rzeczywiście dopuścił się zarzucanego mu 

czynu. Powołaniem procesu karnego jest bowiem, jak wskazują słusznie 

wskazani autorzy, dążenie do wyśledzenia podstaw rzeczywistych 

zawinienia oskarżonego, a nie zadowolenie się formalnie tylko za winą 

przemawiającymi dowodami
19

. 

 Trudnym jest w sposób statyczny, oderwany od całości 

postrzegania procesu, podać definicję prawdy materialnej. Definiując ją 

przez przeciwieństwo należałoby wskazać, że zasada prawdy materialnej 

jest przeciwieństwem prawdy formalnej. W literaturze przedmiotu 

wskazuje się, że zasada prawdy materialnej to swoista dyrektywa, której 

treść nakazuje organom postępowania czynienie ustaleń - budowanie 

podstawy faktycznej konkretnego rozstrzygnięcia w oparciu o prawdziwe 

ustalenia faktyczne
20

. Inaczej rzecz ujmując jest to osąd zgodny z rzeczy-

wistością
21

. Alternatywą dla stworzenia opisowej definicji prawdy mate-

rialnej jest wskazanie czemu ona ma służyć. Jej prymat widziany jako 

                                                      
18

D. Kala, Stosowanie tymczasowego aresztowania a realizacja zasady prawdy 

materialnej w polskim procesie karnym, [w:] Z. Sobolewski, G. Artymiak (red.) 

Zasada prawdy materialnej. Materiały z Konferencji Krasiczyn 15-16 

października 2005 r., Kraków 2006, s. 313-314; Zobacz więcej na temat 

historycznego spojrzenia na prawdę materialną w procesie karnym [w:]  

S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny… op. cit., s. 219-221. 
19

 D. Kala, Stosowanie tymczasowego aresztowania… op. cit., s., 313-314. 
20

 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie… op. cit., s. 81. 
21

 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny… op. cit., s. 221. 
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horyzontalne tło efektów postępowania dowodowego powinien być 

postrzegany jako dojście w ustaleniach faktycznych do efektu tożsamego 

z rzeczywistością - z rzeczywistym przebiegiem analizowanych 

zdarzeń
22

. Metodologicznie zasadę tą umieścić należy, posługując się 

analogią powyższego równania matematycznego, na początku równania. 

Odnosi się ona do wszystkich elementów postępowania. Największe 

znaczenie ma ona oczywiście w postępowaniu jurysdykcyjnym 

pierwszoinstancyjnym, jak i drugoinstancyjnym.  

 Wskazany wyżej dualizm prawdy - rozróżnienie prawdy 

materialnej od prawdy formalnej może budzić wątpliwości natury 

formalno-logicznej. Jednakże określenia powyższe nie dotyczą 

ontologicznego spojrzenia na byt, jakim on jest, lecz odnoszą się bardziej 

do tego, jak w sposób wiążący do prawdy rozumianej przez cel ustaleń 

faktycznych, dojść. Prawda materialna zakłada dojście do prawdy  

w granicach dopuszczalnych środków dowodowych. Prawda formalna to 

natomiast sposób osiągnięcia danego poziomu wiedzy poprzez swego 

rodzaju ustalenia poczynione w procesie, które mogą służyć za ustalenia 

faktyczne, a które niekoniecznie muszą być zgodne z rzeczywistością
23

.  

3. Zakazy dowodowe 

 Zakazy dowodowe to pojęcie ściśle związane z postępowaniem 

dowodowym
24

. Są one instrumentem przez który ustawodawca dokonuje 

ważenia wartości, zasad przeplatających się w postępowaniu karnym. Jak 

wskazuje Z. Kwiatkowski, celem procesu karnego jest poznanie prawdy, 

jednakże nie może ona być ustalana w każdych warunkach i przy 

stosowaniu wszelkich środków. Musi przebiegać przy poszanowaniu 

                                                      
22

 K. Dudka, Dopuszczalność tak zwanych dowodów prywatnych a realizacja 

zasady prawdy, [w:] Z. Sobolewski, G. Artymiak, Zasada prawdy materialnej… 

op. cit., s. 347. 
23

 Ibidem; prawda formalna to osąd o otaczającej nas rzeczywistości, który 

uznajemy za prawdziwy, kiedy mieści się on w określonych z góry regułach, np. 

ustalenie oparte na odstawie oświadczeń stron S. Waltoś, P. Hofmański, Proces 

karny… op. cit., s. 221. 
24

 Zob. więcej na temat teoretycznego ujęcia istoty zagadnienia zakazów 

dowodowych w dogmatyce prawa karnego procesowego [w:] M. Cieślak, 

Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955, s. 242; S. Waltoś, 

P. Hofmański, Proces karny… op. cit., s. 366; Z. Doda, A. Gaberle, Dowody  

w procesie karnym, Warszawa 1995, s. 185; M. Rusinek, Z problematyki 

zakazów dowodowych w postępowaniu karnym, Warszawa 2019, s. 21-22. 
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zasad praworządności
25

. Zakazy dowodowe blokują przeprowadzanie 

określonych dowodów, z uwagi na inne wartości, których poszanowanie 

musi znaleźć miejsce w procesie karnym
26

. Są to normy prawne, które 

uniemożliwiają dowodzenie pewnych okoliczności lub też dowodzenie 

pewnych okoliczności w określony sposób, nie czyniąc przeszkód dla ich 

dowodzenia innymi źródłami dowodowymi
27

. Tak jak wskazano, są one 

instrumentem przez który w procesie karnym chronione są pewne, 

szczególnie newralgiczne elementy życia zbiorowości lub 

poszczególnych jednostek. Ustawodawca w pewnych elementach życia 

społecznego, w tym procesie karnym, dostrzega nieodwracalny konflikt 

pewnych wartości. W procesie karnym konflikt ten jest szczególnie 

widoczny w sytuacjach, gdzie na przeciw dojściu do prawdziwych 

ustaleń faktycznych stoi ważna wartość dla społeczności, jak więź 

rodzinna, życie religijne, swoboda kontaktu z lekarzem, czy obrońcą. 

Zakazy dowodowe umieszczone w ustawie karnoprocesowej powodują 

regres prawdopodobieństwa poznania prawdy. Dlatego też w literaturze 

wskazuje się na konieczność regulacji tylko takich zakazów 

dowodowych, które są konieczne dla skutecznej ochrony dóbr prawnych, 

a interpretacja przepisów, które zakazy zawierają powinna być jak 

najbardziej zawężająca, z uwagi na wyjątkowy charakter tej instytucji 

procesu karnego
28

. 

 Zakazy dowodowe są instytucją szczególną, stanowiącą wyjątek 

w ramach szerokiego spektrum instrumentów pozwalających prowadzić 

postępowanie dowodowe, który jest konieczny dla doprowadzenia 

postępowania ku końcowi i wydania rozstrzygnięcia na kanwie 

prawdziwych ustaleń faktycznych. Stanowią one wyłom w zasadzie 

prawdy materialnej. Z tego powodu należy opowiedzieć się za jak 

najwęższym sposobem ich wykładni. Pogląd taki nie może jednak 

prowadzić do utożsamiania pojęcia wykładni językowej z wykładnią 

zawężającą. O ile pierwsza bardziej dotyczy odczytania poszczególnych 

pojęć, o tyle druga zabrania stosowania w sposób nieuprawniony analogii 

i innych topików prawniczych mogących powodować „rozerwanie” danej 

instytucji. Nie ma zatem przeszkód do praktycznej wykładni przepisów  

                                                      
25

 Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005, s. 57-

57; T. Grzegorczyk, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1998, s. 16. 
26

 T. Grzegorczyk, Dowody w procesie karnym… op. cit., s. 16. 
27

 P. Kruszyński (red.), M. Błoński, M. Zbrojewska, Dowody i postępowanie 

dowodowe w procesie karnym, Warszawa 2018, s. 248. 
28

 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie… op. cit., s. 457; P. Hofmański, S. Waltoś, 

Proces karny… op. cit., s. 354. 
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o zakazach dowodowych przy pomocy wykładni systemowej lub 

funkcjonalnej.  

4. Tajemnica spowiedzi jako zakaz dowodowy 

 Zakazy dowodowe, jako instytucja blokująca dojście do prawdy 

materialnej stanowią instytucję nadzwyczajną postępowania 

dowodowego, która ma zadanie chronić istotne wartości pojawiające się 

w procesie karnym
29

.  

 Jednym z zakazów dowodowych jest „tajemnica spowiedzi”,  

a konkretnie zakaz ujawniania przez duchownego informacji objętych tą 

tajemnicą. Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania zarys zakazów 

dowodowych, jednakże dla szerszego spojrzenia na tajemnice spowiedzi, 

koniecznym jest przedstawienie ogólnych założeń tego właśnie zakazu. 

Tajemnica spowiedzi jest zakazem dowodowym o dwóch cechach 

odnoszących się do podziału zakazów dowodowych. Jest to zakaz 

dowodowy bezwzględny oraz niezupełny
30

. Bezwzględny charakter tego 

zakazu odnosi się do niemożliwości jego uchylenia w konkretnym 

procesie
31

. Nie ma żadnego podmiotu, w tym samego spowiednika lub 

spowiadanego, który swoim oświadczeniem może doprowadzić do 

dopuszczenia dowodu ze świadka duchownego, obejmującego informacje 

uzyskane w toku spowiedzi
32

. Jest to zakaz procesowy o charakterze 

niezupełnym
33

. Nie uniemożliwia on bowiem wprowadzenia i wykorzy-

stania w procesie jako dowodu informacji, które zostały wypowiedziane 

w trakcie spowiedzi. Dotyczy on niemożności uzyskania informacji  

w określony sposób, tj. poprzez przesłuchanie duchownego na 

okoliczności, o których powziął on wiedzę w toku sakramentu spowiedzi. 

Jeżeli bowiem w sakramencie pokuty ktoś ujawni jakieś informacje,  

a następnie informacje te zostaną przekazane innej osobie - nie 

                                                      
29

 Ciekawy punkt widzenia na zakazy dowodowe wskazuje Z. Kwiatkowski oraz 

M. Rusinek Autorzy ci podkreślają, że z perspektywy ustawodawczej zakazy 

dowodowe powinny być rozumiane jako instrument rozwiązywania kolizji 

między chronionymi prawnie interesami społecznymi i indywidualnymi,  

Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe… op. cit., s. 57; M. Rusinek, Z problematyki 

zakazów… op. cit., s. 29-30. 
30

 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX. 
31

 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie… op. cit., s. 457-458. 
32

 R. A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 

LEX; M. Rusinek, Z problematyki… op. cit., s. 126; M. Cieślak, Zagadnienia… 

op. cit., s. 250. 
33

 T. Grzegorczyk, Kodeks… op. cit., LEX. 
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spowiednikowi - to dopuszczalne będzie wprowadzenie do procesu 

dowodu ze świadka ze słuchu, który usłyszał informacje, ujawnione także 

w toku spowiedzi. Nierozstrzygniętym w orzecznictwie i literaturze jest 

problem dowodu ze świadka, który, niezależnie, czy zrobił to celowo, czy 

przez przypadek, podsłuchał czynność spowiedzi, nie będąc duchownym. 

Wydaje się, że należy przyjąć ścisłą wykładnię przepisu art. 178 pkt 2 

k.p.k. przyjmując, że zakaz dowodowy ujęty w tym przepisie nie dotyczy 

świadków spowiedzi
34

. W przepisie mowa bowiem wyłącznie o „du-

chownym”. Jakkolwiek, wydaje się, że cecha poufności spowiedzi, 

będzie w dużej mierze rzutowała na ocenę takiego dowodu ze świadka ze 

słuchu na okoliczność tego, co usłyszał w czasie spowiedzi innej osoby. 

Objęcie zakazem dowodowym a priori świadka słyszącego dane 

informacje wydaje się jednak zbyt daleko idącym wnioskiem, niemniej 

jednak pogląd ten może znaleźć aprobatę w konstytucyjnym prawie 

poszanowania wolności i swobody religijnej. Przeczyłoby to ścisłej 

wykładni przepisów o zakazach dowodowych, jednakże byłoby zgodne  

z duchem konstytucyjnej zasady z art. 53 ust 1 i 2 polskiej ustawy 

zasadniczej. W związku z powyższym należy zastanowić się nad 

ewentualną zmianą przepisu art. 178 pkt 2 k.p.k., która rozszerzyłaby 

zakaz dowodowy w zakresie podmiotowym
35

. 

 Zgodnie z treścią przepisu art. 178 pkt 2 k.p.k. nie wolno 

przesłuchiwać jak świadka duchownego, co do faktów, o których 

dowiedział się przy spowiedzi. Regulacja karnoprocesowa 

umiejscowiona w wyżej wskazanym przepisie jest konsekwencją 

gwarantowanego konstytucyjnie prawa do poszanowania wolności 

religijnej
36

. Zgodnie z treścią art. 53 ust. 2 Konstytucji RP wolność religii 

obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według 

własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, 

publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, 

uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii 

obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od 

potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy 

religijnej tam, gdzie się znajdują. Z konstytucyjnie zagwarantowanej 

wolności religijnej należy wywodzić poszanowanie na gruncie ustaw 

                                                      
34

 P. Kruszyński (red.), M. Błoński, M. Zbrojewska, Dowody… op. cit., s. 263-

264. 
35

 W doktrynie procesu karnego zagadnienie to budzi jednak wątpliwości,  

Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe… op. cit., s. 175. 
36
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zwykłych elementów kultu religijnego, jakim niewątpliwie jest tajemnica 

spowiedzi indywidualnej - sakramentu o szczególnie poufnej formie. 

 Lektura przepisu art. 178 pkt 2 k.p.k. wysuwa na pierwszy plan 

pojęcie odnoszące się do podmiotu, który nie może być przesłuchiwany 

w charakterze świadka. Przepis mówi o niemożliwości przesłuchania 

duchownego. Ustawodawca używa pojęcia, które jest niewątpliwie 

pojęciem nieostrym. Ustawa karnoprocesowa nie zawiera definicji 

legalnej pojęcia „duchowny”.  

 Podchodząc do próby wskazania, jakie podmioty są objęte 

ramami przepisu wskazanego wyżej należy przedłożyć dwie drogi 

możliwej interpretacji. Pierwsza to wykładnia odnosząca się do języka 

powszechnego, odwołanie się do pojęcia duchownego funkcjonującego  

w społeczeństwie. Drugi sposób odczytania pojęcia duchownego  

w przepisie art. 178 pkt 2 k.p.k. to poszukiwanie odpowiedzi w systemie 

prawa, czy pojęcie duchownego nie jest już terminem posiadającym 

definicję legalną na gruncie innych ustaw lub, czy z przepisów prawa  

w sposób pośredni nie można zdekodować desygnatów pojęcia 

duchowny.  

 Wychodząc od pierwszej drogi możliwej interpretacji,  

w perspektywie języka powszechnego duchowny to osoba wykonująca 

czynności związane z uprawianiem kultu religijnego, posiadająca 

uprawnienia do spowiadania wiernych w każdym Kościele (religii) lub 

związku wyznaniowym, niezależnie od tego, czy dana religia lub związek 

ma prawne uznanie w Rzeczpospolitej Polskiej
37

. Pogląd ten wydaje się 

zbyt liberalnie podchodzi to problematyki zakazów dowodowych, nie 

zważając na potrzebę ścisłej wykładni tych przepisów. Wydaje się,  

że chybionym jest pogląd o odnoszeniu pojęcia duchownego do jego 

rozumienia w języku powszechnym, a więc przyznanie statusu 

duchownego także osobom, które wykonują „czynności kultu 

religijnego” niezależnie od uregulowania sytuacji Kościoła lub związku, 

w ramach którego dany kult się odbywa. Powstałby również problem  

z odpowiedzią na pytanie, do jakiego kręgu osób powszechność pojęcia 

odnosić. Czy wystarczyłoby, aby kult religijny praktykowało kilka osób, 

bez bliżej określonej aksjologii Kościoła lub związku? Niepewność tej 

oceny pozwalałaby argumentować o statusie duchownego osoby, z kręgu 

sekt. Zgodzić się należy z poglądem, że o statusie duchownego powinno 

przesądzać przede wszystkim uregulowanie prawnej sytuacji Kościoła 

                                                      
37

 L. K. Paprzycki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Lex.  
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lub związku, w ramach którego duchowny funkcjonuje i w ramach 

którego wykonuje posługę kapłańską, w tym i funkcję spowiednika
38

. 

Należy wiec przyjąć, że status duchownego w rozumieniu art. 178 pkt 2 

k.p.k. powinien znajdować oparcie w przepisach prawa. Dróg oparcia 

Kościoła lub związku w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej 

jest kilka. 

 W prawie polskim nie występuje definicja legalna duchownego, 

którą można byłoby przełożyć odpowiednio na grunt procedury karnej. 

Negatywna odpowiedź nie powoduje jednak, że bezzasadnym jest 

poszukiwanie innych metod znalezienia „duchownego” w polskim 

ustawodawstwie. Zastanowić się bowiem należy, czy osoby duchownego 

nie można określić poprzez znalezienie punktu zaczepienia w innych 

aktach prawnych, a mianowicie wychodząc od tego, jakie organizacje 

mogą w Rzeczpospolitej Polskiej być legalnie, znajdując oparcie  

w przepisach prawa, działającym Kościołem lub związkiem 

wyznaniowym. Zgodnie z art. 25 ust. 3 Konstytucji RP stosunki między 

Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa 

międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską oraz ustawy. Ustęp 4 

wyżej wskazanego artykułu ustawy zasadniczej stanowi natomiast, że 

stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi Kościołami oraz 

związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie 

umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi 

przedstawicielami. 

 Nie budzi wątpliwości, że duchownym w rozumieniu art. 178 pkt 

2 k.p.k. będzie ksiądz Kościoła katolickiego. Umocowanie Kościoła 

katolickiego w porządku prawnym RP zostało wskazane już  

w Konstytucji RP. Podstawą działania Kościoła katolickiego na obszarze 

jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej jest Konkordat - umowa mię-

dzynarodowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską
39

.  

O tym kto będzie mógł być uznany za duchownego Kościoła katolickiego 

w rozumieniu art. 178 pkt 2 k.p.k. będzie decydował Konkordat oraz akty 

wewnętrzne Kościoła.  
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 P. Kruszyński (red.), M. Błoński, M. Zbrojewska, Dowody i postępowanie 

dowodowe… op. cit., s. 263; D. Świecki (red.) Kodeks postępowania karnego. 
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Zakazy… op. cit., s. 173. 
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 Pozostałe Kościoły i związki wyznaniowe, aby być prawnie 

uznanymi muszą mieć podstawę do działania w postaci ustawy, która 

może być poprzedzona umową między Rzeczpospolitą Polską a danym 

Kościołem (związkiem). Nie chodzi jednak o to, aby status każdego 

Kościoła lub związku był przedmiotem odrębnej regulacji ustawowej.  

W tym miejscu pojawia się kwestia ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
40

, która zgodnie z treścią 

preambuły stanowi realizację postanowień Konstytucji RP o wolności 

religijnej. Ustawa ta powołuje rejestr Kościołów i innych związków 

wyznaniowych. Ustawę te należy uznać za regulującą relacje Kościołów  

i innych związków wyznaniowych z Rzeczpospolitą Polską.  

Nie w każdym bowiem jednostkowym przypadku założenia Kościoła lub 

związku wymagane jest uchwalanie jednostkowej ustawy odnoszącej się 

indywidualnie do danego Kościoła lub związku. Dokonanie czynności 

rejestracji w sposób oparty na przepisach ustawy i wydanego na jej 

podstawie rozporządzenia powoduje, że Kościół lub związek jest 

legalnym w rozumieniu przepisów RP. Zatem w przypadku innego niż 

Kościół katolicki, Kościoła lub związku jego uregulowanie sytuacji 

prawnej może przebiegać w dwojaki sposób. Bądź poprzez regulacje 

statusu w poświeconej danemu Kościołowi lub związkowi ustawie, bądź 

poprzez rejestrację w trybie wyżej wskazanej ustawy z dnia  

17 maja 1989 r.  

 Przechodząc na grunt problematyki niniejszego rozdziału, należy 

przyjąć, że duchownym w rozumieniu art. 178 pkt 2 k.p.k. będzie 

przedstawiciel każdego Kościoła lub związku działającego w sposób 

legalny, czy to w oparciu o umowę międzynarodową (Kościół katolicki), 

czy to w oparciu o ustawę szczególną dotyczącą tylko jednego Kościoła
41

 

lub związku wyznaniowego, czy też poprzez zarejestrowanie Kościoła 

lub związku w rejestrze funkcjonującym na podstawie ustawy  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. O tym, kto konkretnie jest 

duchownym danego Kościoła lub związku, w rozumieniu przepisu art. 

178 pkt 2 k.p.k. będą już decydowały wewnętrzne regulacje każdego 

Kościoła lub związku. Jak wskazuje Sąd Najwyższy duchownym jest 

osoba powołana do stałego organizowania i sprawowania kultu 

religijnego
42

. Należy podkreślić, że w perspektywie celu zakazu dowodo-

wego z art. 178 pkt 2 k.p.k., chodzi nie tyle o każdego duchownego, który 
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jest duchownym w rozumieniu danego Kościoła, ale takiego 

duchownego, który posiada uprawnienia do spowiadania wiernych
43

. Nie 

będzie zatem duchownym w rozumieniu art. 178 pkt 2 k.p.k. osoba, która 

nie posiada na gruncie regulacji wewnętrznych danego Kościoła 

uprawnień do udzielania sakramentu spowiedzi indywidualnej. 

 Kolejnym problemem pojawiającym się na gruncie przepisu  

art. 178 pkt 2 k.p.k. to odpowiedź na pytanie jakie czynności wchodzą  

w zakres tajemnicy spowiedzi. W szczególności, czy „tajemnica” 

sakramentu musi leżeć w założeniach danej religii oraz jakie czynności 

mogą wchodzić w zakres tej tajemnicy, tj. co może być nazwane 

spowiedzią.  

 Pojęcie spowiedzi jest jeszcze bardziej nieostre niż pojęcie 

duchownego. Z uwagi na stricte sakramentalne znaczenie, można 

zaniechać prób poszukiwania jego znaczenia w ustawodawstwie innych 

gałęzi prawa. Należy przychylić się do poglądu, że tajemnica spowiedzi 

jest związana z czynnością sakramentalną, gdzie wierny wchodzi  

w indywidualnym kontakt z osobą duchownego
44

.  

 Z całą pewnością będą w zakresie spowiedzi tylko elementy 

czynności sakramentalnych nacechowane tajemnicą, tj. wolą osoby, 

której sakrament jest udzielany, a także charakterystyką tego sakramentu 

w danej religii
45

. Nie będą spowiedzią czynności o charakterze ogólnym, 

takim jak spowiedź powszechna
46

. Treść przepisu oraz jego uwarun-

kowania konstytucyjne czynią wątpliwym zawężanie spowiedzi do 

określonych miejsc, czy formalnych wymagań
47

. Pozostając na gruncie 

wyznania katolickiego nie można uznać, że spowiedzią będzie tylko 

sakrament pokuty dokonujący się w kościele (budynku),  

czy konfesjonale. Wzgląd na ochronę poszanowania w procesie karnym 

wolności religijnej nie pozwala czynić takiego zawężenia. Tak samo nie 
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Kodeks… op. cit., Lex; M. Rusinek, Z problematyki… op. cit., s. 129. 
46

 T. Grzegorczyk, Kodeks… op. cit., LEX. 
47

 Zob. M. Rusinek, Z problematyki… op. cit., s. 131-132. 
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można uzależniać spowiedzi od spełnienia przez duchownego wymagań 

co do odpowiednich elementów szat liturgicznych. Podsumowując ten 

fragment rozważań należy uznać, że zakaz dowodowy z art. 178 pkt 2 

k.p.k. ma chronić konstytucyjnie zagwarantowane prawo swobodnego 

uprawiania kultu religijnego, a nie formalizm sakramentu w określonym 

wyznaniu.  

 Nie będzie natomiast objęta tajemnicą spowiedzi możliwość 

przesłuchania jako świadka duchownego, co do okoliczności, których 

dowiedział się podczas rozmowy z wiernym, która nie wchodziła w ramy 

spowiedzi. Należy jednak zaznaczyć, że w literaturze wskazuje się,  

że w takim przypadku, tj. rozmowy wiernego z kapłanem poza 

sakramentem spowiedzi, możliwe będzie rozważenie zwolnienia kapłana 

z obowiązku składania zeznań na podstawie art. 185 k.p.k. z uwagi na 

szczególnie bliski stosunek osobisty
48

.  

5. Podsumowanie 

 W przedstawionym problemie tajemnicy spowiedzi jako zakazu 

dowodowego w postępowaniu karnym dostrzegalne są dwa zagadnienia. 

Status duchownego w rozumieniu ustawy karnoprocesowej oraz 

charakter spowiedzi. Podsumowując należy przyjąć, że o posiadaniu 

przez daną osobę przymiotu duchownego będą decydowały względy 

formalne - tj. odpowiednio uregulowana sytuacja prawna Kościoła lub 

związku w ramach którego duchowny wykonuje swoją posługę. Kto 

konkretnie będzie duchownym uprawnionym do spowiadania będą 

decydowały akty wewnętrzne legalnie działającego Kościoła lub 

związku. Trudniejszym zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, 

czym w istocie jest spowiedź w rozumieniu art. 178 pkt 2 k.p.k. O ile 

przy pierwszym problemie łatwym było odniesienie się do argumentu 

jurydycznego, o tyle przy drugim takiego sposobu rozumowania 

zastosować nie można. Spowiedź jest prawnie indyferentna, a pozostaje 

jedynie wewnętrznym uregulowaniem każdego Kościoła. Wzgląd na 

ochronę konstytucyjnego prawa wolności religijnej nakazuje szerokie 

ujmowanie spowiedzi, po trosze czynienie analogii z najpowszechniejszą 

wśród polskiego społeczeństwa spowiedzią w Kościele katolickim - jako 

akt sakramentalny indywidualnego kontaktu kapłana z wiernym, 

jednakże nie zamykający się w ściśle tej formule i dopuszczający także 

inne, różnie technicznie możliwości spowiedzi. Jako spowiedź należy 

uznać poufną rozmowę z kapłanem objętą ramami sakramentu 

                                                      
48

 T. Grzegorczyk, Kodeks… op. cit., Lex.  
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motywowaną aktem pokuty. Najważniejsze jednak, aby poufność 

spowiedzi leżała w założeniach tego sakramentu, a nie tylko w sposobie 

jej wykonywania w konkretnych wypadkach.  
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Abstrakt  

 Na oficjalnej stronie internetowej Kościoła Eutanazji możemy 

znaleźć duży napis: Save the planet, kill yourself, co w tłumaczeniu na 

język polski znaczy tyle co: „Ratuj planetę, zabij się”. Znajdziemy tam 

także m.in. informacje o wciąż rosnącej populacji ludzkiej czy cztery 

filary, na których opiera się religia. Pierwszym filarem, na którym opiera 

się Kościół Eutanazji jest samobójstwo. Kolejnym filarem religii jest 

aborcja. Członkowie Kościoła obawiając się wzrostu populacji, 

opowiadają się za zastosowaniem także takiej formy przeciwdziałania 

przeludnieniu. W końcu, trzecim z kolei filarem jest kanibalizm.  

Na stronie internetowej znajduje się dokładny opis, jak przygotować 

ludzkie ciało do spożycia. Ostatnim zaś filarem jest sodomia.  

Słowa kluczowe:  
Kościół Eutanazji, Chris Korda, kodeks karny, prawo karne, kanibalizm, 

sodomia, aborcja, eutanazja, samobójstwo  

Abstract  

 On the official website of the Church of Euthanasia we can find  

a large inscription "Save the planet, kill yourself", which in Polish 

translation means the same as: "Save the planet, kill yourself". We will 
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also find there, among others information about the ever-growing human 

population or the four pillars on which religion is based. The first pillar 

on which the Church of Euthanasia is founded (based?) is suicide. 

Abortion is another pillar of religion. Church members beeing afraid of  

a population growth, are also in favor of using this form of prevention of 

overpopulation. Finally, the third pillar is cannibalism. The site contains  

a detailed description of how to prepare the human body for 

consumption. The last pillar is sodomy. 

Key words:  

Church of Euthanasia, Chris Korda, penal code, criminal law, 

cannibalism, sodomy, abortion, euthanasia, suicide 

 

Wstęp  

 Kościół Eutanazji znany przede wszystkim jako Church of 

Euthanasia (CoE) został założony w 1992 r. w Bostonie, w stanie 

Massachusetts w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez wielebnego 

Chrisa Kordę oraz wielebnego Roberta Kmiberka
1
. Na oficjalnej stronie 

internetowej Kościoła widnieje informacja, że jest to organizacja przede 

wszystkim non-profit, stworzona do walki z ruchami pro-life 

chrześcijańskich aktywistów
2
.  

 Według samego założyciela Chirsa Kordy Kościół Eutanazji jest 

największą i jedyna religią antynatalistyczną
3
, co daje się zauważyć już  

w hasłach organizacji. Bowiem zarówno założyciele, jak i członkowie 

religii uważają, że w związku z dynamicznym rozmnażaniem się ludzi 

doszło do zaburzenia naturalnego środowiska gatunkowego. Dlatego, aby 

wyrównać zaburzoną równowagę gatunkową poprzez manifestacje, 

koncerty, happeningi, kazania czy inne występy publiczne nawołują do 

popełnienia samobójstwa. Wynika to z faktu, że jednym oraz 

najważniejszym przykazaniem Kościoła jest przykazanie, które głosi: 

„Nie będziesz rozmnażać!”
4
.  

                                                      
1
 Oficjalna strona internetowa Kościoła Eutanazji:  

https://www.churchofeuthanasia.org/, dostęp  13.02.2020. 
2
 Ibidem.  

3
 Ibidem.  

4
 Ibidem.  
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 Na stronie internetowej CoE znajduje się licznik ludzkiej 

populacji, mający wskazywać jak szybko ludzie się rozmnażają. Fakt ten 

może szokować, gdyż liczby zmieniają się w zaskakująco szybkim 

tempie. Nieco wyżej nad licznikiem znajduje się jedyne przykazanie 

organizacji, nawołujące do zaprzestania prokreacji. W tym miejscu 

należy wskazać pewien błąd, gdyż tezy Kościoła opierają się jedynie na 

wskazaniu liczby urodzeń, zaś wcale nie koncentrują się na liczbie 

zgonów, co może prowadzić do zaburzonego obrazu „równowagi 

gatunkowej”. Twórcy Kościoła w swojej argumentacji twierdzą,  

że jedynie poprzez odebranie sobie życia można uratować planetę  

i zapewnić lepsze życie innym członkom społeczności. Widać w tym 

jednak pewną sprzeczność, gdyż w żaden sposób akty odebrania sobie 

życia nie są monitorowane i zestawiane z narodzinami.  

 Organizacja zyskała rozgłos głównie poprzez opublikowanie 

czterominutowego filmiku pt. „I like to watch”, który łączy w sobie 

elementy pornografii, zamachu na z 11 września 2001 r. na  World Trade 

Center oraz scen z meczu. Ponadto na nagraniu widoczny jest 

mężczyzna, który pod koniec filmu wyciera członka w flagę Stanów 

Zjednoczonych. W tym miejscu można by się zastanowić czy gdyby do 

takiej sytuacji doszło na terytorium Polski, to czy fakt użycia w taki 

sposób flagi jako symbolu narodowego nie jest publicznym 

znieważeniem znaku bądź symbolu państwa, na podstawie art. 137 

kodeksu karnego
5
. Zgodnie z art. 137 § 1 kk: „Kto publicznie znieważa, 

niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę 

lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Takiej regulacji nie 

zawiera jednak prawo amerykańskie, które dopuszcza znieważenie flagi 

narodowej w obrębie wolności słowa. Nie jest to zatem przestępstwo, 

gdyż sytuacja filmiku według prawa amerykańskiego wciąż jest 

rozumiane jako wolność słowa
6
. W związku z tym autorzy, którzy  

w jednym filmiku zawarli sceny pornograficzne, połączone z atakami 

terrorystycznymi na WTC, urywkami z meczów oraz (faktycznym) 

znieważeniem flagi USA nie poniosą za ten czyn żadnej 

odpowiedzialności karnej na gruncie prawa amerykańskiego.  

 Wszystkie te elementy niejako zszokowały opinię publiczną, lecz 

także wpłynęły na fakt, iż Kościół Eutanazji stał się rozpoznawalną 

                                                      
5
 Ustawa z dnia 6 VI 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553). 

6
 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 17 IX 1787 r., Poprawka I 

z dnia  15 XII 1791 r. 
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religią przez szersze grono odbiorców. Film został opublikowany po 

atakach terrorystycznych na WTC dnia 11 grudnia 2001 r., a więc trzy 

miesiące po dokonaniu zamachów. W zaledwie kilka tygodni zdobył 

ponad milion pobrań. Na opisie filmiku ze strony oficjalnej Kościoła 

Eutanazji można przeczytać, iż: „I Like to Watch to czterominutowy 

teledysk, który omawia związki między atakami z 11 września, sportem  

i pornografią. Często interpretowany jest jako krytyka podglądactwa 

nieodłącznie związana z mediami, ale nie była to pierwotna idea. Film 

próbuje uchwycić osobiste doświadczenia autora związane z oglądaniem 

ataków w telewizji, w tym dziecinną radość, mściwość, przewrotną 

fascynację i podniecenie seksualne. Film ukazuje także ataki jako dramat 

Freuda na skalę krajową. Wieże są falliczne, a nacięcia wykonane przez 

samoloty są pochwowe. Gwałtowne penetracje ostatecznie opróżniają  

i odwracają wieże, podczas przymusowej operacji transseksualnej, która 

wyniszcza Amerykę”.  

 W tym miejscu warto także wskazać, iż Kościół opiera się na  

4 podstawowych filarach, którymi są: samobójstwo, aborcja, kanibalizm  

i sodomia. Przedstawione i omówione są one szczegółowo na oficjalniej 

stronie internetowej organizacji, gdzie każdy z filarów ma osobną 

zakładkę, która ma w większym lub mniejszym stopniu przybliżać 

podstawowe postulaty, na których opiera się cała doktryna Kościoła
7
. Zaś 

oficjalnym symbolem Kościoła jest grecka świątynia z czteroma filarami, 

która ma wiernie odwzorowywać fundamenty Kościoła Eutanazji.  

Z powyższego widać, że filary w jakimś stopniu wzajemnie na siebie 

oddziałują i w mniejszym bądź większym stopniu się uzupełniają. Istotny 

jednakże fakt przestrzegania w swoim życiu wszystkich powyższych 

filarów w każdej dziedzinie swojego życia.  

 Jak zatem dołączyć do organizacji? Odpowiedź jest prosta – nie 

rozmnażać się. Wielebny Chris Korda wprost formułuje takie 

sformułowanie, które dodatkowo jest zamieszczone na stronie 

internetowej Kościoła w zakładce pytań i odpowiedzi. Nie ma także 

przeciwwskazań także, aby dołączyły do ruchu ludzie posiadający dzieci. 

Mało tego, w organizacji już znajdują się właśnie rodzice z dziećmi. 

Ważne jest jednak, żeby każda z tych osób decydowała się świadomie nie 

rozmnażać. Nadto, będąc członkiem nie można decydować się na 

posiadanie potomstwa, gdyż to automatycznie powoduje utratę 

członkowstwa. Obecnie nie jest podana dokładna liczba członków 

                                                      
7
 Oficjalna strona internetowa Kościoła Eutanazji, op. cit.   
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Kościoła Eutanazji. Na stronie znajduje się jedynie informacja,  

iż „Kościół ma tysiące oficjalnych członków, którzy formalnie złożyli 

ślubowanie o braku prokreacji, a także duchowieństwo, dyrektorów  

i tysiące innych „e-członków” i sympatyków na całym świecie”
8
.  

Save the planet, kill yourself  

 Hasło: „Ratuj planetę, zabij się!” („Save the planet, kill 

yourself”)
9
 wprost nawołuje do zachowań autodestrukcyjnych oraz anty-

humanitarnych, będących podstawowymi tezami organizacji. Powyższe 

sformułowanie wynika z obawy przed zróżnicowaniem genetycznym  

w świecie przyrody i przesadną dominacją człowieka nad innymi 

gatunkami. Członkowie uważają, że poprzez coraz większą liczbę 

urodzeń, zmniejszają się równowaga pomiędzy innymi istotami żyjącymi 

na ziemi, a także zmniejsza się jakość ludzkiego życia, gdyż ograniczona 

zostaje przestrzeń życiowa. Przy czym założyciele organizacji nie 

nakazują odebrania sobie życia. Jednakże w niektórych przypadkach 

doradzają lub wręcz pokazują, jak odebrać sobie życie.  

 Oficjalnie członkowie nie mogą zabijać innych ani gwałcić czy 

dokonywać sterylizacji, jednakże wywnioskować można, iż pomimo 

tego, że  powyższe zachowania są niedopuszczalne, to jednak w pewnym 

stopniu wybaczalne, gdyż przyczyniają się w mniejszym bądź większym 

stopniu do osiągnięcia najważniejszego – ochrony ekosystemu przez 

zmniejszenie populacji ludzi. Jednakże osoby chcące dokonać zarówno 

aborcji, jaki i samobójstwa znajdą wsparcie we wspólnocie członków 

Kościoła Eutanazji.  

 Zgodnie z opiniami twórców filmu pt. „Save the Planet, Kill 

Yourself: An Independent Documentary”
10

 powyższy projekt ma na celu 

przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotę ludzką, wpływającą na 

środowisko. Ma to być główny przekaz, okraszony dodatkowo ironią  

i dowcipem, gdyż ciężko jest zwrócić uwagę na problemy środowiskowe 

szerszej widowni. Dlatego członkowie Kościoła Eutanazji decydują się 

na kolorowe przebrania, protesty czy hasła, które bez problemu 

zapamięta każdy. Według autorów filmu członkowie CoE, aby zwrócić 

uwagę przede wszystkim mediów, jak i społeczeństwa na rychłe 

                                                      
8
 Ibidem.  

9
 Ibidem.   

10
 Save the Planet, Kill Yourself: An Independent Documentary, reż. Stephen 

Onderick,  Projekt w Cambridge, Massachusetts.  
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zagrożenia ekosystemu, musieli wykorzystywać rozwiązania 

innowacyjne, odważne czy funkcjonalne, by podjąć dyskusję, dotyczącą 

ratowania planety. Autorzy przyznają także fakt, iż organizacja Kościoła 

Eutanazji przez niektórych jest uważana za bardzo dowcipną  

i sarkastyczną, za innych zaś heroiczną, aż w ostateczności znajdą się 

ludzie, którzy będą ją uważali jako niebezpieczną ze względu na hasła, do 

jakich nawołuje, a wśród których są m.in. samobójstwo czy kanibalizm.  

Filar I: Samobójstwo  

 Jednym z czterech podstawowych filarów Kościoła Eutanazji jest 

samobójstwo. Już sama nazwa „Kościół Eutanazji” niejako wskazuje,  

iż samobójstwo jest jedną z fundamentalnych tez organizacji. O ile hasło 

„Ratuj planetę, zabij się” może nie być odczytywane wprost do 

namawiania do samobójstwa, to już powyższy filar powinien wskazywać 

na fakt, iż odebranie sobie życia jest w organizacji z jednej strony czymś 

pożądanym, lecz z drugiej niewymaganym. Autorzy skrzętnie 

powtarzają, iż nie wymagają od swoich członków, aby dokonywali na 

sobie aktów autodestrukcyjnych.  

 Jednakże na stronie internetowej możemy znaleźć porady 

dotyczące samobójstwa. Znajduje się tam m.in. numer na infolinię, której 

zadanie jest pomoc przyszłym samobójcom w dokonaniu aktu zamachu 

na własne życie
11

. Od jakiegoś czasu zakładka na oficjalniej stronie inter-

netowej organizacji, dotycząca jest niedostępna. Treść, która była tam 

dostępna dotyczyła otrucia helem, wskazując jakie kroki dokładnie 

powinien powziąć przyszły samobójca. Niemniej, władze Stanów 

Zjednoczonym nakazały usunięcie powyższej instrukcji, w 2003 roku  

w St. Louis kiedy odnaleziono ciało kobiety. 52-latka odebrała sobie 

życie w sposób opisany na stronie Kościoła Eutanazji. Obrońcy zarzucili 

przede wszystkim twórcom strony internetowej, iż to przez informacje 

tam zamieszczone kobieta odebrała sobie życie. Na samej stronie zaś 

znajduje się kontrargumenty, wskazujące, iż jest to jedna z wielu stron, 

która może w jakimś stopniu wskazywać, jak dokonać samobójstwa.  

W Internecie jest bowiem wiele stron, zajmujących się powyższą 

tematyką. Niemniej, od czasu samobójstwa 52-latki z St. Louis treści 

dotyczące dokonania samobójstwa poprzez użycie helu są niedostępne 

dla szerszej liczby odbiorców
12

.  

                                                      
11

 Oficjalna strona internetowa Kościoła Eutanazji, op. cit.  
12

 Ibidem.   
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 Na gruncie prawa polskiego samo dokonanie aktu samobójczego 

nie jest karalne przede wszystkim ze względu na fakt, iż jest to 

niecelowe
13

. Jednakże, na gruncie polskiego kodeksu karnego karalne jest 

namowa bądź pomoc w dokonaniu aktu samobójstwa. Bowiem zgodnie  

z art. 151 kk: „Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza 

człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Rację należy przyznać Markowi 

Mozgawie oraz Pawłowi Bachmatowi, którzy trafnie wskazali,  

iż rozstrzygnięcie ustawodawcy polskiego ma zapobiegać nad użyciom  

w kwestii dotyczących czyjejś śmierci
14

. Nie może być bowiem w cywi-

lizowanym świecie sytuacji, w której poprzez namowę lub pomoc do 

samobójstwa człowieka, ktoś inny czerpie korzyści. Z pewnością 

niekaranie takich zachowań budzi poczucie bezprawności i w jakimś 

stopniu zagrożenia społecznego, gdyż niektórzy z przedstawicieli 

doktryny prawniczej uważają, iż życie jest największym dobrem 

człowieka oraz w pewnym sensie nie należy ono tylko do niego, gdyż 

należy także do społeczeństwa jako takiego. Albowiem żywy człowiek to 

w mniejszym bądź większym stopniu jednostka użyteczna społecznie
15

. 

Jednakże niektóre z państw nie regulują kwestii związanych  

z samobójstwem wcale, wskazując w swojej argumentacji, iż jest to 

niecelowe.  

 Według statystyk udostępnionych przez Komendę Główną Policji 

w latach 1999-2017 liczba stwierdzonych przestępstw na podstawie art. 

151 kk wynosiła 164, przy czym największą liczbę stwierdzonych 

przestępstw odnotowano w roku 2017, bo aż 27 przypadków
16

.  

 Jak wynika z art. 151 kk karalne są dwie formy działania 

sprawcy, gdyż zarówno pomoc przy udzieleniu samobójstwa jest karalna, 

jak i namowa. Należy przyjąć za Julią Kosonogą-Zygmunt,  

że przestępstwo z art. 151 kk można popełnić zarówno przez działanie, 

                                                      
13

 M. Mozgawa, P. Bachmat, Przestępstwo namowy lub  udzielenia pomocy do 

samobójstwa (art. 151 K.K), „Ius Novum vol. 11”, nr 2/2017, s. 61-82.  
14

 Ibidem.   
15

 Ibidem.  
16

 Informacje zamieszczone na stronie Komendy Głównej Policji, 

http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63420,N-

amowa-lub-pomoc-do-samobojstwa-art-151.html,  

dostęp: 13.02.2020.  
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jak i zaniechanie
17

. Przy czym Kosonoga-Zygmnut zauważa,  

iż w doktrynie przyjmuje się, że „pomoc” w dokonaniu samobójstwa to 

niejako wskazanie przyszłemu suicydentowi najłatwiejszej drogi do 

dokonania zamachu na własne życie bądź wskazanie, a nawet 

dostarczenie środka, dzięki któremu niedoszły samobójca będzie mógł 

dokonać aktu autodestrukcji. Nadto, zaakcentować należy, iż zgodnie  

z doktryną prawniczą,nie każda pomoc w dokonaniu samobójstwa jest 

karalna. Przy pojęciu „namowy” Kosonoga-Zygmnut wskazuje, iż polsku 

ustawodawca odwołuje się w tej kwestii do strefy emocjonalnej,  

jak i intelektualnej. Pojęcie to można będzie wykorzystywać,  

kiedy w suicydencie nie było wcześniej myśli o odebraniu sobie życia,  

a pod wpływem właśnie namowy z czyjeś strony myśli te się pojawiły. 

Jednakże namową, o której mowa w art. 151 będzie także utwierdzania  

w innej osoby w zamiarze odebrania sobie życia, kiedy dana osoba się 

waha. Przemawia za takim stanowiskiem zarówno doktryna,  

jak i orzecznictwo
18

.  

 Nadto, należy zauważyć, iż niekiedy w doktrynie zauważasz się 

różnice, kiedy namawia się lub udziela pomocy do dokonania 

samobójstwa osobie małoletniej czy osobie chorej psychicznie ze 

względu na fakt, iż osoby te nie są w stanie świadomie pokierować 

swoich zachowaniem. Więc osoby takie są niejako narzędziami w rękach 

prawdziwych sprawców, którzy według niektórych przedstawicieli 

doktryny prawniczej powinni odpowiadać jak za zabójstwo, tj. z art. 148 

§ 1 kk
19

. Odmienną opinię przedstawia m.in. Konrad Burdziak, który 

stanowczo zaprzecza powyższemu stanowisku, wskazując, iż należy 

sprawca namowy lub pomocy do samobójstwa odpowiada na podstawie 

art. 151 także, gdy ofiara jest osobą mniej poczytalną  

(jak np. w przypadku dzieci) lub w ogóle niepoczytalną
20

. 

 W tym miejscu warto się zastanowić czy 52-letnia kobieta  

z St. Louis otrzymała pomoc od twórców oficjalnej strony Kościoła 

Eutanazji w dokonaniu skutecznego aktu samobójczego. Znalazła 

                                                      
17

 J. Kosonoga-Zygmunt, Namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa (art. 151 

k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 11, s. 45-65. 
18

 Ibidem.  
19

 J. Kosonoga-Zygmunt, Swoboda decyzji woli suicydenta jako przesłanka 

odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 151 kk, „Kwartalnik Prawa 

Publicznego” 2015, nr 2/2015, s. 23-36.    
20

 K. Burdziak, Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 

kodeksu karnego, „Acta Iuris Stetinensis” 2015, nr 10, s. 15-29.  

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_relation%3A%22Prokuratura+i+Prawo.+1233-2577.+2015%2C+nr+11%2C+s.+45-65.%22
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-fe19c211-eec0-4eb8-ae61-9a9d2bb28877
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ef771d07-e84a-48ab-87ac-98d40d89da25
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przecież opis jak otruć się helem krok po kroku i zgodnie z instrukcją 

popełniła samobójstwo. Można także domniemywać, iż skoro 

przestępstwo z art. 151 kk zarówno w formie pomocy, jak i namowy 

można popełnić przez działanie, jak również zaniechanie, to w pewien 

sposób autorzy takiej treści mogli się spodziewać, iż trafić to może na 

osobę, która będzie stała przed trudnym wyborem, jakim jest odebranie 

sobie życia. Niemniej, z drugiej strony wydaje się, iż udostępnianie 

treści, które docelowo mają mieć charakter niejako propagandowy,  

zaś ich głównym zadaniem jest ochrona naturalnego środowiska; są 

czymś zupełnie nieszkodliwym. W związku z tym każdy, kto ma do nich 

dostęp powinien wywnioskować, iż nie są one rzeczywistą instrukcją jak 

się skutecznie zabić, a jedynie pewną formą wyrazu. Jednakże nie wynika 

to wprost z kontekstu. Na stronie internetowej organizacji można znaleźć 

co prawda dużo kolorowych zdjęć czy filmików, lecz może to być 

szczególnie groźne dla dzieci, gdyż umieszczanie takich grafik bądź 

animacji może powodować w umyśle dziecka, jak również osoby chorej 

psychicznie czy w inny sposób niepoczytalnej, mylne wyobrażenie,  

że samobójstwo jest czymś dobrym, bo tylko w ten sposób może 

uratować planetę. Z pewnością w tym przypadku pod szczególną ochroną 

powinny być osoby emocjonalne oraz wrażliwe, ponieważ w ich 

przypadku może wzrosnąć liczba jednostek próbujących odebrać sobie 

życie po zetknięciu z hasłami Kościoła Eutanazji. 

Filar II: Aborcja 

 Kolejnym z podstawowych czterech filarów jest aborcja. Jest ona 

ściśle związana jedynym przykazaniem, które głosi, żeby się nie 

rozmnażać. Przy tym w tym miejscu warto zaznaczyć, że członkowie 

Kościoła, aby ciągle mieć status członków powinni zrezygnować  

z posiadania dzieci, lecz niekoniecznie ze stosunków seksualnych. Aby 

jednak zmniejszyć ryzyko nieplanowanej ciąży pożądane są związki 

jednopłciowe. Organizacja w polemice z chrześcijańskimi aktywistami 

walczącymi o życie wskazuje, iż kobiety od wieków dokonują zabiegów 

aborcji. Odrzucają twierdzenie, że Bóg ma nieograniczoną i suwerenną 

władzę nad ludzkim życiem, gdyż to kobieta powinna decydować  

o fakcie narodzin życia. Według członków Kościoła Eutanazji to właśnie 

kobieta, a nie Bóg ma nieograniczoną wiedzę o życiu i śmierci. Kobiety 

będące członkiniami organizacji nie mogą prokreować,  

a za sprzeciwienie się temu, mogą zostać wydalone z Kościoła. Tezy CoE 

wprost nawołują do aborcji, gdy kobieta zajdzie w nieplanowaną ciążę, 

proponując m.in. pomoc w uzyskaniu tabletek aborcyjnych. Bowiem 
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samo zajście w ciążę nie oznacza jeszcze całkowitego wydalenia  

z organizacji. Jednakże, jeśli członkini zdecyduje się urodzić dziecko,  

to wtedy automatycznie jest usunięta ze wspólnoty
21

.  

 Od 1973 r. w Stanach Zjednoczonych możliwe jest dokonywanie 

aborcji legalnie. Wynika to z czternastej poprawki do konstytucji
22

 oraz 

wyroku Sądu Najwyższego
23

, który wskazał, iż prawo do aborcji jest 

prawem kobiety do decydowania o fakcie urodzenia bądź nieurodzenia 

dziecka. SN musiał rozstrzygnąć czy pierwszeństwo ma prawo do życia, 

czy też swoboda podejmowania decyzji przez kobietę. Sąd w swoich 

rozważaniach przychylił się jednak do drugiego z twierdzeń powołując 

się na czternastą poprawkę do konstytucji USA oraz na precedensy  

w innych sprawach. Wyrok ten był wyrokiem przełomowym oraz 

precedensowym. Wskutek powyższego orzeczenia SN spadła liczba 

zgonów kobiet, jako powikłań po aborcji.   

 Jednakże w świetle prawa polskiego aborcja co do zasady jest 

nielegalna. Istnieją jednak trzy legalne odstępstwa od powyższej reguły. 

Aborcja zatem jest w Polsce dopuszczalna, kiedy przeprowadza ją lekarz 

oraz jeżeli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety 

ciężarnej, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na 

duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia 

płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu 

zabronionego
24

. 

 W polskim kodeksie karnym kwestie aborcji regulują przepisy 

152 oraz 153. Zgodnie z art. 152  § 1 kk „Kto za zgodą kobiety przerywa 

jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3”
25

. W kolejnych paragrafach powyższego przepisu 

prawnego porusza kwestię namowy bądź pomocy w przerwaniu ciąży. 

Zaś w paragrafie trzecim wprowadzony został typ kwalifikowany 

przestępstw z dwóch poprzednich przepisów w przypadku,  dziecko 

                                                      
21

 Oficjalna strona internetowa Kościoła Eutanazji, op. cit.  
22

 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 17 IX 1787 r., Poprawka 

XIV z dnia  9 VII 1868 r. 
23

 Wyrok Sądu Najwyższego USA z 22 I 1973 r., w sprawie Roe przeciwko 

Wade (sygn. 410 U.S. 113, 93 S.Ct. 705). 
24

 Ustawa z dnia 7 I 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78). 
25

 Kodeks karny, op. cit.  
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poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem 

kobiety ciężarnej. Natomiast na podstawie art. 153 § 1 kk karalne jest 

stosowanie przemocy wobec kobiety ciężarnej lub w inne przerwanie 

ciąży bez jej zgody. Nadto, na podstawie art. 153 §1 kk nielegalne jest 

doprowadzenie kobiety ciężarnej do przerwania ciąży, stosując przy tym 

przemoc, groźbę bezprawną lub przemoc
26

. 

 Bez wątpienia w przypadku członkiń Kościoła Eutanazji 

zastosowanie znajduje art. 152 kk, gdyż dotyczy on kobiet, które 

dobrowolnie chcą poddać się zabiegowi aborcji. Informacje na oficjalnej 

stronie internetowej CoE można interpretować jako pomoc w przypadku 

udzielenia wsparcia w przypadku znalezienia odpowiedniego lekarza, 

który podejmie się zabiegu
27

. Bardzo trafnie obrazuje zjawisko pomocy 

Krzysztof Kmąk. Zgodnie z opinią Kmąka pomoc w przerwaniu ciąży to 

np. sytuacja, „gdy sprawca za odpłatą udostępnia kobiecie ciężarnej dane 

kontaktowe do lekarza, o którym wiadomo, że przeprowadza nielegalne 

zabiegi aborcyjne i jednocześnie przewiduje, że utwierdzi ją to  

w powziętym wcześniej zamiarze przerwania ciąży, a także godzi się na 

to)”
28

.  Zatem pomoc może mieć różne formy, które należy interpretować 

za każdym razem indywidualnie.  

 Nadto, Kmąk równie trafnie zauważa, iż aborcja jest pewną 

traumą nie tylko dla kobiety, która decyduje się na dokonanie aborcji, 

lecz także dla osób jej najbliższych. Skutki zabiegu bowiem odbijają się 

w psychice nie tylko niedoszłej matki, ale również rodziny uczestniczącej 

w całym procesie
29

. Do negatywnych konsekwencji aborcji w żaden 

sposób nie odnoszą się jednak członkowie Kościoła Eutanazji wskazując 

konsekwentnie, iż ekosystem oraz zapewnienie równowagi gatunkowej 

jest ważniejsze niż osobiste problemy poszczególnych jednostek 

społecznych.  

Filar III: Kanibalizm  

 Kolejnym, przedostatnim filarem jest kanibalizm. W zakładce  

pt. „kanibalizm” na stronie internetowej Kościoła Eutanazji znajduje się 

m.in. przepis na potrawkę z człowieka. Wyjaśnione są niejako etapy 

                                                      
26

 Ibidem.  
27

 Oficjalna strona internetowa Kościoła Eutanazji, op. cit.  
28

 K. Kmąk, Nakłanianie lub udzielanie pomocy do przerwania ciąży z naruszeniem 

przepisów ustawy, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 2, s. 52-80.  
29

 Ibidem.  
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postępowania z ludzkim ciałem, poprzedzające akt konsumpcji. 

Członkowie organizacji uważają, iż niewykorzystywanie ludzkiego ciała 

do jedzenia jest marnotrawstwem, gdyż ciało i tak ulegnie rozkładowi 

oraz zostanie zjedzone przez robaki. Zatem na swoich demonstracjach 

społeczność CoE wykrzykuje hasła, takie jak np. Eat people, not animals. 

Przy czym bardzo ważną kwestią jest fakt, iż członkowie Kościoła 

Eutanazji w swoich podstawowych tezach nie odnoszą się pozytywnie do 

zabójstwa innego człowieka. W związku z powyższym należy przyjąć,  

iż spożywać można jedynie ciała osób już martwych
30

.  

 Polski kodeks karny nie odnosi się wprost do kwestii 

kanibalizmu. Powszechnie przyjmuje się jednak, iż jest to zachowanie  

w jakiś sposób nieludzkie, niecodzienne i z pewnością powinno być 

karalne. Kanibalizm niekiedy jest pojmowany jako wynaturzenie, lecz 

czasami poprzez czynniki zewnętrzne ludzie posuwają się do aktów 

kanibalizmu z powodu np. stanu wyższej konieczności
31

.  

 Skoro więc istnieje powszechne przekonanie, iż kanibalizm 

powinno się karać w doktrynie prawniczej istnieje pogląd, iż można 

przypisać kanibalizmowi odpowiedzialność na podstawie art. 262 kk, 

który nakazuje karać sprawcę dopuszczającego się bezczeszczenia zwłok. 

Na podstawie art. 262  § 1 kk „Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub 

miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”
32

. Jednakże nie istnieje 

pewność, iż w każdym przypadku osoba dopuszczająca się aktów 

kanibalizmu będzie odpowiadać na podstawie art. 262 kk. Ważne są 

bowiem elementy poprzedzające sam akt, jak również samo 

postępowanie ze zwłokami bezpośrednio przed konsumpcją. Trafnie 

zauważają Jakub Hanc i Olga Sitarz, którzy wskazują, iż istotne przy 

pociągnięciu do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 262 kk jest 

takie zachowanie sprawcy, które będzie „zamiarem okazania pogardy”
33

.  

 W przypadku członków Kościoła Eutanazji nie ma dostatecznych 

informacji, ile osób faktycznie dokonało aktów kanibalizmu, jak również 

                                                      
30

 Oficjalna strona internetowa Kościoła Eutanazji, op. cit.   
31

 P. Mering, Czy można zjeść człowieka?, https://bezprawnik.pl/czy-mozna-

zjesc-czlowieka/, dostęp 13.02.2020.  
32

 Kodeks karny, op. cit.  
33

 J. Hanc, O. Sitarz, Przestępstwo znieważenia zwłok (aspekty dogmatyczne  

i praktyczne), „Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych”, 2017, z. 2, s. 53-

78.  
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z jakim zamiarem osoby. Niemniej, co najmniej niepokojący jest fakt,  

iż na oficjalnej stronie internetowej Kościoła Eutanazji jest opisane 

dokładne rozczłonkowanie ciała ludzkiego, odwołania do jednego  

z najpopularniejszych amerykańskich seryjnych morderców Eda Geina 

czy przywołania sytuacji niewolnictwa ludzkiego, a nawet wprost 

zabijania
34

. 

Filar IV: Sodomia 

 Zgodnie z „Wielkim Słownikiem Języka Polskiego” termin 

„sodomia” oznacza tyle co „praktyki seksualne uznawane w tradycyjnej 

moralności i w dawnym nauczaniu Kościoła katolickiego za „niezgodne  

z naturą” i z tego powodu niedopuszczalne, zwłaszcza homoseksualizm  

i współżycie ze zwierzętami”
35

. O ile nie ma wątpliwości, iż w obecnym 

porządku prawnym nie ma przeszkód, aby dopuszczać się związków 

homoseksualnych, to trwają spekulacje dotyczące współżycia ludzi ze 

zwierzętami. Ustawodawca bowiem, nie wprowadza do kodeksu karnego 

przepisu wprost odnoszącego się do zoofilii, nie określając w ten sposób 

aktów zoofilii jako przestępstw na tle seksualnym
36

. Jedynie w art. 202 

kk polski prawodawca reguluje marginalnie kwestie stosunków 

seksualnych ze zwierzętami przy produkowaniu, utrwalaniu, 

sprowadzaniu i innych kwestiach związanymi z treściami 

pornograficznymi
37

. Szerszą odpowiedzialność sprawcy aktów zoofilii 

mogą ponieść na podstawie ustawy o ochronie zwierząt
38

, gdzie zoofilia 

jest traktowana jak akt znęcania się nad zwierzęciem.  

 Niemniej, członkowie CoE nie nawołują do uprawiania 

stosunków seksualnych ze zwierzętami. Zatem sodomia w tym 

kontekście może dotyczyć kwestii dotyczących z decydowaniem się na 

związki homoseksualne, co w efekcie jest powiązane z naczelnym 

przykazaniem: „Nie będziesz rozmnażać!”. Osoby będące w związkach 

homoseksualnych nie zdolne są bowiem do rozmnażania naturalnego,  

bez wykorzystywania „sztucznych wspomagaczy”.  

                                                      
34

 Oficjalna strona internetowa Kościoła Eutanazji, op. cit.  
35

 Wielki Słownik Języka Polskiego,  

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=29551&ind=0&w_szukaj=sodomia,  

dostęp 13.02.2020. 
36

 J. Bienek, Odpowiedzialność karna za zoofilię nie była oczywista, 

https://bezprawnik.pl/odpowiedzialnosc-karna-za-zoofilie/, dostęp 13.02.2020.  
37

 Kodeks karny, op. cit.  
38

 Ustawa z dnia 21 VIII 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. nr 111, poz. 724).  
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 W tym miejscu warto także zaakcentować, że na podstronie 

sodomy znajduje się  opis właściwości leczniczych tzw. „wody życia”,  

w której właściwości niemalże magiczne wierzą członkowie organizacji. 

„Woda życia” jest wykorzystywana m.in. do picia, mycia czy do 

przepłukiwania gardła bądź nosa. Sprawdza się np. w przypadku 

problemów z dziąsłami, jak również w sytuacji zapalenia zatok. Ponadto 

może być stosowana jako krople do oczu i uszu i w ten sposób 

neutralizować ból, pieczenie czy inne dolegliwości. Niemniej, „wodą 

życia” społeczność Kościoła Eutanazji nazwała własny mocz. Wskazując 

przy tym, iż najlepsze właściwości zdrowotne posiada mocz oddawany 

rano.  

Nowy ruch religijny czy niebezpieczna sekta?  

 Na koniec powyższych rozważań powstaje pytanie: czy Kościół 

Eutanazji jest ruchem religijnym czy raczej niebezpieczną sektą? Wydaje 

się, iż nie ma idealnej odpowiedzi na to pytanie. Większość czynów, do 

których namawia organizacja jest dozwolona w USA czyli w kraju,  

w którym została utworzona i wpisana do rejestru. Wątpliwości powstają, 

kiedy przełożymy powyższą organizację na realia polskiego systemu 

prawnego. Przyjmuje się bowiem, że sekta (w odróżnieniu od ruchu 

religijnego) ma pewne cechy destrukcyjne i negatywnie wpływa na 

swoich członków
39

. Co prawda wiele tez Kościoła Eutanazji niekiedy 

budzi wewnętrzne obawy czy nawet obrzydzenie, jednakże ludzie 

należący do CoE zdaje się przestrzegają tych zasad dobrowolnie. Nie jest 

wiadomo czy w jakiś większy lub mniejszy sposób są poddawani 

manipulacji. Nie znane są obecnie negatywne skutki działania Kościoła 

Eutanazji, oprócz samobójstwa 52-letniej kobiety z St. Louis.  

 Niemniej, w moim przekonaniu to już wystarczy, aby uznać 

Kościół Eutanazji w jakiś sposób za organizację niebezpieczną. Pomimo 

w jakimś stopniu szlachetnych pobudek twórców, dotyczących zwrócenia 

uwagi na problemy środowiska, jak również zaburzenia sfery gatunkowej 

przez nadmierną dominację ludzką. W zamyśle autorów, aby zwrócić 

uwagę, należało się posunąć do demonstracji o charakterze 

kontrowersyjnym czy prowokacyjnym. Powstaje tutaj pytanie: czy aby na 

pewno chodziło jedynie o ekosystem, a nie sam rozgłos? Bez wątpienia 

wszystkie podstawowe elementy organizacji są doskonale 

                                                      
39

 Sekty i Nowe Ruchy Religijne – problematyka zagadnienia, 

http://zobaczjestem.pl/sekty-nowe-ruchy-religijne-problematyka-zagadnienia/, 

dostęp 13.02.2020.  
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zapamiętywane poprzez czasami nadmierny sarkazm, ironię czy dowcip. 

Jak już wcześniej było wspomniane – niektórzy uważają członków CoE 

za herosów, którzy mają ważną, społeczną misję ratowania ekosystemu. 

Jednakże należy poddać pod wątpliwość ratowanie takiego świata,  

w którym powszechne jest przyzwolenie na samobójstwo czy aborcję.  

 Do szerszej dyskusji jest również kwestia uzyskania rozgłosu 

przez Kościół Eutanazji. Jeśli założymy, iż podstawą założenia CoE jest 

chęć zrównoważenia zaburzonej harmonii gatunkowej i w związku z tym 

uzyskanie rozgłosu, to jaki rozgłos jest wystarczający, aby tą równowagę 

osiągnąć? I czy w przypadku osiągnięcia zamierzonej równowagi 

gatunkowej, to przeredagowaniu ulegną wszystkie podstawowe postulaty 

Kościoła, a więc wszystkie cztery filary?  
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Abstrakt  

 Już od początków powstania religii chrześcijańskiej występowało 

finansowanie duchowieństwa przy pomocy dziesięciny. Stanowiło to 

istotny element systemu, który regulował strukturę relacji pomiędzy 

państwem a Kościołem. Finansowanie przez państwo w sposób 

bezpośredni Kościoła i związków wyznaniowych dotyczy udzielenia im 

subwencji, bądź też dotacji na daną działalność. Polska, jako państwo 

świeckie, najczęściej nie dotuje i nie subwencjonuje działalności 

Kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych z własnego 

budżetu, aczkolwiek nie stanowi to reguły absolutnej. Występują pewne 

wyjątki, które są sprecyzowane w ustawach.  

Słowa kluczowe:  

Kościół katolicki, związki wyznaniowe, podatek, finansowanie  

Abstract  

 From the beginning the clergy of the Christian religion was 

financed with the help of tithing. This was an important element of the 

system that regulated the structure of relations between the state and the 

church. The state's direct financing of the Church and religious 

associations is based on granting subsidies. As a secular state, Poland 

usually does not subsidize the activities of the Catholic Church and other 

religious associations from its own budget, although there are some 

exceptions that are specified in the laws. 
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1. Charakter prawny oraz uznanie Kościołów i innych związków 

wyznaniowych, jako osobowości prawnej  

 Związki wyznaniowe to organizacje posiadające bardzo 

skomplikowany charakter oraz wielowymiarową naturę. Badacze zgodni 

są z tym, iż religia to doniosłe, jednakże bardzo złożone zjawisko 

kulturowo-społeczne, wypełniające na rożnym poziomie oraz zakresie 

życie człowieka jako jednostki oraz całych społeczności. Nie ma również 

sprzeciwu co do tego, iż religia posiada ogromny wpływ na kształtowanie 

życia jednostki, społeczeństw, a nawet narodów oraz państwowe. Taka 

sama wiara oraz wspólne odprawianie praktyk oraz obrzędów 

doprowadziły do stworzenia społeczności religijnych. Społeczności takie 

natomiast utworzyły struktury organizacyjne posiadające specyficzne 

systemy władzy, reguły funkcjonowania, zwyczaje oraz obyczaje. 

Uporządkowana organizacja jest do dziś istotnym składnikiem 

większości religii, jest ona przydatna nie tylko ze względów 

wewnętrznych ale i zewnętrznych. Potrzeba jej istnienia tłumaczona jest 

podążaniem ku zapewnieniu prawidłowego odbierania dogmatów wiary 

oraz właściwego odprawiania czynności religijnych a także rozstrzygania 

wewnętrznych sporów. Organizacja była niezbędna do reprezentowania 

oraz obrony interesów konkretnej społeczności religijnej względem kraju. 

Umożliwiała oddziaływanie w życiu społecznym oraz politycznym  

a także na kulturę kraju. Ułatwiała dostosowywanie założeń doktryn 

religijnych oraz zasad kulturowych do przekształcających się warunków 

życia
1
. 

 Zaakceptowanie przez kraj osobowości prawnej Kościołów oraz 

pozostałych związków wyznaniowych to aplikacja reguły poszanowania 

wolności religijnej w znaczeniu instytucjonalnym. W czasach PRL 

Kościoły w większości nie posiadały nieruchomości, a co za tym idzie 

utrzymywały się z prawie w całości z ofiar swoich wiernych. Kiedy  

w władze komunistyczne zerwały Konkordat z roku 1925, w polskim 

prawie utworzyła się bardzo luka powodująca to, iż nie było norm 

prawych dotyczących zdolności kościelnych jednostek organizacyjnych 

w uczestniczeniu w prawnym obrocie. Luka ta usunięta została dopiero  

                                                      
1
 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 11-13.  
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w roku 1989 przez ustawę o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego
2
. 

Państwo polskie współcześnie uznaje osobowość prawną Kościoła 

katolickiego a także pozostałych związków wyznaniowych posiadających 

uporządkowaną sytuację prawną oraz ich jednostek organizacyjnych. 

Uznanie takiej osobowości pozwala na posiadanie zdolności do tego by  

w zgodzie z przepisami prawa kupować, dysponować, użytkować oraz 

sprzedawać mienie nieruchome a także ruchome
3
. 

 W drodze ustawowej zniesione zostały również ograniczenia 

narzucone przez władze komunistyczne Kościołowi katolickiemu oraz 

pozostałym związkom wyznaniowym, w dziedzinie posiadania, 

kupowania oraz sprzedawania nieruchomościami oraz praw 

majątkowych, a także zagwarantowano im zwrócenie nieruchomości 

które zostały upaństwowione przez władze komunistyczne niezgodnie  

z ustawą z 20 marca 1950 r. „o przejęciu przez państwo dóbr martwej 

ręki, poręczenia proboszczom posiadania gospodarstw rolnych  

i utworzeniu Funduszu Kościelnego”
4
. Zwrotowi nie podlegają nierucho-

mości przejęte przez państwo komunistyczne w zgodnie z ustawą. Zwrot 

nieruchomości to proces stopniowy oraz nadzorowany przez Komisję 

Majątkową złożoną z przedstawicieli Rządu oraz Konferencji Episkopatu 

Polski, analogiczne decyzję podejmują komisje złożone z przedstawicieli 

rządowych oraz wyznawców innych wyznań w odniesieniu do 

nieruchomości znajdujących się na polskich ziemiach w II 

Rzeczypospolitej. W przypadku nieruchomości położonych na Ziemiach 

Odzyskanych, związki wyznaniowe otrzymały od kraju określone 

nieruchomości, które znajdowały się w dyspozycji Państwowego 

Funduszu Ziemi. Aczkolwiek przychód Kościoła katolickiego oraz 

pozostałych związków wyznaniowych nie są wystarczające do 

działalności związanej z szerzeniem kultu oraz aktywności 

charytatywnej, naukowej oraz rozpowszechniania własnej kultury. Stąd 

też Rząd gwarantuje związkom wyznaniowym określone wsparcie 

                                                      
2
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29, poz. 154 z późn. zm). 
3
 I. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 107-123. 

4
 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, 

poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu 

Kościelnego (Dz. U. z 1950 r., nr 9, poz. 87). 
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finansowe budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego. Pomoc taka 

jest pośrednia lub bezpośrednia
5
. 

 Zdaniem M. Pietrzaka związek wyznaniowy to swoisty typ 

zorganizowanej społeczności ludzkiej, który posiada sprecyzowany ustrój 

wewnętrzny umożliwiający tworzenie organów władzy spełniających 

funkcje wewnętrzne oraz reprezentatywne. Fundamentalnym kryterium, 

które wyodrębnia związek wyznaniowy od pozostałych organizacji  

o charakterze społecznym jest cel polegający na tym by zapewnić 

wyznawcom możliwości spełnienia ich potrzeb wiary. Związki 

wyznaniowe rozróżnia się na podstawie dogmatów wiary, rytuałów czy 

też praktyk sakralnych. By zrealizować swoje cele, związek wyznaniowy 

przeznacza na to odpowiednie środki materialne pochodzące z różnych 

źródeł, szczególnie ze składek osób wyznających daną religię
6
. 

 Dzisiejsze związki wyznaniowe, szczególnie to posiadające 

charakter powszechny, a więc w szczególności Kościoły chrześcijańskie, 

z wykluczeniem Kościoła katolickiego, wytworzyły jednorodne systemy 

doktrynalno-liturgiczne o zdecentralizowanej organizacji oraz stworzyły 

w każdym państwie struktury, które działają niezależnie. Kościół 

katolicki natomiast cechuje się organizacją scentralizowaną, która skupia 

swoich wyznawców w jednym organizmie organizacyjno-prawnym. 

Struktury Kościoła katolickiego funkcjonujące w różnych krajach są 

składnikami Kościoła powszechnego, oraz posiadają tylko ograniczone 

kompetencje w obszarze prawa kanonicznego
7
. 

 W. Uruszczak wskazując na Kościół katolickie ukazuje, iż do 

funkcji publicznych zalicza się różnorakie sfery działalności związków 

wyznaniowych, które służą zaspokajaniu potrzeb nie związanych  

z kultem religijnym, zarówno jednostki jaki i całej wspólnoty. Zauważa, 

iż Kościół sprawuje funkcje publiczne od początku funkcjonowania, 

poszerzał on własną działalność w społeczeństwie oraz dla niego. Branie 

pod uwagę dobra ludu Bożego, zarówno duchowe jak i fizyczne, 

wymuszało aktywność organizacji kościelnych w różnych aspektach 

życia społecznego. Znaczenie jakie posiada Kościoła uwidoczniło się 

                                                      
5
J. Krukowski, Podstawy prawne finansowania działalności instytucji Kościoła 

Katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce na początku XXI wieku, 

Teka Kom. Praw. – OL PAN, 2009, s. 58. 
6
 J. Dziobek-Romański, Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) 

narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz, Lublin 2004, s. 17-19. 
7
 Ibidem, s. 20. 
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szczególnie w czasie braku czy też problemów z funkcjonowaniem 

instytucji świeckich z organizacją państwa włącznie. Rodzaj oraz sfera 

działalności publicznych Kościoła zależały od określonych okoliczności 

obszaru oraz czasu wystąpienia. Pośród zwyczajowych publicznych 

funkcji Kościoła W. Ursuszczak wskazuje na: nauczanie oraz 

wychowanie, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, udzielanie 

pomocy oraz ogólnie pojętą działalność charytatywną, rejestr ludności, 

politykę prowadzoną lokalnie oraz globalnie, zabezpieczanie oraz 

szerzenie kultury narodów, wpływanie na gospodarkę państwową, 

legislację oraz wymiar sprawiedliwości . Pozostaje więc bez wątpliwości, 

iż związki wyznaniowe powinny być charakteryzowane na różnych 

płaszczyznach oraz różnymi sposobami, powinny być brane pod uwagę 

aspekty teologiczne, socjologiczne, religioznawcze, kulturowe oraz 

aspekty prawne. We wszystkich tych wymiarach, włączając prawny,  

nie pozostaje bez znaczenia obecność związków wyznaniowych w sferze 

publicznym
8
. 

 Przyjęcie osobowości publicznoprawnej Kościoła zdaniem  

J. Krukowskiego charakteryzuje systemy prawne krajów wyznaniowych 

oraz świeckich, które kierują się zasadą separacji skoordynowanej a także 

neutralności pozwalającej jednostce na wybieranie własnych wartości 

fundamentalnych. Kraj wyznaniowy traktujący Kościół jako nieodłączny 

element państwa, powoduje jego instrumentalizację oraz negatywne 

następstwa dla niego oraz innych wyznań, natomiast świeckie kraje 

demokratyczne, opierające się na zasadzie separacji skoordynowanej, 

gwarantują ochronę wolności wyznaniowej w sferze życia prywatnego 

oraz publicznego. Takie kraje zapewniają Kościołowi osobowość 

publicznoprawną, jednakże na podstawie odmiennych przesłanek niż 

kraje wyznaniowe. Pierwsza to akceptacja personalistycznej wartości 

jednostki posiadającej wrodzoną godność osobową. Godność ta zapewnia 

fundamentalne prawa oraz wolności jednostki, a więc i prawo do 

wolności wyznaniowej w sferze życia prywatnego oraz publicznego. 

Druga przesłanka to uznanie doniosłości funkcji spełnianej przez 

Kościoły oraz pozostałe wspólnoty religijne w sferze życia publicznego. 

Świecki kraj demokratyczny zapewnia ochronę interesów wszystkich 

                                                      
8

 W. Uruszczak, Funkcje publiczne Kościoła w Polsce w perspektywie 

historycznej, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych, Materiały III 

Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pod red. A. Mezglewskiego, 

Lublin 2007, s. 15. 
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grup społecznych, w tym Kościołów pomagających społeczeństwu 

realizować zadania zadań publiczne
9
. 

 Istotnym elementem podczas rozważań o charakterze prawnym 

związków wyznaniowych jest także relacja prawna jaka następuje w tych 

wspólnotach oraz państwowym porządku prawnym. Prawo kanoniczne 

funkcjonuje od tysiącleci i podporządkowane są mu nakazy oraz zakazy 

milionów wiernych. Wywiera ono wieloaspektowy wpływ na życie 

jednostek, oraz oddziałuje na różnorodne instytucje oraz prawa 

państwowe. Prawo kanoniczne jest faktem społecznym, którego nauki 

prawne skupiają się jedynie na wąskim kręgu życia prawnego, obejmują 

całe społeczeństwa
10

. 

2. Geneza finansowania Kościołów i związków wyznaniowych 

 Działalność Kościołów w różnej formie była finansowana już od 

początków jego powstania. Już w czasach średniowiecznych Państwo 

Kościelne, będące najważniejszą siedzibą Kościoła katolickiego, miało 

wieloelementowy i obszerny system finansowania. Było on złożony  

z dochodów świeckich oraz kościelnych. Dochody świeckie stanowiły 

rozmaite podatki, a także cła, grzywny oraz opłaty administracyjne 

występujące w Państwie Kościelnym. Ponadto występowały opłaty lenne 

otrzymywane od państw i prowincji które były lennikami w stosunku do 

Stolicy Apostolskiej. Natomiast dochody kościelne brały się z opłaty 

paliuszowej, które była czyniona wizytacyjne, a także za annaty, taksy 

kancelaryjne oraz dziesięciny
11

. 

 Występująca wówczas dziesięcina stanowiła rodzaj opłaty dla 

Kościoła. Zdaniem teologów obowiązek jej płacenia posiada swoje 

źródło w prawie naturalnym, które obliguje osobom wierzącym wspierać 

Kościół. Taki rodzaj opłaty występował już dużo wcześniej w wielu 

innych religiach, w których opłata szła dla kapłanów. Według Biblii 

                                                      
9
 J. Krukowski, Funkcje publiczne a osobowość publicznoprawna kościołów [w:] 

Funkcje publiczne…, s. 35-36. 
10

P. Krawczyk, Charakter prawny kościołów i innych związków wyznaniowych, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 

Nr 104 Seria: Administracja i Zarządzanie 2015, s. 131. 
11

 J. Dudziak, Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej, Lublin 1974 s. 20-

21. 
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nawet Mojżesz dawał Bogu dziesięcinę pod postacią płodów ziemi,  

a także owoców i zwierząt
12

. 

 Często przyjmowano iż, dziesięcinę ustanowił sam Chrystus, 

jednak nie miała ona formy podatku czy też opłaty, lecz stanowiła 

całkowicie dobrowolną ofiarę, do której wręczenia zachęcał Kościół 

jednak nigdy nie była ona wymagana. Dziesięcina będąca zupełnie 

dobrowolną formą opłaty przetrwała w monarchii frankońskiej. 

Aczkolwiek od VI w. zostały zmieniona w obowiązkową opłatę jaką 

wierni muszą płacić na rzecz Kościoła. Korzystanie z dziesięciny 

odbywało się na mocy samego prawa Bożego, a ponadto dzięki 

wieczystej dzierżawie oraz na podstawie rzymskich instytucji kolonatu. 

Pobieranie dziesięciny często było źródłem nieporozumień i konfliktów  

z władcami świeckimi, zdaniem których byli oni właścicielami ziem  

a także wybudowanych na nich Kościołów zatem uważali, że posiadają 

prawo do pobierania dziesięciny i oddawania jej części według własnego 

uznania na potrzeby Kościoła
13

. 

 Dziesięcina na terenach Polski pojawiła się razem z powstaniem 

państwa. Pierwotnie funkcjonowało tylko jedno biskupstwo i mała liczba 

Kościołów, dlatego też polscy władcy w sposób bezpośredni oddawali 

część uzyskanych przez siebie dochodów na rzecz Kościoła. Sytuacja 

zmienia się od czasów panowania Bolesława Chrobrego, gdyż znacznie 

poszerzył się wówczas zasięg terytorialny Kościoła a sama jego struktura 

bardzo się skomplikowała, przez co konieczne było utworzenie 

odpowiedniego systemu poboru opłat dla Kościoła. Nowy system 

wskazywał iż utrzymania Kościoła powinno odbywać się na systemie 

grodów występujących w każdej diecezji. Przez co każdy gród musiał 

wypłacać daną kwotę odpowiedniemu biskupstwu
14

. Z upływem czasu 

dziesięcina utraciła cechy części dochodu władcy, a przerodziła się  

w opłatę która obciążaj całą społeczność. Dziesięcina pod taką postacią 

stanowiła wówczas widoczną siatkę oddziaływania finansowego 

Kościoła. Kościół był wielkim posiadaczem ziemskim przez co czerpał  

z nich duże dochody, ponadto wielokrotnie dostawał od państwa rozmaite 

                                                      
12

 T. Czacki, O dziesięcinach w powszechności, a szczególnie w Polsce i Litwie, 

o koniecznej potrzebie utworzenia zamiany snopowey dziesięciny na osep 

zbożowy, Kraków 1802, s. 5. 
13

 W. Abraham, O powstaniu dziesięciny swobodnej. Studium z dziejów prawa 

kościelnego w Polsce, Warszawa 1891 s. 148 -150. 
14

 J. Dobosz, Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII 

wieku, Poznań 2002, s. 89-97. 
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immunitety oraz sprawował na wskazanym obszarze funkcje jakie były 

wskazane państwu i czerpał z nich część dochodów należnych państwu
15

.  

 W chwili kiedy powinność opłacania dziesięciny przeniosła się 

na ogół społeczeństwa spowodowało to zlikwidowanie ogniwa 

pośredniego przez co rozpoczęto pobieranie opłaty przez Kościół 

bezpośrednio od społeczeństwa. Płacono dziesięcinę od różnych 

majętności. Na obszarach wiejskich dziesięcinę płacono od każdego 

posiadanego bydła, pszczół, a także od innych prywatnych zarobków. 

Natomiast w miastach płaciło się dziesięcinę od polowań, ptasznictwa, 

przemysłu czy żołdu żołnierskiego. Ponadto za przedmiot dziesięciny 

uznawano także przychody sądowe, bobry, ryby, cielęta, gęsi, śledzie, 

cła, pieniądze i przychody uzyskane z ubezpieczonej gospody
16

. 

 Początkowo dziesięcina dotyczyła jedynie zboża, jednak  

z czasem była pobierana praktycznie od każdej posiadanej rzeczy  

i każdego źródło dochodu. Było to powodem konfliktów i nieporozumień 

wobec ludności a władz kościelnych. Kościół z upływem lat rósł w siłę 

będąc posiadaczem coraz większych majątków, co nie dawało mu 

pozytywnego obrazu wśród ludności.  

3. Formy finansowania instytucji wyznaniowych ze środków 

publicznych 

 Występują różne formy finansowania instytucji wyznaniowych 

ze środków państwowych. Wskazać należy m.in. na finansowanie 

pozytywne, które ma miejsce sytuacji kiedy zostaną przekazane środki 

finansowe na rzecz danych instytucji kościelnych. Proces ten dotyczy 

zwykłych dotacji i subwencji budżetowych, które są do dyspozycji 

konkretnych instytucji wyznaniowych. Występuje tutaj także 

dofinansowywanie bądź finansowanie pochodzące ze środków 

publicznych skierowane na konkretne formy działalności Kościoła.  

Z kolei finansowanie negatywne dotyczy powstrzymania się budżetu od 

przyjmowania stosownych danin publicznych bądź ich części,  

z powodów wyznaniowych cech instytucji lub osób. Należy tutaj 

wskazać na różnego rodzaju ulgi oraz zwolnienia w obszarze podatków  

i opłat a także różne bonifikaty podczas obrotu majątkiem publicznym  

z podmiotami kościelnymi. 

                                                      
15

 A. Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku 

XIV wieku do 1526 roku, Poznań 2011, s. 123-125. 
16

 T. Czacki, op. cit., s. 32.  
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 Natomiast finansowanie pośrednie tyczy się sytuacji, kiedy 

ustawodawca wyróżnia podmioty trzecie które wspierają działalność 

Kościołów bądź innych związków wyznaniowych. Widać to na przykład 

w sytuacjach kiedy zostają pomniejszone podstawy opodatkowania bądź 

samego podatku o sumę jaka jest przekazywana na rzecz konkretnej 

działalności związanej z Kościołem. W systemie prawnym w Polsce ma 

to miejsce w przypadku darowizn przekazywanych na rzecz kościelnych 

osób prawnych i zmniejszenie podatku o 1% jaki jest przekazywany na 

organizację pożytku publicznego. Aczkolwiek taki sposób nie oznacza iż 

nastąpi bezpośrednie przysporzenie majątkowe na rzecz Kościołów lub 

podmiotów wyznaniowych. Jednakże pewnie jest to że bycie życzliwym 

ustawodawcom dla konkretnej grupy podmiotów i wykonywanych przez 

nich działań, stanowi ekonomiczny impuls do przekazywania przez osoby 

będące podatnikami środków na właśnie takie cele dla konkretnej grupy 

profitentów. Ponadto takie zachowanie zachęca podatników do ciągłych 

świadczeń które będą wspierały powszechnie akceptowane typ 

działalności, który jest społecznie użyteczny. Daje to także możliwość na 

pełnienie księgowej kontroli tych środków i może zostać uznany za 

rodzaj wstępu do powstania w przyszłości stałego systemy finansowania 

powyższych projektów
17

. 

4. Cele finansowania Kościoła i grup wyznaniowych 

 Występuje duża liczba różnych dziedzin, w których państwo 

działało i w dalszym ciągu działa razem z Kościołem lub z innymi 

grupami wyznaniowymi. Podstawową strefą działań jest w sposób 

szeroki pojmowana działalność o cechach charytatywnych. Powinności 

działań charytatywnych Kościoła chrześcijańskiego pochodzą  

z przykazania dotyczącego miłosierdzia oraz z nauczania Chrystusa.  

W nauce chrześcijańskiej założono iż miłość występuje w stosunku do 

każdego człowieka. Zatem niesienie pomocy drugiej osobie, które tego 

potrzebuje stanowi wykonanie owej zasady. Dlatego też już od samego 

początku czynności charytatywne Kościoła obejmowały niesienie 

pomocy osobom chorym, bezdomnym, starszym oraz dzieciom. Dlatego 

też w XIX wieku kiedy państwo zaczęło aktywnie działać w aspekcie 

                                                      
17

 T. Stanisławski, Sposoby finansowania kościołów i innych związków 

wyznaniowych ze środków publicznych, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-

2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice-Bielsko-Biała 

2009, s. 335-341. 
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charytatywnym, wówczas Kościoły utworzył specjalne jednostki które 

pełniły służbę charytatywną czyli Caritasy
18

. 

 Innym istotnym elementem współpracy pomiędzy państwem  

z Kościołem jest prowadzenie działalności naukowo-oświatowej 

Kościoła. To właśnie Kościół był prekursorem w zakładaniu i prowadzi 

szkół publicznych, szkół parafialnych, które działały już od XIII wieku.  

Z upływem czasu rola edukacyjna Kościoła powiększała się, wkraczając 

także w szkolnictwo wyższe. Aktualnie działania edukacyjne oferowane 

przez Kościół nie posiadają tak dużego znaczenia jak dawnie, jednak  

w dalszym ciągu występuje duża liczba szkół o profilu religijnym
19

. Za 

przykład finansowania przez państwo jednostek edukacyjnych 

prowadzonych przez Kościół wskazać można na: Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, Papieską Akademie Teologiczną w Krakowie oraz kilku innych 

Wydziałów Teologicznych
20

 . 

 Następnym terenem działań Kościoła i pozostałych grup 

wyznaniowych jest sfera kultury, ponieważ to właśnie za sprawą kultury 

prowadzony jest dialog z wiernymi. Już od epoki średniowiecza 

powstawały twory literackie ukazujące kulturę europejską, których 

autorami były osoby duchowne, gdyż tylko one w tamtych czasach 

posiadały umiejętność pisania i czytania. Ponadto Kościół stanowił 

największy mecenas sztuki w okresie średniowiecza i renesansu. Duża 

część znakomitych dzieł sztuki z tamtego czasu nie mógłby powstać 

gdyby nie finansowa pomoc dla Kościoła. Do czasów współczesnych 

architektura sakralna jest jednym z najcenniejszych pomników kultury 

europejskiej. Ponadto Kościół zajmuje się bogatą działalnością 

wydawniczą oraz jest w posiadaniu ważnych zabytków architektury, 

sztuki oraz zbiorów bibliotecznych stanowiących dziedzictwo 

narodowe
21

. 

                                                      
18

 W. Uruszczak, Funkcje publiczne Kościoła w Polsce w perspektywie 

historycznej, [w:] A. Mezglewski, Funkcje publiczne związków wyznaniowych, 

Lublin 2007, s. 20-22. 
19

 A. Mezglewski, Udział Kościołów w procesie kształcenia i wychowania  

w ramach systemu oświaty, [w:] A. Mezglewski (red.), Funkcje publiczne 

związków wyznaniowych, Lublin 2007 s. 284-286. 
20

 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r.  

o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 

(Dz.U.1999.63.727). 
21

 W. Uruszczak, op. cit., s. 26-28. 



B. Kuźniarowska: Finansowanie oraz opodatkowanie kościołów  

i związków wyznaniowych w Polsce 

277 

 

5. Preferencje finansowe dla działalności Kościołów i związków 

wyznaniowych 

  Preferencje finansowe dla działalności Kościołów i związków 

wyznaniowych powstały na podstawie kilku kluczowych aktów 

prawnych, wśród których wskazać należy na: Konstytucję 

Rzeczypospolitej Polskiej
22

; ustawę dotyczącą gwarancji wolności su-

mienia oraz wyznania, Konkordat między Stolicą Apostolską, a RP
23

, 

ustawę dotyczącą relacji Państwa do Kościoła katolickiego w RP
24

, 

ustawę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych, ustawę  

o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawy o relacjach 

Państwa do wskazanych Kościołów i związków wyznaniowych
25

. 

 Istotne jest to, że preferencje finansowe dla Kościołów  

i związków wyznaniowych są w dużej mierze odwzorowywane na 

występujących preferencjach, które przez lata zostały wytworzone dla 

Kościoła katolickiego. W związku z tym, że jest on w Polsce Kościołem 

o największej skali to wiele rozwiązań, które dotyczą jego sytuacji 

prawnej ma oddziaływanie także na strukturę rozstrzygnięć prawnych 

wobec innych Kościołów oraz związków wyznaniowych. Przez co jest on 

reprezentatywny dla pozostałych Kościołów oraz związków 

wyznaniowych. Działalność Kościołów i związków wyznaniowych  

w piśmiennictwie jest najczęściej klasyfikowana ze względu na 

przedmiot preferencji, tj: zwolnienia podatkowe; darowizny od osób 

fizycznych oraz prawnych, wykonane na podstawie ustawy dotyczącej 

podatków dochodowych, na rzecz prawnych Kościołów i związków 

wyznaniowych; sposobność skorzystania z prostszej postaci 

opodatkowania dochodów przez jednostki duchowne; Fundusz 

Kościelny; pozostałe preferencje finansowe uiszczone w ustawach  

o relacjach Państwa do konkretnych Kościołów
26

. 

                                                      
22

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, 

poz. 483). 
23

 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany  

w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318). 
24

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). 
25

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  

(tj. Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.). 
26

 M. Tyrakowski, Podstawowe preferencje finansowe związane z działalnością 

kościołów i związków wyznaniowych, Studia Ełckie 12, s. 318-319. 
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 Ważne dla funkcjonowania Kościołów i związków 

wyznaniowych mają także zwolnienia występujące w podatku 

dochodowym od osób prawnych. W podatku tym występują trzy grupy 

zwolnień powiązanych z tą działalnością. W głównej mierze występują  

w nim ogólne zwolnienia dla dochodów każdego podatnika, których 

statutowym celem jest przykładowo działalność naukowa, kulturowa, 

dobroczynna a także tyczą się kultu religijnego
27

. Inną grupą zwolnień są 

dochody wyłącznie kościelnych osób prawnych wynikające  

z prowadzenia niegospodarczej działalności statutowej
28

 . 

 Kolejną grupę stanowią zwolnienia które dotyczą dochodów  

z innych działalności, np. gospodarczej w której cele tyczą się kultu 

religijnego w aspekcie oświatowo-wychowawczym, naukowym, 

kulturalnym, charytatywno opiekuńczym oraz na konserwację zabytków, 

punkty katechetyczne, inwestycje sakralne itp.
29

 

 Istotne są także odliczenia darowizn, które są przekazane na cele 

sprecyzowane w ustawie dotyczącej działalności pożytku publicznego
30

 

łącznie do kwoty, które nie przekracza 10% dochodu
31

 . Ważne są rów-

nież bezpośrednie zwolnienie z opodatkowania darowizn które są 

przeznaczone na cele kultu religijnego do wysokości które 

nieprzekracza10% dochodu
32

. Z kolei całkowita kwota odliczeń z wska-

zanych wyżej tytułów nie może być większa aniżeli 10% dochodu
33

. 

 Ponadto osoby duchowne mają możliwość skorzystania  

z prostszej formy opodatkowania
34

. Zasada ta dotyczy wszystkich osób 

                                                      
27

 Art. 17, ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
28

 Art. 17, ust. 1, pkt. 4a, lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 
29

 Art. 17, ust. 1, pkt. 4a, lit. b i pkt. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 
30

 Art. 3, ust. 1-4 Ustawy o działalności pożytku publicznego. Dz.U.2019.0.688 

t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 
31

 Art. 18, ust. 1, pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
32

 Art. 18, ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
33

 Art. 18, ust. 1a ustawy o o podatku dochodowym od osób prawnych. 
34

 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, 

poz. 930 z późn. zm.). 
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duchownych prawnie uznawanych wyznań3
35

. Wówczas podmiotowy 

zakres opodatkowania dotyczy jednostek duchownych, które pełnią 

zadania duszpasterskie
36

. Za przedmiot opodatkowania uznaje się przy-

chody, które są otrzymywane w związku z realizowanymi funkcjami  

o cechach duszpasterskim
37

. Wskazać należy także na zwolnienia z opłat 

celnych darów, jakie są wysyłane z zagranicy do kościelnych osób 

prawnych a ich przeznaczeniem jest wspieranie działalności 

charytatywno-opiekuńczej, za wyjątkiem przewożenia aut osobowych  

i wyrobów posiadających akcyzę
38

. 

6. Zakończenie  

 Najważniejszym celem działalności Kościołów i innych 

związków wyznaniowych jest zaspokojenie potrzeb jednostek  

o charakterze religijnym czyli potrzeb niematerialnych. Aby cele te 

zostały zrealizowane Kościoły i inne związki wyznaniowe potrzebują 

posiadania odpowiedniego zaplecza finansowego. Ponadto wskazane 

podmioty bardzo często zajmują się oprócz działalności religijnej także 

czynnościami opiekuńczo-wychowawczymi, charytatywnymi, gospo-

darczymi, które także wymagają źródeł finansowania. 

 Finansowanie Kościołów oraz pozostałych związków 

wyznaniowych jest elementem systemu prawnego i zwyczajowego, 

kształtującego model relacji pomiędzy państwem a Kościołem. Kościoły 

oraz związki wyznaniowe nie stanowią podmiotów gospodarczych,  

które są skierowane na zarobek, a ponadto nie są instytucjami 

dochodowymi, lecz należą do tzw. podmiotów wyższej użyteczności 

publicznej. Ich celem działania jest dobro publiczne. Ponadto w różnych 

działaniach pomagają także Państwu, przez co możliwe jest 

zaoszczędzenie środków pieniężnych publicznych. Reasumując kwestie 

preferencji finansowych dotyczących funkcjonowania Kościołów  

                                                      
35

 Art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 
36

 Art. 43, ust. 1 oraz art. 45, ust. 2-4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne. 
37

 Art. 42, ust. 1 Ustawy o Dz.U.2019.0.43 t.j. - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 

r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne. 
38

 Art. 56, ust. 1 ustawy o z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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i związków wyznaniowych można zauważyć, iż w różnego typu 

preferencjach finansowych wzięto pod uwagę swoistość Kościołów  

i związków wyznaniowych pod względem ich działalności statutowej. 

Ponadto swoistość zadań należnych do Kościołów i związków 

wyznaniowych pod pewnymi względami jest podobny do zadań wyższej 

użyteczności publicznej wykonywanej przez inne podmioty. W takim 

obszarze preferencje finansowe dla Kościołów i związków 

wyznaniowych są w pewnym sensie podobne do preferencji jakie są 

stosowane do tychże podmiotów.  
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Zapis testamentowy na rzecz kościelnej osoby prawnej 

Kościoła katolickiego w przepisach polskiego prawa 

spadkowego i prawa kanonicznego 

Testamentary Record for the Church Legal Person of the Catholic 

Church in the Provisions of the Polish Inheritance Law and Canon 

Law 

 

Abstrakt  

 W artykule przedstawione zostały wybrane przepisy traktujące  

o zapisie testamentowym na rzecz kościelnej osoby prawnej w polskim 

prawie spadkowym i prawie kanonicznym. Opisano źródła prawa,  

z których wywodzi się zdolność testowania i zasada swobody testowania. 

Przedstawione zostały przepisy prawa kanonicznego odnośnie do 

czynienia pobożnych zapisów na rzecz kościelnej osoby prawnej. 

Przepisy obu systemów przenikają się w pewnym wycinku 

rzeczywistości, co również pokazano.  

Słowa kluczowe:  

testament, polskie prawo spadkowe, Kościół katolicki, pobożne zapisy, 

prawo kanoniczne, kościelna osoba prawna 

Abstract  

 The article presents selected provisions regarding a testamentary 

record for a church legal person in Polish inheritance law and canon law. 

The sources of law from which the freedom of testamentary disposition 

and testamentary freedom are derived are described. The provisions of 

canon law regarding pious records for a church legal person were 
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presented. The provisions of both systems intertwine in some part of 

reality, which is also shown. 

Key words:  

testament, Polish inheritance law, catholic church, pious records, the 

canonic law, church legal person 

 

1. Wstęp 

 Zagadnienie zapisu testamentowego na rzecz kościelnej osoby 

prawnej stanowi kwestię znajdującą się na jurydycznym pograniczu 

systemu państwowego i kanonicznego. W niniejszym artykule, opisane 

zostaną wybrane aspekty zapisu testamentowego i sposób ich regulacji  

w polskim prawie spadkowym oraz normach prawa kościelnego Kościoła 

katolickiego.  

 Na początku, należy zwrócić uwagę na podstawowe źródła prawa 

dwóch systemów, odnoszące się do podmiotowości publicznoprawnej 

osób prawnych Kościoła katolickiego. Takie wyszczególnienie staje się 

konieczne dla prowadzenia dalszych rozważań odnośnie do możliwości 

stanowienia zapisu testamentowego na rzecz kościelnej osoby prawnej 

Kościoła katolickiego.   

 Szczególnym źródłem prawa, zarówno polskiego,  

jak i kanonicznego są przepisy Konkordatu między Stolicą Apostolską  

i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego 28 lipca 1993 roku  

i ratyfikowanego 23 lutego 1998 roku   (Dz.U. Nr 51, poz. 318 ze zm.) – 

dalej: „konkordat”
1
. W perspektywie omawianego przedmiotu, na uwagę 

zasługują przepisy art. 4 ust. 1 i 2 konkordatu, stanowiące o tym,  

że Rzeczpospolita Polska uznaje osobowość prawną Kościoła 

katolickiego oraz osobowość prawną wszystkich instytucji kościelnych 

terytorialnych i personalnych, które uzyskały taką osobowość na 

podstawie przepisów prawa kanonicznego. Przedstawione przepisy 

charakteryzują się jednak bardzo wysokim stopniem ogólności
2
, zatem 

dla lepszego poznania podstaw podmiotowości prawnej osób prawnych 

                                                      
1
 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011,  

s. 51-52.  
2
 A Tunia, Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie 

polskim, Lublin 2015, s. 284. 
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Kościoła katolickiego, należy sięgnąć do bardziej szczegółowych źródeł 

prawa. 

 Z przepisu art. 25 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 

roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – dalej: „Konstytucja” wynika,  

że stosunki między państwem a Kościołami i innymi związkami 

wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii 

oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również 

współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Z przytoczonego 

przepisu interpretuje się jedną z podstawowych zasad instytucjonalnego 

prawa wyznaniowego
3
, czyli zasadę współdziałania RP z Kościołami  

i związkami wyznaniowymi dla dobra człowieka i dobra wspólnego. 

Wprowadzony został do Konstytucji zatem nakaz podejmowania 

wspólnych działań, kiedy mają być realizowane cele określone  

w opisywanym przepisie, czyli dobro człowieka i dobro wspólne. Dobro 

człowieka w rozumieniu, z jakim mamy tutaj do czynienia, jest w nauce 

utożsamiane z godnością człowieka. Współdziałanie dla dobra wspólnego 

natomiast to dążenie do realizacji celów uniwersalnych całej społeczności 

zorganizowanej w państwo. Osiągać je należy poprzez dobrowolne 

działania oparte na zasadach partnerskich, wspieranie aktywności 

państwa w niektórych dziedzinach przez Kościoły i związki wyznaniowe 

oraz odwrotnie. Wszędzie tam, gdzie pojawia się płaszczyzna 

potencjalnej i możliwej  współpracy dla realizacji wskazanych celów, oba 

podmioty powinny podjąć współdziałanie zarówno jednorazowe, 

doraźne, jak i długofalowe, oparte na porozumieniach, czy umowach
4
. 

Dopuszczalność ustanowienia zapisu testamentowego na rzecz kościelnej 

osoby prawnej Kościoła katolickiego, bez wątpienia stanowi przykład 

realizacji zasady współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.  

 Udział podmiotów należących do Kościoła katolickiego  

w obrocie cywilnoprawnym warunkowany jest posiadaniem przez te 

                                                      
3
 M. Olszówka, Komentarz do art. 25 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. 

Komentarz do art. 1–86, T. I, red. L. Bosek, M. Safjan, Warszawa 2016, wyd. 

elektr. sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogizdkmjs-

ha2tsmroobqxalrsgu4dqmy#srodtyt9 dostęp 01.02.2020. 
4

 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2012, wyd. elektr. sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mjxw-

62zogeztkmbvga4timzoobqxalrsgu4dqmy#tabs-metrical-info dostęp 01.02.2020. 
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podmioty osobowości prawnej
5
. Polski ustawodawca przyjął zasadę,  

w myśl której kościelne jednostki organizacyjne występują w obrocie 

cywilnoprawnym pod własną formą organizacyjną. Takie rozwiązanie 

wymusiło wprowadzenie do polskiego systemu przepisów stanowiących 

o określeniu osobowości prawnej wspomnianych jednostek
6
. Przepisy 

regulujące to zagadnienie można znaleźć w ustawie z dnia 17 maja 1989 

roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1347 ze zm.) – dalej: „uspk”. Szczególnie interesujący, z uwagi na 

przedmiot artykułu, wydaje się przepis art. 52 uspk, w myśl którego 

Kościołowi i jego osobom prawnym przysługuje prawo nabywania, 

posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania  

i zbywania innych praw oraz zarządzania swoim majątkiem. Nie ma 

zatem wątpliwości co da faktu, że ustawodawca państwowy postanowił 

odnieść się do zagadnień majątkowych kościelnych osób prawnych,  

co pośrednio wpływa również na kwestie zdolności dziedziczenia przez 

kościelne osoby prawne. 

 Podstawowe źródło prawa kanonicznego w Kościele katolickim 

stanowi Kodeks prawa kanonicznego, promulgowany 25 stycznia 1983 

roku przez papieża Jana Pawła II – dalej: „Kpk”. Osobom prawnym 

Kościoła katolickiego poświęcony został, w przywołanej regulacji, 

osobny rozdział. Według przepisów kan. 114 § 1 i 2 Kpk,  osoby prawne 

są ustanowione albo na mocy samego przepisu prawa albo przez 

specjalne przyznanie kompetentnej władzy, wydane w formie dekretu, 

jako zespoły osób lub rzeczy, skierowane do celu odpowiadającego misji 

Kościoła, ale przekraczającego cel poszczególnych jednostek. Przez cele, 

o których mowa, należy rozumieć te, które odnoszą się do dzieł 

pobożności, apostolatu lub miłości, czy to duchowej, czy materialnej. 

Według ustawodawstwa kościelnego, osoba prawna kościelna może być 

zatem ustanowiona albo z mocy samego prawa albo przez przyznanie tej 

osobowości dekretem kompetentnej władzy. W praktyce, kościelne 

publiczne osoby prawne tworzone są najczęściej na podstawie dekretu 

erygującego wydanego przez kompetentną do tego władzę kościelną
7
. 

                                                      
5
 P. Stec, Działalność gospodarcza kościołów i innych związków wyznaniowych, 

[w:] Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych  

i w Polsce, red. D. Walencik, M. Worbs, Opole 2012, s. 174-176. 
6
 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010, s. 272. 

7
 E. Molano, Komentarz do kan. 114, [w:] Kodeks prawa kanonicznego. 

Komentarz, red. P. Majer, Warszawa 2011, s. 139. 
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Jako przykłady kościelnych osób prawnych podać można: seminaria 

duchowne, prowincje kościelne, konferencje biskupów, czy parafie
8
.  

 Prima facie, da się zauważyć, że ujmowanie pojęcia osoby 

prawnej różni się nieco na płaszczyźnie prawa polskiego i prawa 

kanonicznego. Należy zatem przyjrzeć się bliżej zdolności kościelnych 

osób prawnych do występowania w obrocie cywilnoprawnym w Polsce  

w roli spadkobiercy. 

2. Zdolność dziedziczenia przez kościelną osobę prawną 

 Zdolność dziedziczenia traktować należy jako fragment zdolności 

prawnej, który określa, kto może być spadkobiercą
9
. Nie ulega zatem 

wątpliwości, że spadkobiercą może zostać osoba prawna, a co za tym 

idzie, również kościelna osoba prawna. Często w powszechnym 

rozumieniu jest mowa o zapisie testamentowym „na rzecz Kościoła”. Od 

strony jurydycznej oznacza to uczynienie w testamencie zapisu na rzecz 

publicznej kościelnej osoby prawnej
10

. 

 Co bardzo istotne, w myśl przepisu art. 927 § 1 Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) – 

dalej: „Kc”, nie może być spadkobiercą osoba prawna, która nie istnieje 

w momencie otwarcia spadku. Otwarcie spadku to prawnicze określenie 

na moment śmierci spadkodawcy
11

. Według zasadniczej reguły, osoba 

prawna musiała powstać przed momentem śmierci spadkodawcy i nie 

ustała do momentu jego śmierci
12

. Zdolność do dziedziczenia mają zatem 

podmioty wymienione explicite w przepisach art. 6-8 uspk a także 

podmioty, które uzyskały osobowość prawną na podstawie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (taka 

możliwość wynika z przepisu art. 10 uspk). Ponadto, na podstawie 

przepisów art. 13 uspk, niektóre, wymienione tam podmioty, uzyskują 

osobowość prawną z chwilą powiadomienia właściwego organu 

administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną (są to 

m.in. metropolie, diecezje, parafie, Ordynariat Polowy, kapituły oraz 

                                                      
8
 R. Sobański, Komentarz do kan. 114, [w:] Komentarz do Kodeksu prawa 

kanonicznego. Tom I. Księga I normy ogólne, red. J. Krukowski, R. Sobański, 

Poznań 2003, s. 189-190. 
9
 P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017, s. 99. 

10
 A. Domaszk, Dobra doczesne Kościoła, Warszawa 2016, s. 288. 

11
 A. Kawałko, H. Witczak, Prawo spadkowe, Warszawa 2010, s. 18. 

12
 P. Księżak, op. cit., s. 101. 
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kościelne instytuty naukowe)
13

. W celu uniknięcia wątpliwości odnośnie 

do tego, kto reprezentuje daną kościelną osobę prawną, z przepisu art. 14 

uspk wynika obowiązek powiadomienia właściwego organu administracji 

państwowej o powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcje organu 

osoby prawnej a powiadomienie obejmuje imię i nazwisko, obywatelstwo 

oraz miejsce zamieszkania danej osoby
14

. Jeżeli kościelna osoba prawna 

uczyniła zadość opisanym obowiązkom informacyjnym, które na niej 

ciążą lub zostało co do niej wydane rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, to ma ona osobowość prawną, czyli 

może, na gruncie polskiego prawa spadkowego, zostać spadkobiercą. 

 Warto zauważyć, że jedynym sposobem, w jaki kościelna osoba 

prawna może dziedziczyć jest spadkobranie testamentowe. Istnieje 

bowiem zasada, że osoba prawna, czy to państwowa, czy niepaństwowa 

(zatem kościelna również), nie może nabyć spadku na podstawie 

dziedziczenia ustawowego. Dzieje się tak ze względu na fakt,  

że dziedziczenie ustawowe ma miejsce pomiędzy osobami powiązanymi 

więzami krwi lub innymi bliskimi stosunkami a osoba prawna, z natury 

rzeczy, w takie stosunki nie wchodzi. Wyjątek stanowią Skarb Państwa 

oraz gminy
15

. 

3. Pobożne zapisy i dopuszczalne przez prawo kanoniczne sposoby 

ich uczynienia 

 Pojęcie „pobożne zapisy” było także tłumaczone jako „pobożne 

wole”. Oznacza ono w swej istocie, że darczyńca wyraża w sposób 

dobrowolny wolę i chęć przekazania przedmiotu darowizny lub 

testamentu na cele związane z działalnością Kościoła katolickiego
16

. Nie 

wprowadzono żadnego katalogu działalności, na którą można dokonywać 

pobożnych zapisów. Należy zatem wnioskować, że mogą zostać one 

poczynione na realizację jakichkolwiek, różnych celów Kościoła
17

. Warto 

                                                      
13

 A. Rzepecki, Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim porządku 

prawnym – zarys tematu,  

 http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/, Wrocław 2013, s. 177-179. 
14

 Ibidem, s. 179-180.   
15

 E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2012, s. 41. 
16

  J. Krukowski, F. Lempa, W. Wójcik, Komentarz do Kodeksu prawa 

kanonicznego. Księga V Dobra doczesne Kościoła. Księga VI Sankcje  

w Kościele, Lublin 1987, s. 94. 
17

  A. Domaszk, op. cit., Warszawa 2016, s. 289. 
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zauważyć, że polskie prawo spadkowe nie zna oczywiście pojęcia 

„pobożnych zapisów”, dlatego konieczne staje się poszukiwanie jego 

znaczenia tylko na gruncie prawa kanonicznego.  

 O stanowieniu pobożnych zapisów traktują przepisy kan. 1299 

Kpk. W myśl przepisu kan. 1299 § 1 kto z prawa naturalnego  

i kanonicznego może swobodnie rozporządzać swoimi dobrami, może 

również przeznaczyć swój majątek na cele pobożne, czy to aktem między 

żyjącymi, czy też testamentem. W przywołanym przepisie, mowa jest  

o dwóch możliwościach sytuacyjnych do stanowienia pobożnych 

zapisów. Pierwszą z nich jest akt dokonany pomiędzy żyjącymi (inter 

vivos) i dochodzi do niego, gdy wprowadzenie kościelnej osoby prawnej 

w posiadanie dóbr, czy praw majątkowych jako jej własności następuje 

za życia darczyńcy. Druga to sytuacja rozrządzenia swoim majątkiem 

przez darczyńcę (właściwie spadkodawcę, czy testatora) na wypadek 

śmierci (mortis causa) i w tym stanie, kościelna osoba prawna wchodzi  

w posiadanie zapisanego jej w testamencie majątku dopiero po śmierci 

spadkodawcy
18

. Z uwagi na przedmiot artykułu, w dalszej części po-

czynione zostaną refleksje tylko odnośnie do drugiej z przedstawionych 

potencjalnych sytuacji. Możliwość testowania na rzecz kościelnych osób 

prawnych została zatem wyrażona wprost w przepisach prawa 

kanonicznego powszechnego. Źródła takiego unormowania upatruje się 

w ogólnie uznanych prawach i wolnościach człowieka a także w  prawie 

naturalnym
19

.  

4. Uprawnienia spadkodawcy związane z testowaniem na rzecz 

kościelnej osoby prawnej w polskim prawie spadkowym  

i w powszechnym prawie kanonicznym 

 4.1. Zdolność testowania w polskim prawie spadkowym 

 Z uwagi na fakt, że kościelna osoba prawna nie może zostać 

spadkobiercą na mocy dziedziczenia ustawowego, należy pochylić się 

nad kwestiami związanymi z dziedziczeniem testamentowym. W celu 

uczynienia kościelnej osoby prawnej spadkobiercą powinno się zatem 

sporządzić testament. Sporządzenie testamentu stanowi czynność prawną, 

dlatego stosuje się do niego reguły ogólne dotyczące czynności 

                                                      
18

 J. Krukowski, F. Lempa, W. Wójcik, op. cit., s. 95. 
19

 A. Domaszk, op. cit., Warszawa 2016, s. 288. 



J. Sawicka: Zapis testamentowy na rzecz kościelnej osoby prawnej Kościoła 

katolickiego w przepisach polskiego prawa spadkowego i prawa kanonicznego 

290 

 

prawnych, które zostają jednak zmodyfikowane przepisami zawartymi  

w części Kc traktującej wprost o prawie spadkowym
20

.  

 Istotną kwestię stanowi zdolność testowania osoby, która 

sporządza testament. Jej rola jest doniosła z uwagi na fakt, że wpływa na 

ważność testamentu, czyli de facto rozstrzyga, czy zapis testamentowy 

będzie wywoływał skutki w rzeczywistości. W literaturze, zdolność 

testowania definiuje się najprościej jako możliwość sporządzenia przez 

osobę fizyczną ważnego testamentu
21

 oraz możliwość odwołania testa-

mentu już sporządzonego
22

. Ponadto, odnośnie do podmiotu testowania 

wypowiedział się Sąd Najwyższy w następujący sposób: wola testowania 

(animus testandi) polega na tym, że testator ma świadomość, iż podjęte 

przez niego zachowanie się stanowi sporządzenie testamentu, oraz ma 

wolę sporządzenia testamentu o danej treści przez podjęcie tego 

właściwego zachowania (szerzej o tym w postanowieniu z dnia 18 lutego 

1999 roku o sygn. I CKN 1002/97). Linia orzecznicza nie zmienia się 

pomimo upływu lat i trudno jest to kwestionować. Testament stanowi 

bowiem tak istotny i doniosły akt, że przedstawione standardy nie mogą 

zostać obniżone.  

 Z natury prawa spadkowego i czynności prawnych 

dokonywanych w jego zakresie wynika, że zdolność testowania mają 

wyłącznie osoby fizyczne. Nie jest możliwe przyznanie zdolności 

testowania osobie prawnej
23

.   

 Warunki, jakie musi spełniać osoba fizyczna do tego,  

by sporządzić ważny testament zostały wyrażone wprost w przepisach  

art. 944 Kc. W myśl treści § 1 przywołanego artykułu, sporządzić  

i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. Oznacza to, że testatorem może zostać wyłącznie 

osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Posiadają ją, co do 

zasady, osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia
24

. Może się zda-

rzyć, że kobieta osiągnie pełnoletność przed ukończeniem osiemnastego  

                                                      
20

 E. Skowrońska-Bocian, op. cit., s. 76. 
21

 L. Kaltenbek-Skarbek, W. Żurek, Prawo spadkowe, Warszawa 2012, s. 41.   
22

 E. Skowrońska-Bocian. J. Wierciński, Komentarz do art. 944, [w:] Kodeks 

cywilny. Komentarz. Spadki, T. IV, red. J. Gutowski, Warszawa 2013, s. 112. 
23

 K. Osajda, Komentarz do art. 944, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki,  

T. III,  red. K. Osajda, Warszawa 2013, s. 292.  
24

 J. Ciszewski, J. Knabe, Komentarz do art. 944, [w:] Kodeks cywilny. 

Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014, s. 1601. 
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a po ukończeniu szesnastego roku życia, jeżeli za zgodą sądu zawiera ona 

związek małżeński. Wówczas, nabywa ona pełną zdolność do czynności 

prawnych, a co za tym idzie, ma zdolność testowania
25

. Może zatem,  

w przedstawionej sytuacji, sporządzić ważny testament kobieta, która nie 

ukończyła osiemnastego roku życia. Należy wziąć pod uwagę, że istnieją 

okoliczności, w których osoba pełnoletnia może zostać pozbawiona 

zdolności testowania. Dzieje się tak w przypadku ubezwłasnowolnienia 

dorosłego lub ustanowienia dla niego doradcy tymczasowego w toku 

postępowania o ubezwłasnowolnienie
26

. Taka konstrukcja wydaje się 

uzasadniona, ponieważ osoba, wobec której zastosowano wymienione 

instrumenty nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, czyli nie 

spełnia wymogu postawionego explicite w treści przepisu ku temu,  

by móc sporządzić ważny testament. Warto zauważyć, że zdolność do 

czynności prawnej, w perspektywie ważnego sporządzenia testamentu, 

ocenia się odnośnie do momentu sporządzenia testamentu a w przypadku 

odwołania testamentu, również w chwili dokonywania odwołania. 

Spadkodawca musi zatem posiadać pełną zdolność do czynności prawnej 

w chwili, kiedy sporządza testament. Jeżeli natomiast, po sporządzeniu 

ważnego testamentu, spadkodawca utracił pełną zdolność do czynności 

prawnych, to sporządzony testament wprawdzie pozostaje ważny,  

ale taka osoba nie może skutecznie odwołać swojego testamentu
27

. Jeżeli 

testament został sporządzony lub odwołany przez podmiot niemający 

pełnej zdolności do czynności prawnych, to jej akt jest bezwzględnie 

nieważny i nie ma możliwości jego konwalidowania
28

. Takie stanowisko 

jest powielane zarówno w litera-turze, jak i w orzecznictwie. 

Wypowiedział się odnośnie do tego Sąd Najwyższy traktując, że brak 

pełnej zdolności do czynności prawnych spadkodawcy powoduje,  

iż testament sporządzony przez niego jest dotknięty sankcją 

bezwzględnej nieważności (szerzej o tym w postanowieniu Sądu 

Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 roku o sygn. II CSK 103/14). 

 Warto dostrzec, że samo istnienie zdolności testowania nie jest, 

co do zasady uzależnione od tego, czy testator pozostaje zdrowym 

psychicznie. Wystąpienie u człowieka choroby psychicznej może 

doprowadzić do ubezwłasnowolnienia go, jednak nie jest powiedziane,  

że tak dzieje się zawsze. Choroba psychiczna może jednak spowodować, 

                                                      
25

Ibidem. 
26

 B. Kucia, Komentarz do art. 944, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki,  

T. VI, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2019, s. 262.  
27

 Ibidem. 
28

 K. Osajda, op. cit., s. 293.  
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że testator, w momencie wyrażania swojej woli w formie testamentu, 

znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie 

decyzji lub wyrażenie woli. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście tak było, 

wówczas testament jest nieważny
29

. Przedstawione stanowisko potwier-

dził Sąd Najwyższy, wypowiadając się odnośnie do choroby psychicznej 

spadkodawcy następująco: stwierdzenie u spadkodawcy choroby 

psychicznej nie powoduje samo przez się nieważności testamentu;  

w takim wypadku niezbędnym jest przeprowadzenie dowodu z opinii 

biegłego celem ustalenia u spadkodawcy zdolności testowania  

w chwili sporządzenia przez niego testamentu (szerzej o tym  

w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1967 roku  

o sygn. III CRN 25/76). 

 4.2. Zasada swobody testowania w polskim prawie spadkowym 

 Polski ustawodawca wprowadza w systemie prawnym swobodę 

decydowania o losach majątku określonej osoby po jej śmierci, którą 

nazywa się w pewnym uproszczeniu zasadą swobody testowania
30

.  

 Warto zauważyć, że nie znajdziemy w przepisach prawa 

spadkowego przepisu traktującego wprost o zasadzie swobody 

testowania
31

. Niemniej, jej obecność w systemie została wyinterpre-

towana z innych przepisów prawa spadkowego i stanowi jedną z jego 

fundamentalnych reguł. Zasada swobody testowania to prawo 

zagwarantowane konstytucyjnie. W przepisie art. 21 Konstytucji można 

bowiem znaleźć zapis traktujący o ochronie „prawa dziedziczenia”
32

.  

 Zasada swobody testowania daje spadkodawcy uprawnienie do 

podejmowania decyzji odmiennych, aniżeli byłoby to w sytuacji 

dziedziczenia zgodnie z porządkiem ustawowym odnośnie do swojego 

majątku na wypadek śmierci. Takie rozwiązanie wydaje się optymalne. 

Ustawowy porządek dziedziczenia uwzględnia sytuacje typowe i opiera 

się na sztywnym schemacie
33

. Nie da się jednak uniknąć występowania 

wyjątkowych stanów faktycznych, w których układy emocjonalne we 

                                                      
29

 E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński, op. cit., s. 113. 
30

 P. Księżak, op. cit., s. 145. 
31

 E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe…, s. 107. 
32

 S. Wójcik, F. Zoll, Swoboda testowania i jej ograniczenia, [w:] System prawa 

prywatnego. Prawo spadkowe, T. X, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015,  

s. 335-336. 
33

 Ibidem. 
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wspólnocie rodzinnej okazują się odmienne od zwyczajnych. Właśnie dla 

takich sytuacji została wprowadzona swoboda testowania. Ustawowy 

porządek dziedziczenia może  potencjalnie prowadzić do skutków, 

których spadkodawca de facto chce uniknąć. Może wówczas wziąć pod 

uwagę rozmaite okoliczności (np. warunki i możliwości materialne osób 

jemu bliskich, więź uczuciową łączącą go z poszczególnymi osobami, 

swoje zobowiązania wobec nich) i dojść do wniosku, że sprawiedliwie  

i słusznie będzie jednak zmodyfikować ustawowy porządek 

dziedziczenia
34

. Testator ma do tego prawo i może z niego skorzystać, 

jeżeli tylko pozostaje zdolny do testowania.   

 Występują wprawdzie niewielkie ograniczenia swobody 

testowania w systemie prawa polskiego, niemniej ich opisywanie nie 

stanowi przedmiotu niniejszego artykułu.  

 4.3. Wolność stanowienia pobożnych zapisów w przepisach 

 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku  

 Wolność testującego do ustanowienia pobożnych zapisów 

według jego woli została oparta na podstawach niezależnych od prawa 

państwowego. Do ważności aktu, w prawie kanonicznym, wymaga się 

poznania ze strony umysłu oraz wolności ze strony woli
35

. Takie wymogi 

zostały podyktowane faktem, że z prawa naturalnego, niezdolnym do 

rozporządzenia swoim majątkiem jest ten, który znajduje się w stanie 

wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie 

woli
36

. Wprowadzenie niniejszej regulacji powoduje, że de facto mogą 

zostać jak najbardziej ograniczone sytuacje, w których istnieją 

wątpliwości co do zdolności uczynienia zapisu testamentowego po 

stronie testatora a co za tym idzie, możliwości kwestionowania ważności 

takiego zapisu.  

 Jeżeli chodzi o zakres osób zdolnych do świadomego i wolnego 

podejmowania decyzji o uczynieniu zapisu testamentowego na rzecz 

Kościoła, to ustawodawca kościelny nie czyni żadnych ograniczeń.  

W normie kan. 1299 § 1 Kpk zostaje bowiem na jej początku użyty 

szeroki znaczeniowo zaimek „kto”. Należy przez to rozumieć,  

                                                      
34

 Ibidem. 
35

 J. Krukowski, F. Lempa, W. Wójcik, op. cit., s. 96. 
36

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom IV. 

Doczesne dobra kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 53. 
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że spadkodawcą wobec Kościoła może być każdy, czyli zarówno katolik, 

jak i niekatolik a idąc dalej, również niechrześcijanin
37

.   

5. Stosowanie polskich przepisów prawa spadkowego stanowiących  

o testamentach w porządku kanonicznym 

 Według normy kan. 1299 § 2 Kpk, w dokonywaniu zapisów na 

rzecz Kościoła na wypadek śmierci, należy wedle możności zachować 

wymogi prawa państwowego. Wprowadzenie przepisu o takiej treści 

wydaje się uzasadnione. Dzieje się tak ze względu na fakt, że regulacje 

prawa kanonicznego nie zawierają kompleksowego zbioru przepisów 

odnoszącego się do testamentów. Ponadto, zauważyć trzeba, że osoby 

należące do Kościoła katolickiego prowadzą życie w różnych częściach 

świata i dostosowanie się w zakresie prawa spadkowego do norm prawa 

państwowego obowiązującego obywatela danego kraju, znacznie ułatwia 

obrót prawny.  

 Przepis zawarty w zdaniu drugim kan. 1299 § 2 stanowi,  

że gdyby je pominięto (wymogi prawa państwowego), trzeba 

przypomnieć spadkobiercom, że ciąży na nich obowiązek wypełnienia 

woli testatora. Przytoczony przepis dotyczy sytuacji, w której 

spadkodawca chciał i wyrażał na zewnątrz wolę uczynienia zapisu 

testamentowego na rzecz Kościoła, ale nie zostały dopełnione wymogi 

przewidziane ku temu w prawie państwowym. Upomnienie 

spadkobierców ma charakter absolutnie wyjątkowy i należy je podjąć 

wyłącznie wtedy, gdy wiadomo, że wola spadkodawcy była pewna; musi 

być zatem możliwa do udowodnienia
38

. Jeżeli spadkodawca wyjawił swą 

wolę tylko kapłanowi, ale bez świadków lub obiecywał zapisać swoje 

dobra na rzecz Kościoła, ale stan faktyczny jest taki, że tego nie uczynił 

(z jakiegokolwiek powodu) albo uczynił to niewyraźnie, to nie ma 

wówczas podstaw do stosowania upominania spadkobierców
39

. 

6. Podsumowanie 

 Możliwość czynienia pobożnych zapisów winna być traktowana 

jako niezbywalne uprawnienie każdej osoby, która może rozporządzać 

swoim majątkiem w sposób wolny i świadomy. W artykule zostały 

                                                      
37

 A. Domaszk, op. cit., Warszawa 2016, s. 289. 
38

 Ibidem. 
39

 E. Przekop, Przewodnik duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 

1989, s. 41. 



J. Sawicka: Zapis testamentowy na rzecz kościelnej osoby prawnej Kościoła 

katolickiego w przepisach polskiego prawa spadkowego i prawa kanonicznego 

295 

 

przedstawione tylko wybrane aspekty stanowienia takich zapisów. Temat 

wydaje się interesujący, szczególnie ze względu na możliwość połączenia 

w jego opisywaniu przepisów prawa kanonicznego z przepisami prawa 

państwowego.  
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Alienation of Ecclesiastical Goods Without Permission Required by 

Canon Law - Comments on The Ground of Private International 

Law 

 

Abstrakt  
 Głównym celem artykułu pozostaje weryfikacja tezy 

sformułowanej przez T. Kotuka w glosie do Uchwały Sądu Najwyższego 

z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 122/08,  

w ramach której przyjęto, że zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości 

bez wymaganej przez prawo kanoniczne zgody biskupa skutkuje sankcją 

bezskuteczności zawieszonej. Glosator wskazuje, że sprawa powinna 

zostać rozstrzygnięta w oparciu o normy kolizyjne - w przeciwieństwie 

do licznych głosów doktrynalnych koncentrujących się na relacji między 

prawem kanonicznym a prawem cywilnym. W toku wywodu autor 

dokonuje krytycznej oceny koncepcji z punktu widzenia prawa 

prywatnego międzynarodowego, analizując relewantność przepisów 

kolizyjnych, możliwość uznania prawa kanonicznego za prawo obce  

w rozumieniu prawa prywatnego międzynarodowego i wreszcie ocenę, 

czy art. 4 ust. 3 należy interpretować jako normę kolizyjną. 

Słowa kluczowe:  

alienacja dóbr kościelnych, normy kolizyjne, prawo prywatne 

międzynarodowe 
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Abstract  

 The main aim of this article is a verification of thesis formulated 

by T. Kotuk as the response for judgment of the Polish Supreme Court 

dated 19 December 2008 (Case No. III CZP 122/08). The Court 

concluded that the conclusion of the agreement of sale of immovable 

property without bishop’s consent required by canon law results in  

a sanction of suspended ineffectiveness. The commentator suggests that 

case should be adjudicated based on the conflict-of-law rules in contrast 

to much other doctrinal analysis which sought a solution in the 

regulations of the relationship between canon law and civil law. Author 

carries out critical assessment of this conception from the perspective of 

private international law through analysis relevance of the conflict-of-law 

rules to the case, possibility of recognition of canon law as foreign law in 

the sense of private international law and finally by the assessment 

whether art. 4 section 3 should be interpreted as the conflict-of-law rule. 

Key words:  

alienation of ecclesiastical goods, conflict-of-law rule, private 

international law 

 

1. Wstęp 

 Problem skutków sprzedaży nieruchomości przez kościelną 

osobę prawną osobie świeckiej (tzw. alienacji dóbr) bez wymaganego 

prawem kanonicznym zezwolenia właściwej władzy kościelnej stanowił 

przedmiot rozbudowanych rozważań doktryny
1
, jak i judykatury

2
. Na tym 

tle na szczególną uwagę – ze względu na odmienność przyjętej 

perspektywy – zasługuje głos zajęty przez T. Kotuka
3
, umiejscawiający 

przedmiotowy problem w kontekście prawa prywatnego 

międzynarodowego. W ramach niniejszego artykułu podjęta zostanie 

krytyczna analiza wskazanej koncepcji z perspektywy podstawowych 

zasad stosowania uregulowań kolizyjnoprawnych. 

                                                      
1
 Por. rozważania na gruncie umowy pożyczki: S. Dubiel, Skuteczność zawarcia 

umowy pożyczki przez kościelną osobę prawną bez zezwolenia biskupa, Kościół  

i Prawo 2014, t. 3, nr 2, s. 185-200. 
2
 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 451/11, LEX 

nr 1168535, Wyrok Sądu Apelacyjnego Krakowie z dnia 15 lutego 2018 r.,  

I AGa 67/18, LEX nr 2564245. 
3
 T. Kotuk, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, 

LEX nr 151869. 
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2. Stanowisko Sądu Najwyższego 

 Impuls dla rozwoju doktrynalnych analiz problemu skutków 

alienacji kościelnych dóbr prawnych bez zezwolenia kompetentnego 

organu kościelnego stanowiła Uchwała Sądu Najwyższego podjęta  

19 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. III CZP 122/08
4
. Dla dalszej 

analizy niezbędne pozostaje wskazanie węzłowych zagadnień stanu 

faktycznego typowego dla podobnych spraw, a leżącego u podstaw 

wskazanego judykatu.  

 Rozstrzygnięcie zapadło na kanwie zagadnienia prawnego 

przedstawionego Sądowi Najwyższemu przez sąd II instancji, 

rozpoznający apelację od postanowienia oddalającego wniosek  

o założenie ksiąg wieczystych oraz wpis prawa własności. Postępowanie 

zostało wszczęte wskutek dokonania czynności prawnej (sprzedaży 

dwóch nieruchomości) przez wnioskodawców oraz pełnomocnika 

Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą  

w Krakowie. W toku postępowania wnioskodawców zobowiązano do 

przedłożenia dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na 

dokonanie alienacji dóbr kościelnych przez odpowiedni organ, czemu 

wnioskodawcy nie sprostali. Sąd rozpoznający sprawę w I instancji 

wniosek oddalił w oparciu o art. 5 konkordatu
5
, który w ocenie składu 

orzekającego, przesądza o konieczności przestrzegania przez 

Rzeczpospolitą Polskę przepisów prawa kanonicznego wymaganych dla 

zawarcia podobnych czynności uzyskania odpowiedniej zgody. 

 Główne okoliczności niniejszego stanu faktycznego 

charakteryzują większość podobnych spraw – kościelna osoba prawna 

zawiera z osobą świecką umowę sprzedaży nieruchomości należącej do 

kościelnej osoby prawnej. Zgodnie zaś z brzmieniem kanonu 1291 

Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej: KPK)
6
 dla alienacji kościelnych 

dóbr o wartości przekraczającej określoną sumę niezbędne pozostaje 

uzyskanie zezwolenia odpowiedniej władzy kościelnej
7
. W wyniku braku 

                                                      
4
 OSNC 2009, nr 7-8, poz. 115. 

5
 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany  

w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318). 
6
 Codex Iuris Canonici ± auctoritate Ioannis Paulus PP. II promulgatus. Przekład 

polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984. 
7
 Na podstawie dekretu Kongregacji ds. Biskupów z dnia 5 grudnia 2006 roku 

(Akta Konferencji Episkopatu Polski 2007, nr 13, s. 33) minimalną sumą 

alienacji wyznaczono na 100.000 euro, zaś suma maksymalna wynosi 1.000.000 
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podobnego zezwolenia pojawia się pytanie o skutki wywierane przez 

czynność prawną wadliwą pod względem prawa kanonicznego na gruncie 

prawa cywilnego. 

 Przed koniecznością oceny podobnego stanu faktycznego stanął 

Sąd Najwyższy na gruncie analizowanej uchwały. Kluczowym dla 

zapadłego rozstrzygnięcia pozostaje wniosek zgodnie z którym KPK 

(oraz akty wydawane na jego podstawie), jako statut kościelnej osoby 

prawnej w rozumieniu art. 35 oraz 38 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)
8
, 

stanowi akt relewantny dla oceny prawidłowości umocowana kościelnej 

osoby prawnej do dokonywania czynności prawnych. W konsekwencji 

SN podzielił formułowany uprzednio na gruncie umowy kredytu wniosek 

zgodnie z którym kompetencje organów kościelnej osoby prawnej należy 

oceniać w oparciu o regulację wewnętrzne
9
. Tym samym prawo kano-

niczne może oddziaływać na ważność czynności prawnych związanych  

z zarządzaniem mieniem kościelny. Nie oznacza to przyjęcia 

bezpośredniej stosowalności prawa kanonicznego, która pozostawałaby 

nie do pogodzenia z katalogiem źródeł prawa zawartym w Konstytucji
10

, 

a jedynie funkcjonalną odpowiedniość
11

, opartą o uznanie norm przez 

państwo. Źródeł owego uznania skład orzekający upatrywał kolejno  

w art. 2 oraz 10 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: u.s.p.k.k.)
12

, art. 4, 19 oraz 23 kon-

kordatu. Ponadto zastosowanie przepisów kościelnych pozostaje 

                                                                                                                        
euro. Wymóg uzyskania zgody biskupa za uprzednią zgodą Rady do spraw 

ekonomicznych i kolegium konsultorów obejmuje więc każdą czynność 

pogarszającą patrimonium kościelnej osoby prawnej, o ile jej wartość przekracza 

100.000 euro. W przypadku, gdy wartość czynności przekracza drugą 

przywołaną wartość wymagane jest ponadto zezwolenie Stolicy Apostolskiej (A. 

Rzepecki, Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim porządku prawnym – 

zarys tematu [w:] Acta Erasmiana V, red. Mirosław Sadowski, Wrocław 2013,  

s. 183. 
8
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 z późn. zm.). 
9
 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, OSP 2003, 

nr 9, poz. 115. 
10

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, 

poz. 483). 
11

 Takiego sformułowania na określenie przyjętego przez SN rozumowania użyli 

J. Kuźmicka-Sulikowska i P. Machnikowski (Glosa do uchwały SN z dnia  

19 grudnia 2008 r., OSP 2010, z. 2, s. 126).  
12

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2019, nr 1347), dalej: u.s.p.k.k. 
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uzasadnione nieuregulowaniem organizacji i sposobu działania przez 

prawo powszechnie obowiązujące (w szczególności zastosowania nie 

mogłaby tu znaleźć regulacja stowarzyszeń publicznych
13

) – co w ocenie 

B. Rakoczego uznać należy za skonstruowanie wyższego standardu 

należytej staranności wymaganej od kontrahenta dokonującego czynności 

prawnej z kościelną osobą prawną
14

. 

 Uznanie relewantności wewnętrznych norm kościelnych 

skutkowało koniecznością uwzględnienia drugiego obszaru rozważań - 

skutków jakie wywołuje czynność wadliwa z punktu widzenia 

prawnokanonicznego. Wykluczenie możliwości zastosowania, w drodze 

analogii art. 103 k.c. doprowadziło SN do wniosku, że sprzedaż 

nieruchomości przez kościelną osobę prawną osobie świeckiej, bez 

wymaganego w prawie kanonicznym zezwolenia właściwej władzy 

kościelnej, stanowi czynność prawną niezupełną (negotium claudicans),  

a wymagane prawem kanonicznym zezwolenie stanowi zgodę osoby 

trzeciej w rozumieniu art. 63 k.c. W związku z poglądem dominującym, 

upatrującym możliwości stosowania przywołanej normy wyłącznie do 

sytuacji, gdy zgoda osoby trzeciej posiada podstawę ustawową,  

za takową przyjęto odwołania do KPK zawarte w u.s.p.k.k. oraz 

konkordacie. 

 Przywołany judykat stał się przedmiotem licznych glos oraz 

analiz doktrynalnych. W ich ramach przywoływano liczne argumenty, 

zarówno aprobujące
15

, jak i krytyczne
16

 wobec zajętego stanowiska. 

3. Doktrynalna recepcja Uchwały 

 Głosy doktryny koncentrują się na trzech aspektach 

rozstrzygnięcia – przyjętej przez ustawodawcę koncepcji stosunku 

państwa do kościoła i zakresu jego autonomii, źródłach prawa 

obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz wewnątrzsystemowej 

                                                      
13

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U.  

z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.). 
14

 B. Rakoczy, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, 

Przegląd Prawa Wyznaniowego 2011, nr 1, s. 95-102. 
15

 Tamże, s. 95-102. 
16

 W. Jabłoński, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, 

Przegląd Prawa Wyznaniowego 2013, nr 1, s. 203-208; M. Plisiecki, Glosa do 

uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, Rejent 2010, nr 7-8,  

s. 54-160, J. Kuźmicka-Sulikowska, P. Machnikowski, Glosa do uchwały SN  

z dnia 19 grudnia 2008 r., OSP 2010, z. 2, s. 126. 
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argumentacji dotyczącej sankcji wadliwości czynności prawnych. Ich 

klasyfikacji można dokonać w oparciu o końcowy wniosek rozważań  

w postaci uznania czynności podobnej do leżącej u podstaw 

przedmiotowej uchwały za kolejno ważną lub niezupełną na gruncie 

prawa cywilnego
17

. 

 Pierwsza i najliczniejsza grupa komentatorów uznaje, że sprzedaż 

nieruchomości bez uzyskania wymaganej prawem kanonicznych zgody 

pozostaje ważna i skuteczna na gruncie prawa prywatnego. I tak  

A. Pawluk wskazuje, że SN niedostatecznie rozwinął problematykę 

wzajemnej relacji dwóch systemów prawnych – państwowego  

i kościelnego, fundamentalną w ocenie glosatora dla rozwiązania 

problemów normatywnych powstających wskutek współistnienia obu 

systemów w specyficznych obszarach, takich jak obrót 

nieruchomościami. Na tym tle stwierdza on, że o ile prawo kanoniczne 

może stanowić statut w rozumieniu art. 35 k.c. ze względu na podstawę 

zawartą w art. 4 konkordatu, o tyle relewantność tych regulacji pozostaje 

ograniczona do ukształtowania organizacji i zasad działania osób 

prawnych – nie obejmuje więc ich ustroju i powstania. Co więcej ranga 

statutu przysługuje, w ocenie glosatora, wyłącznie kodeksowi prawa 

kanonicznego jako statutowi osoby prawnej, a nie dalszym aktom 

wydawanym na jego podstawie. Swoje rozumowanie uzupełnia 

przywołaniem poglądu doktrynalnego, zgodnie z którym zgoda z art. 63 

k.c. dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy takową przewiduje bezpośrednio 

ustawa
18

. Zbliżone stanowisko zajął M. Plisiecki, wskazując ponadto,  

iż o ile prawo państwowe odwołuje się do prawa kanonicznego  

w zakresie ustalenia osobowości prawnej (przez uznanie tejże na gruncie 

prawa świeckiego), o tyle po usankcjonowaniu tego charakteru 

zastosowanie znajduje ogólne domniemanie pełnej kompetencji organu
19

. 

Podobnie – choć mniej kategorycznie – swój pogląd sformułował  

M. Pietraszewski
20

. 

                                                      
17

 Możliwa jest ponadto koncepcja uznająca podobną czynność za nieważną, 

obecna w dawniejszym orzecznictwie SN (por. Uchwała Sądu Najwyższego  

z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, OSNC 2009 nr 7-8 poz. 115). 
18

 A. Pawluk, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, 

Rejent 2010, nr 7-8, s. 140. 
19

 M. Plisiecki, Glosa…, s. 157. 
20

 M. Pietraszewski, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 

122/08, Rejent 2010, nr 3 s. 227. 
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 Krytycznie wobec Uchwały odnieśli się również J. Kuźmicka-

Sulikowska oraz P. Machnikowski. Glosatorzy – poza przywołanymi już 

powyżej argumentami – wskazują, że nie istnieje żaden przepis prawa 

powszechnie obowiązującego (a w szczególności nie jest nim art. 2 

u.s.p.k.k. czy art. 5 konkordatu), który nakazywałby ocenę czynności 

prawnej z perspektywy stawianym jej przez prawo kanonicze wymagań. 

Dokonywanie podobnej analizy prowadziłoby w ocenie komentatorów do 

stosowania zasady ignorantia iuris nocet w sposób błędny, obarczający 

podmioty zawierające czynności prawne z kościelnymi osobami 

prawnymi negatywnymi skutkami nieznajomości prawa kanonicznego, 

którego – co oczywiste – znać nie muszą. Podmioty kościelne, 

występujące w stosunkach cywilnoprawnych, powinny natomiast 

traktowane jednolicie z wszystkimi innymi osobami prawnymi 

występującymi w obrocie cywilnoprawnym
21

. Nieco odmienną koncepcję 

rozwiązania problemu sformułował W. Jabłoński poszukując możliwości 

normatywnego rozwiązania w przepisach o przedstawicielstwie  

ze względu na okoliczność, iż przy zawieraniu umowy stowarzyszenie 

reprezentował pełnomocnik. W przedmiocie analizowanego problemu 

uznał natomiast, że rozstrzygnięcie SN pozostaje niemożliwe do 

zaakceptowania z perspektywy bezpieczeństwa obrotu
22

. 

 Przeciwne stanowisko zajął B. Rakoczy, uznając Uchwałę  

za wyraz „słusznego kompromisu”, podkreślił on, że nieważność 

czynności na gruncie prawa kanonicznego nie oznacza automatyzmu 

takiego samego skutku na gruncie prawa cywilnego. Glosator 

skrytykował jednak stanowisko SN w zakresie w jakim wiąże zmianę  

w ocenie skuteczności podobnych czynności z okolicznością wejścia  

w życie konkordatu oraz odwołuje się do art. 25 Konstytucji
23

. 

 Wśród powyższych głosów doktrynalnych na szczególną uwagę, 

ze względu na przedmiot podejmowanej tematyki, zasługuje glosa 

autorstwa T. Kotuka. W jej ramach autor wskazuje, że zarówno doktryna 

jak i SN dokonują błędnej analizy przedmiotowego problemu w wyniku 

pominięcia właściwej i odpowiedniej płaszczyzny rozważań – tj. prawa 

międzynarodowego prywatnego. 

 

                                                      
21

 J. Kuźmicka-Sulikowska i P. Machnikowski, Glosa…, s. 124-126. 
22

 W. Jabłoński, Glosa…, s. 203-208. 
23

 B. Rakoczy, Glosa…, s. 95-102. 



A. Warsewicz: Alienacja kościelnych dóbr bez wymaganego prawem 

kanonicznym zezwolenia – uwagi na tle prawa prywatnego międzynarodowego 

304 

 

4. Prawo międzynarodowe prywatne jako alternatywna metoda 

rozwiązania problemu? 

 Koncepcja zarysowana w przywołanej glosie jawi się na gruncie 

powyższego problemu jako wyjście z doktrynalno-orzeczniczego impasu 

przez otworzenie nowej perspektywy rozważań. T. Kotuk wskazuje,  

że na gruncie spraw analizowanej przez SN należy zidentyfikować 

sprawę główną oraz kwestię cząstkową. Za pierwszą z nich autor uznaje 

analizę skutków czynności prawnej przenoszącej własność 

nieruchomości, zaś za drugą ocenę prawa właściwego dla oceny 

zdolności kościelnej osoby prawnej do jej zawarcia. W dalszym toku 

wywodu glosator przyjmuje, że dla występującej w sprawie osoby 

prawnej Kościoła katolickiego prawem właściwym w zakresie oceny 

statusu osobowego oraz zdolności pozostaje prawo kanoniczne – innymi 

słowy statut personalny kościelnych osób prawnych jest regulowany 

przez prawo stanowione przez Stolicę Apostolską. Powyższy wniosek 

znajduje zdaniem komentatora oparcie w suwerennym charakterze 

Stolicy Apostolskiej jako podmiotu prawa międzynarodowego. Prawo 

kanoniczne – jak wskazuje glosator – ma charakter personalny,  

a przypisanie podobnego charakteru konstruowanym przezeń normom 

miałoby wynikać z teorii powstania, co dodatkowo potwierdza art. 4 ust. 

2 konkordatu proklamujący uznanie przez Rzeczpospolitą Polskę 

osobowości prawnej instytucji kościelnych, o ile ich osobowość prawna 

wynika z norm prawnokanonicznych. 

 W dalszej kolejności autor podnosi, że przywołana przez niego 

norma ma charakter kolizyjnoprawny i jako taka powinna zostać 

zastosowana przed odpowiednią regulacją ustawową (art. 9 § 2 prawa 

prywatnego międzynarodowego z 1965 r., dalej: p.p.m. z 1965
24

) na 

podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji. Glosator wykłada relewantny,  

w swojej ocenie, art. 4 ust. 2 konkordatu jako normę kolizyjnoprawną 

zmieniającą ogólną regułę upatrującą podstaw dla wskazania statutu 

personalnego w łączniku siedziby
25

 co skutkuje koniecznością oceny  

w świetle uregulowań prawnokanonicznych. 

                                                      
24

 Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe  

(Dz. U. 1965, nr 46, poz. 290 z późn. zm.). 
25

 Podobna wykładnia zasadza się na braku wymagań w zakresie odrębnego aktu 

uznania osobowości zagranicznej osoby prawnej na gruncie analizowanego stanu 

prawnego oraz skutkach literalnej wykładni art. 4 ust. 2 konkordatu prowadzącej 

do uznania normy zawartej w tym przepisie za superfluum ustawowe. 
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 Kolejny obszar rozważań T. Kotuka pozostaje związany  

z możliwością uznania istnienia odwołania zwrotnego na gruncie prawa 

kanonicznego. I tak glosator przyjmuje, że o ile można mówić  

o odesłaniu zwrotnym zawartym w kanonie 1290 kodeksu prawa 

kanonicznego, o tyle jest ono bezskuteczne dla rozpatrywanej sprawy – 

jako dotyczące sprawy głównej. 

 Ostatnią płaszczyznę analizy stanowi postulat uwzględnienia 

interesów kontrahenta działającego w dobrej wierze. Glosator – 

nawiązując do pozostałych głosów doktrynalnych formułowanych na 

gruncie komentowanej uchwały – wskazuje na odmienną perspektywę 

rozważań normatywnych umożliwiających urzeczywistnienie 

mechanizmu ochrony drugiej strony umowy. Remedium komentator 

upatruje bowiem w art. 10 p.p.m. z 1965 r., zgodnie z którym w sytuacji, 

gdy cudzoziemiec niezdolny według własnego prawa ojczystego dokonał 

w Polsce czynności prawnej mającej wywrzeć skutek w Polsce zdolność 

cudzoziemca podlega w tym zakresie prawu polskiemu, o ile wymaga 

tego ochrona osób działających w dobrej wierze. Przywołana norma 

wprost odnosi się wyłącznie do cudzoziemców - T. Kotuk wskazuje 

jednak, że część doktryny formułowała na tle ówczesnego stanu 

prawnego pogląd o dopuszczalności stosowania art. 10 p.p.m. z 1965 r.  

w drodze analogii również do osób prawnych. 

 Podsumowując swój wywód, glosator za główną zaletę podjętej 

przez siebie płaszczyzny interpretacyjnej uznaje możliwość zapewnienia 

skutecznej ochrony kontrahentów działających w dobrej wierze. Podobna 

możliwość pozostaje jednak ograniczona wyłącznie do czynności 

zawieranych z osobami prawnymi Kościoła katolickiego ze względu 

szczególny status Stolicy Apostolskiej jako podmiotu prawa 

międzynarodowego
26

. 

 Biorąc pod uwagę zakres rozważań T. Kotuka krytyka 

zaprezentowanej przezeń koncepcji przeprowadzona zostanie w oparciu  

o trzy węzłowe zagadnienia – brak relewantności reguł kolizyjnych dla 

niniejszej sprawy, niemożność uznania prawa kanonicznego za prawo 

obce w rozumieniu prawa prywatnego międzynarodowego oraz 

niewystępowanie elementów konstytutywnych dla przyjęcia 

kolizyjnoprawnego charakteru normy zawartej w art. 4 ust. 2 konkordatu. 

 

                                                      
26

 T. Kotuk, Glosa… 
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5. Relewantność prawa prywatnego międzynarodowego 

 Dla analizy zarysowanej koncepcji T. Kotuka należy w pierwszej 

kolejności rozważyć czy w odniesieniu do analizowanej sprawie można 

mówić o relewantności prawa prywatnego międzynarodowego.  

W doktrynie zauważalny jest dwugłos w przedmiocie zakresu stosowania 

norm prawnokolizyjnych w zależności od występowania czynnika 

obcego. I tak reprezentowany jest pogląd zgodnie z którym prawo 

prywatne międzynarodowe ma zastosowanie wyłącznie do stosunków 

charakteryzujących się występowaniem elementu obcego
27

. Część dok-

tryny zdaje się jednak zmierzać w kierunku uznania, że normy 

prawnokolizyjne mają zastosowanie także do stosunków ograniczonych 

wyłącznie do obszaru państwa którego uregulowania 

prawnomiędzynarodowe są analizowane
28

. Brzmienie obowiązującego 

aktualnie art. 1 p.p.m
29

. wydaje się skutkować koniecznością powiązania 

stosunku prywatnoprawnego z więcej niż jednym państwem - jednak 

związek ten powinien być oceniany z perspektywy całokształtu 

okoliczności faktycznych i prawnych
30

. 

 Dopuszczenie stosowania norm prawnokolizyjnych przez 

niektórych autorów także w odniesieniu do sytuacji wyłącznie 

                                                      
27

 W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, Poznań 1996, s. 15-16. 
28

 M. Sośniak, Prawo Prywatne Międzynarodowe, Katowice 1981, s. 8-9; por. 

M. Pazdan [w:] System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, Prawo Prywatne 

Międzynarodowe, red. M. Pazdan, t. 20A, Warszawa 2014, s. 16 i przywołana 

tam literatura. 
29

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1792). Przywołana ustawa nie mogłaby znaleźć bezpośredniego 

zastosowania do oceny stanu faktycznego ległego u podstaw przedmiotowej 

Uchwały, niemniej jej brzmienie świadczy o podzieleniu przez ustawodawcę 

poglądu zgodnie z którym zadaniem prawa prywatnego międzynarodowego 

pozostaje rozgraniczenie sfer działania systemów prawnych w przestrzeni  

(M. Pazdan [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, 

Legalis 2018, art. 1), co może stanowić wskazówkę interpretacyjną dla 

postrzegania celu w jakim mogą i powinny być wykorzystywane normy 

kolizyjnoprawne. Ponadto należy wskazać, że poprzednia regulacja zdawała się 

jeszcze konsekwentniej podkreślać konieczność wystąpienia elementu obcego, 

zgodnie bowiem z art. 1 § 1 p.p.m. z 1965 ustawa znajdowała zastosowanie do 

stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego  

i opiekuńczego oraz prawa pracy o charakterze międzynarodowym. 
30

 J. Poczobut [w:] Prawo prywatne międzynarodowe, red. J. Poczobut, 

Warszawa 2017, s. 138. 
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wewnętrznych prima facie wydaje się przemawiać za relewantnością 

perspektywy przyjętej przez glosatora. O ile jednak w ogólności należy 

przyjąć, że stosunki wyłącznie wewnętrzne mogą być poddane analizie  

z perspektywy norm kolizyjnych, o tyle nie należy pomijać konieczności 

weryfikacji potrzeby ich zastosowania ad casum. Prawo prywatne 

międzynarodowe zawierając normy o charakterze kolizyjnym wskazuje 

bowiem na prawo właściwe, wyznaczając tym samym granice systemów 

prawnych w perspektywie przestrzennej
31

. Cel w postaci rozstrzygania 

wątpliwości w zakresie prawa właściwego w stosunkach związanych  

z więcej niż jednym państwem zauważalny jest również bezpośrednio  

w przywołanym już art. 1 p.p.m. Na kanwie niniejszej sprawy trudno zaś 

mówić o konieczności demarkacji oddziaływania różnych porządków 

państwowych, a wszystkie okoliczności sprawy charakteryzowały się 

ścisłym związkiem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Prawo kanoniczne jako prawo obce 

 Współczesna doktryna powszechnie przyjmuje, że Stolica 

Apostolska posiada podmiotowość prawnomiędzynarodową
32

, która mo-

że być rozumiana jako możność posiadania praw i obowiązków 

międzynarodowych
33

. Wynika to z faktu posiadania zdolności do zawie-

rania umów międzynarodowych oraz czynnego i biernego prawa 

legacji
34

. Jednolicie przyjmuje się jednak, że podmiotowość prawna Sto-

licy Apostolskiej ma jednak charakter szczególny
35

 lub wyjątkowy
36

. 

Źródła owej odmienności mają swoją genezę historyczną
37

, niemniej 

pozostają wpisane również w samą istotę Stolicy Apostolskiej, 

rozumianej jako bezterytorialnej instytucji z atrybutami podmiotowości 

                                                      
31

 M. Pazdan [w:] System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, Prawo 

Prywatne Międzynarodowe, red. M. Pazdan, t. 20A, Warszawa 2014, s. 14. 
32

 A. Mezglewski, Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty 

prawa międzynarodowego, Studia z Prawa Wyznaniowego 2005, t. 8, s. 295.  
33

 T. Olejarz, Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach 

międzynarodowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – 

Polonia sectio K, 2009, vol. XVI, s. 72. 
34

 B. Frąckowiak, Pozycja prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej,  

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1981, z. 3, s. 24-25. 
35

 Tamże, s. 24. 
36

 T. Olejarz, Podmiotowość…, s. 74. 
37

 A. Mezglewski, Stolica…, s. 296-297. 
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międzynarodowej zapewniającymi jej możliwość uczestniczenia  

w stosunkach międzynarodowych
38

. 

 W literaturze wskazuje się ponadto, że ustalenia czynione  

w zakresie podmiotowości międzynarodowej Stolicy Apostolskiej nie 

mają zastosowania wobec Kościołów lokalnych. Można mówić wręcz  

o pewnym dualizmie – z jednej strony Stolica Apostolska posiada 

podmiotowość prawnomiędzynarodową, z drugiej strony poszczególne 

Kościoły, funkcjonując w ramach organizacji państwowych uznają ich 

zwierzchność na określonym terytorium. W konsekwencji uznaje się za 

nieuprawnione wywodzenie skutków dla statusu prawnego Kościoła 

partykularnego z charakteru i sposobu funkcjonowania Kościoła 

powszechnego
39

. 

 Powyższe stwierdzenia nie przesądzają jednak statusu prawa 

kanonicznego na gruncie prawa międzynarodowego prywatnego
40

 – ana-

liza zagadnienia podmiotowości czy osobowości prawnomiędzy-

narodowej jest bowiem ulokowana na innej płaszczyźnie rozważań. 

Prawo właściwe na gruncie regulacji prawnokolizyjnych w sposób ścisły 

powiązane jest z innym państwem
41

, musi stanowić system prawny 

jakiegoś państwa
42

. W literaturze analizowany był problem możliwości 

                                                      
38

 J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983, s. 33. 
39

 E. Pałyga, Dyplomacja papieska 1914–1989 (specyfika własnej podmiotowości 

i form stosunków z państwami), Warszawa 1993, s. 56.  
40

 Na możliwość stosowania prawa obcego pomimo braku uznania państwa  

w rozumieniu prawa międzynarodowego publicznego wskazuje M. Pazdan  

(M. Pazdan [w:] System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, Prawo Prywatne 

Międzynarodowe, red. M. Pazdan, t. 20A, Warszawa 2014, s. 22). 
41

 Tak m.in. na gruncie stosowania prawa właściwego M. Pazdan [w:] System 

prawa prywatnego, red. Z. Radwański, Prawo Prywatne Międzynarodowe, red. 

M. Pazdan, t. 20A, Warszawa 2014, s. 23. Ograniczenie do systemów 

normatywnych wyłącznie innych państw przyjmowane jest także w odniesieniu 

do możliwości wyboru prawa właściwego – por. M. Pazdan, Materialnoprawne 

wskazanie a kolizyjnoprawny wybór prawa, Problemy Prawne Handlu 

Zagranicznego 1995, nr 18, s. 108. 
42

 J. Poczobut wskazuje, że pojęcie prawa właściwego z art. 1 p.p.m. „nie 

obejmuje niepaństwowych (prywatnych) kodyfikacji czy innych zbiorów reguł 

postępowania. Jedynie dysponujący przymusem państwowym system prawny 

umożliwia bowiem skuteczne dochodzenie roszczeń na jego podstawie – z uwagi 

na swoją zupełność – rozstrzygnięcia każdego zagadnienia prawnego”.  

(J. Poczobut [w:] Prawo…, Warszawa 2017, s. 135) Przytoczona wypowiedź 

koncentruje się na wykluczeniu możliwości uznania z prawo właściwe regulacji 
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uznania za prawo właściwe systemu stworzonego przez organizację 

nieuznaną za państwo, niemniej zawsze w kontekście tworu 

geopolitycznego, najczęściej aspirującego do uznania za państwo
43

. Od-

stępstwo polega tu jednak na odmiennym pojmowaniu państwa niż ma to 

miejsce na gruncie prawa publicznego – dla prawa prywatnego 

międzynarodowego większe znaczenie niż uznanie ma bowiem 

ukształtowanie efektywnego, wewnętrznego porządku państwowego
44

.  

O ile można więc mówić o odstępstwie, umożliwiającym stosowanie 

wskutek zastosowania reguły kolizyjnoprawnej prawa państwa 

nieuznanego, o tyle zawsze musi być to państwo, a omawianego wyjątku 

nie można traktować jako uzasadnienia dla dopuszczalności uznania za 

prawo właściwe norm innych podmiotów prawnomiędzynarodowych. 

Ponadto, uznanie prawa kanonicznego za prawo obce uniemożliwia 

złożony -  oraz jak wskazano powyżej - niezależny status Kościoła 

lokalnego od Stolicy Apostolskiej. Trudno bowiem uznawać za system 

normatywny podobny do prawa państwowego zbiór reguł w ramach 

którego część z nich stanowiona jest przez podmiot uznający 

zwierzchnictwo innego państwa. 

7. Art. 4 ust 2 konkordatu jako norma kolizyjna  

 Wątpliwości budzi również wykładnia art. 4 ust. 2 konkordatu 

upatrująca istnienia w niniejszym przepisie normy kolizyjnej. 

Powszechnie przyjmowana i aprobowana koncepcja budowy normy 

kolizyjnej H. Trammera wskazuje, że składają się na nią – hipoteza 

(zakres oraz baza faktyczna łącznika) i dyspozycja zawierająca nakaz 

stosowania prawa obcego oraz łącznik zawierający w sobie określnik 

nominalny oraz subokreślnik temporalny
45

. O ile nakaz stosowania prawa 

obcego stanowi imperatyw wymuszający zastosowanie prawa obcego,  

o tyle łącznik pełni tu funkcję konkretyzacji, umożliwiając identyfikację 

systemu normatywnego który winien znaleźć zastosowanie. 

                                                                                                                        
prywatnych, niemniej dostarcza wskazówek w zakresie cech jakim powinien 

charakteryzować się system normatywny obierany za prawo właściwe.  

W odniesieniu do prawa kanonicznego trudno zaś mówić o możliwości 

rozstrzygnięcia każdego zagadnienia prawnego. 
43

 por. na gruncie łącznika obywatelstwa – M. Pilich, Zasada obywatelstwa  

w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 

2015, s. 172-177. 
44

 J. Poczobut [w:] Prawo…, red. J. Poczobut, s. 135. 
45

 H. Trammer, Z rozważań nad strukturą normy kolizyjnej prawa prywatnego 

międzynarodowego, SC 1969, nr XIII-XIV, s. 397-403. 
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 Na tym tle, już pobieżna lektura art. 4 ust. 2 zdaje się wykluczać 

możliwość uznania konstruowanej przezeń normy za regulację 

kolizyjnoprawną – wykładnia literalna wskazuje bowiem, że norma nie 

wyznacza prawa właściwego dla oceny osobowości prawnej instytucji 

kościelnych, a jedynie deklaratoryjnie
46

 stwierdza „rozpoznawanie” ko-

ścielnych osób prawnych przez system prawa krajowego. Interpretację 

językową zdaje się potwierdzać zarówno wykładnia systemowa, jak  

i funkcjonalna
47

 – uwzględnienie charakteru oraz celu regulacji konkor-

datowych zdaje się wykluczać ujęcie w jego ramach norm 

prawnokolizyjnych rozstrzygających o prawie właściwym dla 

jakichkolwiek stosunków prawnych. 

8. Podsumowanie 

 Rozważana w ramach niniejszego wywodu koncepcja T. Kotuka 

charakteryzuje się oryginalnym spojrzeniem na problem legły u podstaw 

Uchwały SN zapadłej w sprawie o sygn. III CZP 122/08. Wnikliwa 

analiza przedstawionego przez glosatora poglądu wydaje się jednak 

skutkować koniecznością negacji fundamentalnych tez koncepcji. Trudno 

bowiem mówić o relewantności norm prawa międzynarodowego 

prywatnego w odniesieniu do sytuacji wyłącznie wewnętrznej, 

pozbawionej związku z jakimkolwiek innym państwem – a w przypadku 

uznania, że takowe normy winny mieć zastosowanie do oceny każdego 

stosunku prywatnoprawnego - prawo kanoniczne trudno uznać za prawo 

obce w rozumieniu uregulowań kolizyjnych. 

 Nieakceptowalna pozostaje również dokonana przez glosatora 

wykładnia art. 4 ust. 2 konkordatu jako normy kolizyjnej, wobec czego 

należy uznać, że nawet w przypadku pominięcia powyższych wątpliwości 

zastosowanie mógłby mieć wyłącznie art. 9 § 2 p.p.m. z 1965 r.  

W konsekwencji zdolność osoby prawnej winna być oceniana w świetle 

prawa polskiego. Stroną umowy było bowiem stowarzyszenie 

posiadające swoją siedzibę w Krakowie, a status kościelnej osoby 

prawnej wydaje być okolicznością irrelewantną na gruncie norm 

kolizyjnych. W efekcie wykluczona więc pozostaje możliwość 

zastosowania osób działających w dobrej wierze przewidziana dla 

cudzoziemców, niezależnie od przyjętej koncepcji w zakresie stosowania 

art. 10 p.p.m. z 1965 r. per analogiam do osób prawnych. 

                                                      
46

 A. Pawluk, Glosa…, s. 145. 
47

 Por. A. Romanko, Geneza i przedmiot Konkordatu między Stolicą Apostolską  

i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku, Kościół i Prawo 2018 nr 2, s. 191-197. 



A. Warsewicz: Alienacja kościelnych dóbr bez wymaganego prawem 

kanonicznym zezwolenia – uwagi na tle prawa prywatnego międzynarodowego 

311 

 

 Powyższe wnioski wydają się przesądzać o konieczności 

odrzucenia koncepcji T. Kotuka. Oznacza to, że rozwiązania dla spraw 

analogicznych do leżącej u podstaw Uchwały SN należy na powrót 

poszukiwać na gruncie przepisów regulujących współistnienie 

świeckiego i kościelnego porządku prawnego oraz prawa cywilnego. 
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Obowiązek podatkowy osób duchownych w świetle 

art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

Tax Obligation of Clerics in Accordance With art. 84 of the 

Constitution of the Republic of Poland 

 

Abstrakt  

 Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy 

jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 

podatków, określonych w ustawie. Ponadto duchowni korzystają z praw  

i podlegają obowiązkom na równi z innymi obywatelami we wszystkich 

dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, 

społecznego i kulturalnego. Wobec tego, konstytucyjnie zagwarantowany 

obowiązek dotyczy również osób duchownych, które stają się 

podatnikami. Tym samym, szeroko rozumiana religia i podatki mają ze 

sobą wiele wspólnego. Tematyka prawa podatkowego w funkcjonowaniu 

osób duchownych warta jest szerszego omówienia. 

Słowa kluczowe:  

osoby duchowne, dochód, opodatkowanie, podatek, osoba fizyczna, 

przychód 

Abstract  

 On the basis of Article 84 of the Polish Constitution, everyone is 

obliged to bear the burdens and public benefits including taxes specified 

in the Act. Furthermore, clergy enjoy the rights and be subject to the 

duties on an equal footing with other citizens in all fields of public, 

political, economic, social and cultural. Therefore, the constitutionally 

guaranteed obligation also applies to clerics who become taxpayers. 
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Thus, religion and taxes have a lot in common. Therefore, the issue of tax 

law in the functioning of clerics is worth a broader discussion. 

Key words:  

clerics, income, taxation, tax, natural person, revenue 

 

Wstęp 

 Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
1
 każdy 

jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 

podatków, określonych w ustawie. Natomiast, wedle ustawy  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania duchowni korzystają z praw 

i podlegają obowiązkom na równi z innymi obywatelami we wszystkich 

dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, 

społecznego i kulturalnego
2
. Wobec tego, konstytucyjnie zagwaranto-

wany obowiązek dotyczy również osób duchownych, które stają się 

podatnikami. Tym samym, szeroko rozumiana religia i podatki mają ze 

sobą wiele wspólnego. 

 W ramach odniesień podatkowoprawnych, osoby duchowne 

stanowią grupę społeczno – zawodową, wobec której niektóre 

uregulowania przewidują pewne odrębności kształtując ich specyficzny 

status. Jednakże, nie stanowi to naruszenia zasady równości wobec 

prawa
3
. Dobitnym przykładem jest opodatkowanie osób duchownych na 

zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  

jak również uiszczanie przez nie podatku w formie kwartalnej stawki 

ryczałtu.  

 Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz 

bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, 

województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej
4
. 

Tym samym, oprócz konstytucyjnego obowiązku wskazanego z art. 84, 

                                                      
1
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483).  
2
 Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 V 1989 roku  o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1153 ze zm.). 
3
 B. Pieron, Równe czy identyczne traktowanie osób duchownych w prawie 

polskim?, „Annales Canonici” 2017, nr 13, s. 155 i nast. 
4
 Art. 6 ustawy z dnia 29 VIII 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.  

z  2019 r. poz. 900 ze zm.), dalej: OP. 



P. Brejdak: Obowiązek podatkowy osób duchownych w świetle  

art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

316 

 

istotny przy powyżej wskazanej treści normatywnej Ordynacji 

podatkowej jest art. 217 Konstytucji, wedle którego nakładanie 

podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, 

przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad 

przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od 

podatków następuje w drodze ustawy. Zatem, stosownie do powyższego 

obligatoryjne elementy konstrukcji prawnej podatku normuje 

każdorazowo wyłącznie ustawa podatkowa
5
. Jest to nic innego jak zasada 

wyłączności ustawy. Każdy obywatel – podatnik, czyli również osoba 

duchowna musi mieć ustawową gwarancję swoich praw,  

ale i obowiązków podatkowych wynikających z pełnienia określonych 

funkcji i uzyskiwania dochodów.  

 Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy 

ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu
6

. Osoba duchowna  

w świetle regulacji prawa podatkowego nie posiada legalnej definicji. 

Zatem, należy przyjąć potoczne znaczenie tegoż pojęcia, to jest ksiądz 

lub zakonnik
7
. Jednakże, w doktrynie podkreśla się, iż nie każda osoba 

duchowna jest jednocześnie członkiem zakonu i nie każdy członek 

zakonu jest jednocześnie osobą duchowną. Grupy te nie są tożsame,  

ale też nie są do końca nierozłączne
8
. Warto jednakże wskazać chociażby 

na orzecznictwo, w którym dokonano próby zdefiniowania tegoż pojęcia. 

Na potrzeby realizacji treści ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej sąd wskazał, iż duchownym jest osoba 

należąca do Kościoła katolickiego lub innego Kościoła albo związku 

wyznaniowego, który wyróżnia się spośród ogółu wyznawców danej 

                                                      
5
 Wyrok NSA z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt I GSK 140/13, LEX nr 1517838. 

6
Art. 7 § 1 OP z zastrzeżeniem § 2 (ustawy podatkowe mogą ustanawiać 

podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1). Poprzez obowiązek 

podatkowy należy rozumieć wynikającą z ustaw podatkowych 

nieskonkretyzowaną powinność przymusowego świadczenia pieniężnego  

w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Tym samym, 

należy go odróżnić od zobowiązania podatkowego, którym jest wynikające  

z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz 

Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku  

w wysokości, terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa 

podatkowego.  
7
 Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2019, s. 164. 

8
B. Rakoczy, Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 190.  
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religii tym, że powołana została do stałego organizowania i sprawowania 

kultu religijnego
9
.  

Opodatkowania na zasadach ogólnych 

 Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają, co do 

zasady, wszelkiego rodzaju dochody
10

, poprzez które rozumiemy nad-

wyżkę sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania 

osiągniętą w roku podatkowym
11

. Natomiast przychodami są otrzymane 

lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym 

pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń  

w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń
12

. W ramach regulacji wska-

zane zostały źródła przychodów do których zaliczamy między innymi 

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, 

członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni 

zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę, 

działalność wykonywaną osobiście czy pozarolniczą działalność 

gospodarczą.  

 W ramach ustawowo wskazanego źródła przychodu ze stosunku 

pracy istotne jest, iż dochody osób duchownych z tego tytułu mogą 

zostać opodatkowane na zasadach ogólnych. Bowiem, ustawa nie 

przewiduje odrębnego, szczególnego trybu opodatkowania dla tej grupy 

społeczno – zawodowej. Osoby duchowne mogą na podstawie umów  

o pracę świadczyć ją w szkołach, na uczelniach wyższych, w szpitalach, 

zakładach poprawczych oraz karnych, jednostkach wojskowych czy też  

w seminariach. Przemawiają za tym szczegółowe regulacje, 

przykładowo: 

1)  Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej: 

 Państwo uznaje prawo Kościoła do nauczania religii oraz 

religijnego wychowania dzieci i młodzieży, zgodnie  

                                                      
9
 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1992 r., sygn. akt I KZP 1/92, LEX 

nr 20514. 
10

 Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 VII 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), dalej: UPDOF. 
11

 Art. 9 ust. 2 UPDOF. 
12

 Art. 11 ust. 1 UPDOF. 
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z wyborem dokonanym przez rodziców lub prawnych 

opiekunów
13

. 

 Dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach 

wychowawczych i opiekuńczych, jak również  

w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach, zapewnia się 

prawo wykonywania praktyk religijnych, korzystania  

z posług religijnych i katechizacji, z zachowaniem 

wzajemnej tolerancji. W szczególności zapewnia się im 

możliwość udziału we Mszy św. w niedziele i święta 

oraz w rekolekcjach
14

. 

 Osobom przebywającym w zakładach leczniczych oraz 

zamkniętych zakładach pomocy społecznej zapewnia się 

prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania  

z posług religijnych. W celu realizacji uprawnień, 

kierownicy właściwych zakładów państwowych 

zatrudnią kapelanów skierowanych przez biskupa 

diecezjalnego
15

. 

2) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich: 

 Nieletni ma prawo do wykonywania praktyk religijnych  

i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego 

uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych  

w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

w dni świąteczne, słuchania nabożeństw 

transmitowanych przez środki masowego przekazu,  

a także do posiadania służących do wykonywania 

praktyk religijnych książek, pism i przedmiotów. Nieletni 

ma prawo do uczestniczenia w prowadzonym  

w ośrodkach, zakładach i schroniskach dla nieletnich 

nauczaniu religii, działalności charytatywnej lub 

społecznej Kościoła lub innego związku wyznaniowego,  

a także do spotkań indywidualnych z duchownym 

                                                      
13

 Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 V 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1347 ze zm.), 

dalej: SPKKRP. 
14

 Art. 30 SPKKRP. 
15

 Art. 31 SPKKRP. 
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Kościoła lub innego związku wyznaniowego, do którego 

należy. Duchowni ci mogą odwiedzać nieletnich 

w pomieszczeniach, w których przebywają. Miejsce, 

sposób i czas uczestniczenia w lekcjach religii  

i organizowania innych form życia religijnego dyrektor 

zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich ustala 

w porozumieniu z kapelanami
16

. 

 Zatem, dany podmiot zatrudniający osobę duchowną (jako 

płatnik) pobiera oraz odprowadza do właściwego urzędu skarbowego 

zaliczki na poczet podatku dochodowego.  

 Ponadto zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

fizycznych w ramach przychodów z działalności wykonywanej osobiście 

za przychody uznaje się również te osiągane z działalności duchownych, 

ale z innego tytułu niż umowa o pracę
17

. Chodzi tu o takie przychody, 

które związane są z pełnieniem funkcji duszpasterskich. Natomiast, jeżeli 

osoba duchowna uzyskiwałaby przychody przykładowo z odsetek  

z tytułu oprocentowania obligacji lub sprzedaży nieruchomości to nie 

stanowi to  przychodów  z działalności wykonywanej osobiście, ale  

z innych ustawowych źródeł przychodów
18

. 

 Zatem, fakt bycia osobą duchowną w żaden sposób nie wpływa 

na wysokość stawki podatku w przypadku wynagrodzenia 

otrzymywanego na przykład z tytułu nauki religii w szkole, dochodu 

osiąganego z działalności z firmy wydawniczej, bądź też należności 

pozyskanych w wyniku sprzedaży nieruchomości
19

. Tym samym, zarów-

no osoba duchowna, jak i każdy obywatel – podatnik opodatkowany na 

zasadach ogólnych korzysta z tych samych praw oraz obowiązków 

podatkowych. Uwidacznia się to chociażby w zastosowaniu danej stawki 

podatkowej uzależnionej od kwoty uzyskanych dochodów w skali roku 

podatkowego (17% lub 32%), ulg i zwolnień podatkowych czy 

przykładowo możliwości zastosowania zryczałtowanej kwoty kosztów 

uzyskania przychodów w przypadku korzystania z praw autorskich i praw 

                                                      
16

 Art. 66a ustawy  z dnia 26 X 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 969 ze zm). 
17

 Art. 13 ust. 3 UPDOF. 
18

 J. Wiśniewski, Podatek dochodowy od osób fizycznych, [w:] Meritum Podatki 

2014, red. A. Kaźmierski, Warszawa 2014, s. 400. 
19

 L. Świto, Podatki a etyka obywatelska: opodatkowanie osób duchownych  

w Polsce, „Forum Teologiczne” 2010, nr 11, s. 100. 
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pokrewnych lub rozporządzania nimi (praca na uczelni wyższej). 

Ponadto, tak jak wszyscy obywatele podlegający obowiązkowi 

podatkowemu, osoby duchowne rozliczają się z przychodów osiąganych 

z tytułu rent i emerytur.  

Opodatkowania w formie ryczałtu 

 Szczególną formę opodatkowania osób duchownych stanowi 

forma zryczałtowana wskazana w regulacjach ustawy o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne
20

. Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzy-

mywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze 

duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy  

w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych
21

. W ramach niniej-

szych uregulowań za osoby duchowne uznaje się proboszczów, 

wikariuszy, duchownych pełniących czasowo funkcje proboszczów, 

duchownych kierujących jednostkami kościelnymi posiadającymi 

administrację w wydzielonych częściach parafii (przykładowo wikariaty 

eksponowane, kuracje, lokacje), rektorów oraz innych duchownych 

niepełniących funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, którzy jednak 

osiągają przychody z tytułu opłat otrzymywanych w związku 

z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim
22

.  

 Oczywiście wybranie tej formy opodatkowania związane jest  

z dopełnieniem określonych obowiązków i charakteryzuje się cechami 

szczególnymi wynikającymi z ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne: 

1. Osoby duchowne (proboszczowie oraz wikariusze) są 

płatnikami podatku zryczałtowanego; 

2. Osoby te opłacają kwartalną stałą kwotę podatku, który 

jest niezależny od wartości osiągniętego dochodu, na 

przykład z tak zwanej tacy; 

                                                      
20

 Ustawa z dnia 20 XI 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 43 zez m), dalej: ZPDNPPF. 
21

 Art. 42 ZPDNPPF. 
22

 L. Etel, Czy Kościoły i księża płacą w Polsce podatki, „Przegląd Podatkowy” 

2002, nr 6, s. 21, L. Świto, Podatki a etyka obywatelska…, s. 100 i nast. 
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3. Kwoty ryczałtu wynikają z załączników do ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

4. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów  

i od przychodów wikariuszy są odmienne – sposób 

obliczania uzależniony jest od sprawowanej funkcji; 

5. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów  

i od przychodów wikariuszy stosuje się odpowiednio do 

osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących 

porównywalne funkcje; 

6. Kwota ryczałtu wynika z liczebności danej parafii. 

Liczbę mieszkańców przyjmuje się na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok podatkowy, według danych 

właściwych organów administracji miast i gmin, 

prowadzących ewidencje ludności; 

7. Osoby duchowne muszą zawiadomić właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu pełnienia 

funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie 14 dni 

od dnia objęcia funkcji; 

8. Ryczałt może ulec obniżeniu o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej przez osobę 

duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt, o ile 

składka ta nie została odliczona od podatku 

dochodowego. Do dnia 31 stycznia roku następującego 

po roku podatkowym osoba duchowna jest obowiązana 

złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację, według 

ustalonego wzoru, o wysokości składki na ubezpieczenie 

zdrowotne; 

9. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim 

wydaje decyzję ustalającą wysokość ryczałtu, odrębnie 

na każdy rok podatkowy; 

10. Osoby duchowne opłacają ryczałt, pomniejszony  

o zapłaconą w kwartale składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne, bez wezwania - w terminie do dnia 20 

następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty 

kwartał - do dnia 28 grudnia roku podatkowego,  

na rachunek urzędu skarbowego; 
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11. W razie rozpoczęcia wykonywania funkcji w ciągu 

kwartału, stawkę ryczałtu za okres od dnia rozpoczęcia 

wykonywania funkcji do końca kwartału ustala się za 

każdy dzień w wysokości 1/90 części stawki kwartalnej. 

W razie zaprzestania na stałe wykonywania funkcji  

i zgłoszenia tego faktu właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego, odpowiednio zmniejsza się stawkę ryczałtu. 

W razie przerwy w wykonywaniu funkcji trwającej 

dłużej niż jeden miesiąc i zawiadomienia o tym 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 

trzech dni od dnia rozpoczęcia przerwy, a kwartalną 

stawkę ryczałtu zmniejsza się o każdy dzień przerwy 

trwającej ponad miesiąc; 

12. W razie zmiany miejsca wykonywania funkcji, osoba 

duchowna jest obowiązana w terminie siedmiu dni 

zawiadomić o tym naczelników urzędów skarbowych 

właściwych według dotychczasowego i nowego miejsca 

wykonywania funkcji oraz podać dane niezbędne do 

ustalenia wysokości ryczałtu według nowego miejsca 

wykonywania funkcji. Obowiązek zawiadomienia 

dotyczy również odpowiednio osób, których charakter 

wykonywanej funkcji ulega zmianie; 

13. Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od 

obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości 

osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego 

ryczałtem; 

14. Osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania  

w formie ryczałtu za dany rok podatkowy do dnia 20 

stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego 

dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze 

duszpasterskim, w przypadku rozpoczęcia pełnienia tych 

funkcji w ciągu roku podatkowego i opłacać za ten rok 

podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc 

podatkową księgę przychodów i rozchodów; 

 Kwoty stawek w 2020 roku określa obwieszczenie Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie 

stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać 

świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń 
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dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów 

proboszczów i wikariuszy obowiązujących w 2020 roku
23

.  

Tabela 1. 

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów w 2020 r. 

W parafiach o liczbie mieszkańców 

Wysokość stawek w złotych 

powyżej do 

 1000 443 

1000 2000 504 

2000 3000 543 

3000 4000 595 

4000 5000 647 

5000 6000 707 

6000 7000 770 

7000 8000 832 

8000 9000 897 

9000 10 000 974 

10 000 12 000 1061 

12 000 14 000 1150 

                                                      
23

 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 

2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można 

wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem 

świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów 

proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 poz 1141). 
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14 000 16 000 1252 

16 000 18 000 1356 

18 000 20 000 1468 

20 000  1591 

Źródło: Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia  

5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której 

można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług,  

z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od 

przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.  

(M.P. z 2019 poz 1141). 

Tabela 2 

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy w 2020 r. 

W parafiach o liczbie 

mieszkańców 
Jeżeli siedziba parafii znajduje się 

powyżej do 

na terenie gminy 

lub miasta o liczbie 

mieszkańców 

do 5000 

w mieście o liczbie 

mieszkańców 

powyżej 5000 

do 50 000 

powyżej 

50 000 

wysokość stawek w złotych 

 1000 133 278 401 

1000 3000 401 420 420 

3000 5000 420 447 464 

5000 8000 430 464 476 
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Źródło: Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia  

5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której 

można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług,  

z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od 

przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.  

(M.P. z 2019 poz 1141). 

 Zgodnie ze stosownymi załącznikami do ustawy w przypadku 

przychodów proboszczów (załącznik nr 5) wydzielono 16 kwartalnych 

stawek ryczałtu. Przykładowo w parafiach o liczbie mieszkańców do 

1000 wysokość stawki wynosi 443 zł, dla przedziału od 5000 do 6000 

wynosi 707 zł, a dla przedziału powyżej 20000  - 1591 zł. Natomiast,  

w odniesieniu do kwartalnych stawek ryczałtu dla wikariuszy (załącznik 

nr 6) obowiązujących w 2020 roku wydzielono 6 stawek. Przykładowo  

w parafiach o liczbie mieszkańców do 1000 wynosi 133 zł (na terenie 

gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5000) lub 278 zł (w mieście 

o liczbie mieszkańców powyżej 5000 do 50000) oraz 401 zł (w mieście  

o liczbie mieszkańców powyżej 50000). 

 Dla porównania, na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 23 listopada 2018 r.
24

 kwoty wyglądały następująco: 

 

 

 

 

 

                                                      
24

 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie 

stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy 

prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz 

kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, 

obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1172). 

 

8000 10 000 447 487 502 

10 000  464 502 513 
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Tabela 3 

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów w 2019 r. 

W parafiach o liczbie 

mieszkańców 
Wysokość stawek w złotych 

powyżej do 

 1 000 434 

1 000 2 000 494 

2 000 3 000 532 

3 000 4 000 583 

4 000 5 000 634 

5 000 6 000 693 

6 000 7 000 755 

7 000 8 000 815 

8 000 9 000 879 

9 000 10 000 954 

10 000 12 000 1040 

12 000 14 000 1127 

14 000 16 000 1227 

16 000 18 000 1329 

18 000 20 000 1438 
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20 000  1559 

Źródło: Obwieszczenie Minsitra Fiansów z dnia 23 listopada 2018 r.  

w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać 

świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń 

dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów 

proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 

1172). 

Tabela 4 

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy w 2019 r. 

W parafiach o liczbie 

mieszkańców 
Jeżeli siedziba parafii znajduje się 

powyżej do 

na terenie gminy lub miasta o 

liczbie mieszkańców do 5 000 

w mieście o liczbie 

mieszkańców 

powyżej 5 000 

do 50 000 

powyżej 

50 000 

wysokość stawek w złotych 

 1 000 131 273 393 

1 000 3 000 393 412 412 

3 000 5 000 412 438 455 

5 000 8 000 422 455 467 

8 000 10 000 438 477 492 

10 000  455 492 503 

Źródło: Obwieszczenie Minsitra Fiansów z dnia 23 listopada 2018 r.  

w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać 

świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń 

dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów 
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proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 

1172). 

Zakończenie 

 Tematyka podjęta w opracowaniu zasługiwała na szczególne 

omówienie z uwagi na swoją specyfikę, ale również na budzącą 

kontrowersję formę opodatkowania osób duchownych. Bowiem, o ile 

opodatkowanie na zasadach ogólnych z tytułu umowy o pracę nie budzi 

wątpliwości, o tyle  prymat pierwszeństwa przepisów ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne wzbudza szeroką dyskusję. Oczywiście 

podstawą wszelkiego dyskursu jest wysokość kwoty kwartalnych stawek 

ryczałtu, bez względu na kwotę osiąganych dochodów.  Wskazać ponadto 

należy, iż opodatkowanie osób duchownych nie odnosi się wyłącznie do 

kleru wyznań chrześcijańskich, ale należy to pojęcie rozumieć szerzej. 

Zatem, osobą duchowną będą wszystkie osoby pełniące funkcje 

kapłańskie właściwe dla wyznania religijnego
25

.  

 W kontekście opodatkowania osób duchownych warto wskazać, 

iż opodatkowaniu na podstawie stosownych przepisów podlegają nie 

tylko osoby fizyczne, ale chociażby kościelne osoby prawne 

(Konferencja Episkopatu Polski, archidiecezje, parafie). Zgodnie  

z unormowaniami majątek i przychody kościelnych osób prawnych 

podlegają, co do zasady, ogólnym przepisom podatkowym. Jednakże, 

kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu 

przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie 

osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej 

przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Ponadto, dochody  

z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, 

których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od 

opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku 

podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, 

oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność 

charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków 

oraz na inwestycje sakralne i te inwestycje kościelne, których 

                                                      
25

 A. Mariański, [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 2015, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2015, s. 200. 
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przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-

opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów
26

.  
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Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za 

czyny niedozwolone duchownych na podstawie  

art. 430 k.c.  

Liability of Ecclesiastical Legal Persons for Unlawful Acts of 

Clergy Pursuant to art. 430 of the Civil Code 

 

Abstrakt  

 Aktualnie doszło do wznowienia debaty na temat 

odpowiedzialności cywilnej osób prawnych Kościoła katolickiego za 

czyny niedozwolone osób duchowych. Z nowego orzecznictwa wynika, 

że ustalenie, iż szkoda wyrządzona przez osobę duchowną w wyniku 

sprawowania funkcji „księdza” poprzez jej wykorzystanie do zdobycia 

zaufania osoby pokrzywdzonej skutkować powinno odpowiedzialnością 

podmiotów, które są nad nim przełożone na zasadzie art. 430 k.c. 

Stanowisko o odpowiedzialności osób prawnych Kościoła uprzednio 

przyjmowali także przedstawiciele doktryny, wskazując na różne 

podstawy tej odpowiedzialności. Należy przychylić się do tych 

stanowisk, gdyż żaden przepis prawa nie przewiduje odmiennego 

stosowania osób prawnych Kościoła w stosunku do innego rodzaju osób 

prawnych. 

Słowa kluczowe:  

Kościół, odpowiedzialność cywilna, przestępstwo, nadużycie seksualne 

Abstract  

 There has been a resumption of the debate on the civil liability of 

legal persons of the Catholic Church for the unlawful acts of priests. The 

new case-law shows that the determination that dameges caused by  

a clergyman as a result of exercising the function of „priest” by using it to 
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gain the trust of the injured person should result in liability of entities 

which are postponed over him pursuant to art. 430 of the Civil Code. 

Representatives of the doctrine has also pointed that legal persons of the 

Church are responsible for those acts, and they pointed out various 

grounds for this responsibility. These positions should be accepted, as no 

law provides different treatment of church legal persons comapred to 

other types of legal persons.  

Key words:  

Church, civil liability, crime, sexual abuse 

 

 Aktualnie doszło do wznowienia debaty na temat 

odpowiedzialności cywilnej osób prawnych Kościoła katolickiego  

za czyny niedozwolone osób duchowych. W mediach wskazuje się,  

że bydgoski sąd orzekł o obowiązku zapłaty solidarnie przez 

Archidiecezję Wrocławską i Diecezję Bydgoską na rzecz ofiary kwoty 

300 tys. zł zadośćuczynienia w związku z dopuszczeniem się wobec niej 

czynów pedofilskich przez księdza im podległego. Według ustaleń sądu 

hierarchowie kościelni wiedzieli o skłonnościach pedofilskich księdza,  

a pomimo to nie zawiesili go w obowiązkach i jedynie przenosili z parafii 

do parafii
1

. Inna ofiara księdza-pedofila uzyskała zadośćuczynienie  

w kwocie 400 tys. zł solidarnie od księdza, parafii oraz diecezji
2
. Ponadto 

zapadły także orzeczenia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia  

22 stycznia 2018 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia  

2 października 2018 r.
3
 Pozwana osoba prawna Kościoła w sprawie  

I ACa 539/18 złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego
4
, według 

                                                      
1

 Portal wp.pl, https://wiadomosci.wp.pl/jest-wyrok-sadu-wroclawska-i-

bydgoska-kuria-maja-zaplacic-odszkodowanie-ofierze-ksiedza-pedofila-

6476115054159489a?fbclid=IwAR3KJiA94rKHifkOQ6XkgXHmBBzzZkAIC7

9drfnaLdImxf-cg5upB-dGpn4, „Jest wyrok sądu. Wrocławska i bydgoska kuria 

mają zapłacić odszkodowanie ofierze księdza-pedofila”, dostęp 09.02.2020.  
2
 Portal natemat.pl, https://natemat.pl/286763,marek-mielewczyk-bohater-filmu-

sekielskich-wygral-proces-z-ksiedzem, „Bohater filmu Sekielskich wygrał  

w sądzie z byłym księdzem, który miał go molestować”, dostęp 09.02.2020.  
3
 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 października 2018 r., I ACa 

539/18, https://www.saos.org.pl/judgments/364100. 
4

 po II CSK 124/19, Portal wp.pl, https://wiadomosci.wp.pl/milion-zlotych-

zadoscuczynienia-dla-ofiary-ksiedza-pedofila-jest-wyrok-sadu-najwyzszego-

6494775791908993a, „Milion złotych zadośćuczynienia dla ofiary księdza 

pedofila. Jest wyrok Sądu Najwyższego”, dostęp 31.03.2020.  
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doniesień medialnych w dniu 31 marca 2020 r. Sąd Najwyższy na 

posiedzeniu niejawnym częściowo oddalił oraz częściowo odrzucił 

skargę kasacyjną kościelnej osoby prawnej, tym samym przesądzając  

o jej odpowiedzialności. Podkreślić należy, że na dzień sporządzenia 

przedmiotowego tekstu nie opublikowano na portalu SN informacji  

w tym zakresie. Dyskusja w tym przedmiocie jest jeszcze otwarta, 

ponieważ rozstrzygnięcie SN z dnia 31.03.2020 r. nie ma mocy zasady 

prawnej. Opowiedzieć się należy za poglądem, zgodnie z którym osoby 

prawne Kościoła ponoszą tę odpowiedzialność, co zostanie 

uargumentowane w odniesieniu tak do poglądów doktryny, jak też 

orzecznictwa. Podkreślić należy, że stanowisko takie wyrażają także 

niektórzy przedstawiciele Kościoła, np. o. Adam Żak, koordynator ds. 

ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, który 

stwierdził „Jeśli sądy tak zasądzą, to należy zapłacić. Kościół nie jest 

ponad prawem. Jeżeli instytucja w jakikolwiek sposób nie zapobiegła 

tragedii, a np. wiedziała o skłonnościach danego człowieka i zaniedbała 

tę informację, to będzie pociągana do odpowiedzialności na zasadach 

prawa powszechnego”
5
. Widoczne jest, że refleksja na temat koniecz-

ności poniesienia stosownej odpowiedzialności za lata zaniedbań 

dotknęła także samych przedstawicieli Kościoła.  

Osoby prawne Kościoła i ich zdolność sądowa oraz procesowa 

 W pierwszej kolejności należy omówić kwestię tego jakie 

podmioty działające w imieniu i na rzecz Kościoła ponosić mogą 

odpowiedzialność tego typu. W świetle art. 4 Konkordatu między Stolicą 

Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.
6
 Rzecz-

pospolita Polska uznaje osobowość prawną Kościoła katolickiego, jak 

również osobowość prawną wszystkich instytucji kościelnych 

terytorialnych i personalnych, które uzyskały taką osobowość na mocy 

prawa kanonicznego, przy czym odpowiednia władza kościelna 

zobowiązana jest do powiadomienia o nich kompetentne organy 

państwowe. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego
7
 w Rzeczypospolitej 

                                                      
5

 Portal Interia Fakty, https://fakty.interia.pl/autor/justyna-tomaszewska-

kaczmarczyk/news-o-zak-dziela-nas-lata-swietlne,nId,2963959, „O. Żak: dzielą 

nas lata świetlne”, dostęp 09.02.2020.  
6
 Konkordat z dnia 28 VII 1993 roku między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą 

(Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318).    
7
 Ustawa z dnia 17 V 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347). 
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Polskiej osobami prawnymi są następujące jednostki organizacyjne 

Kościoła katolickiego: 

1. metropolie;  

2. archidiecezje;  

3. diecezje;  

4. administratury apostolskie;  

5. parafie; 

6. kościoły rektoralne (rektoraty);  

7. Caritas Polska;  

8. Caritas diecezji;  

9. Papieskie Dzieła Misyjne. 

 Zgodnie z kolei z art. 8 ust. 1 ww. ustawy osobami prawnymi są 

także następujące personalne jednostki organizacyjne Kościoła: 

1. Ordynariat Polowy;  

2. kapituły;  

3. parafie personalne;  

4. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich;  

5. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskich;  

6. instytuty życia konsekrowanego (instytuty zakonne i instytuty 

świeckie) oraz stowarzyszenia życia apostolskiego;  

7. prowincje zakonów;  

8. opactwa, klasztory niezależne, domy zakonne;  

9. wyższe i niższe seminaria duchowne diecezjalne;  

10. wyższe i niższe seminaria duchowne zakonne, jeżeli, w myśl 

przepisów danego zakonu, mają charakter samoistny.  

 Wyżej przytoczone postanowienia Konkordatu oraz ustawy  

o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego mają istotne znaczenie dla 

bytu prawnego i funkcjonowania opisanych osób prawnych Kościoła, 

gdyż pozwalają na pociąganie ich do odpowiedzialności 

odszkodowawczej z tytułu deliktów. Osobą prawną określa się jednostkę 

organizacyjną, która wyposażona jest w zdolność prawną z mocy 

określonej normy prawa, a dzięki temu może być podmiotem stosunków 

cywilnoprawnych
8
. Zgodnie z poglądami judykatury o tym, jaki podmiot 

jest osobą prawną decyduje wyłącznie prawo materialne, a osobowość 

                                                      
8
 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, 

Warszawa 2001, s. 204. 



M. Kamiński: Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny 

niedozwolone duchownych na podstawie art. 430 k.c. 

335 

 

prawna może zostać nabyta wyłącznie bezpośrednio z przepisu ustawy 

lub też w wyniku spełnienia konkretnych przesłanek, które przewidziane 

są w ustawie
9
. Osoby prawne mają na podstawie art. 64 § 1 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
10

 (dalej: k.p.c.) 

przyznaną zdolność występowania w procesie jako strona, tj. zdolność 

sądową oraz na podstawie art. 65 § 1 k.p.c. przyznano im zdolność do 

czynności procesowych, tj. zdolność procesową. Zdolność sądowa 

najogólniej ujmując oznacza, że dany podmiot może występować  

w jakimkolwiek sądowym postępowaniu cywilnym w charakterze strony. 

Zdolność sądową odróżnia się od legitymacji procesowej. Brak zdolności 

sądowej zawsze prowadzi do odrzucenia pozwu, z kolei brak legitymacji 

procesowej, prowadzić może do oddalenia powództwa
11

. Zdolność proce-

sowa z kolei oznacza możliwość samodzielnego dokonywania czynności 

w procesie
12

.  

 Powyższe rozważania mają istotne znaczenie praktyczne dla 

cywilnej odpowiedzialności kościelnych osób prawnych. Zgodnie z art. 7 

ust. 3 o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego organami osób 

prawnych terytorialnych jednostek organizacyjnych Kościoła są: 

1. dla metropolii gnieźnieńskiej – metropolita gnieźnieński, Prymas 

Polski, dla innych metropolii – metropolita;  

2. dla archidiecezji – arcybiskup archidiecezjalny lub administrator 

archidiecezji;  

3. dla diecezji – biskup diecezjalny lub administrator diecezji;  

4. dla administratury apostolskiej – administrator apostolski;  

5. dla parafii – proboszcz lub administrator parafii;  

6. dla kościoła rektoralnego – rektor;  

7. dla Caritas Polska – dyrektor;  

8. dla Caritas diecezji – dyrektor;  

9. dla Papieskich Dzieł Misyjnych – dyrektor krajowy.  

                                                      
9
 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1956 r., I CO 20/56, OSNCK 

1957/3/64.  
10

 Ustawa z dnia 17 XI 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1460 ze zm.). 
11

 M. Manowska, Art. 64, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 

I. Art. 1-505
38

, red. M. Manowska, Warszawa 2015, s. 204.  
12

 M. Manowska, Art. 65, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 

I. Art. 1-505
38

, red. M. Manowska, Warszawa 2015, s. 207.  
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 Zgodnie z kolei z art. 8 ust. 2 ww. ustawy organami personalnych 

jednostek organizacyjnych Kościoła są:  

1. dla Ordynariatu Polowego – ordynariusz polowy;  

2. dla kapituły – prepozyt albo dziekan;  

3. dla parafii personalnej – proboszcz lub administrator parafii;  

4. dla Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych – 

przewodniczący (przewodnicząca) Konsulty Wyższych 

Przełożonych Zakonnych;  

5. dla zakonów – wyższy przełożony (przełożona);  

6. dla prowincji zakonnej – przełożony (przełożona) prowincji;  

7. dla opactwa – opat (przełożona);  

8. dla klasztoru niezależnego i domu zakonnego – przełożony 

(przełożona);  

9. dla wyższego seminarium duchownego – rektor;  

10. dla niższego seminarium duchownego – dyrektor. 

 Z powyższych regulacji wynika fakt, że odpowiedzialność 

cywilnoprawną będzie ponosiła dana osoba prawna Kościoła, np. 

diecezja, ale w zakres jej odpowiedzialności wchodzić będą mogły 

następstwa działań jej organu np. biskupa. Odpowiedzialności nie będzie 

ponosiła za to np. kuria diecezjalna, która nie posiada osobowości 

prawnej, a więc skierowanie roszczeń do kurii, a nie w stosunku do 

diecezji skutkować będzie odrzuceniem pozwu, gdyż kuria nie posiada 

nawet zdolności sądowej.  

Związek między postępowaniem karnym wobec duchownego,  

a odpowiedzialnością osób prawnych Kościoła 

 W sprawach dotyczących czynów niedozwolonych, popełnionych 

przez duchownych istotne znaczenie ma norma art. 11 k.p.c. Zgodnie  

z tym przepisem ustalenia wydanego w postępowaniu karnym 

prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa 

wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była 

oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie 

okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność 

cywilną. W świetle wyżej przytoczonego przepisu sąd cywilny musi  

w podstawie faktycznej swojego rozstrzygnięcia uwzględnić czyn, który 

został ustalony w wyroku karnym, przy czym ocena prawna tego 

zdarzenia następuje wyłącznie na podstawie prawa cywilnego. Z tej też 

przyczyny sąd cywilny jest związany prawomocnym wyrokiem 
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skazującym w zakresie ustaleń co do okoliczności popełnienia 

przestępstwa, które są zawarte w sentencji wyroku karnego
13

. Są to więc 

ustalenia co do samego faktu popełnienia przestępstwa, a więc 

dopuszczenia się określonego czynu przez określoną osobę na szkodę 

także określonej konkretnie osoby, a także kwalifikacji prawnej tego 

dokonanego czynu, stopnia winy oraz okoliczności popełnienia czynu,  

w tym przykładowo czasu jego popełnienia, miejsca jego popełnienia, 

sposobu działania sprawcy oraz poczytalności sprawcy
14

.  

 Wobec powyższego przy ustalaniu odpowiedzialności osób 

prawnych Kościoła za działanie duchownych na gruncie prawa 

cywilnego istotne znaczenie może mieć kwestia rozstrzygnięcia 

prawnokarnego w stosunku do konkretnego duchownego. Przykładowo 

zgodnie z art. 199 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
15

 

kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego 

położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do 

poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej 

czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z kolei 

z § 2 ww. przepisu jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na 

szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od  

3 miesięcy do lat 5, a na zasadzie § 3 tego przepisu karze określonej  

w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec 

takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania 

się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub 

udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. 

 W świetle poglądów doktryny nadużycie zaufania na gruncie 

tego przepisu występuje w sytuacji, kiedy to zachodzi szczególnego 

rodzaju związek psychiczno-emocjonalny pomiędzy pokrzywdzonym  

                                                      
13

 Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 15 lipca 2016 r., IV Ca 347/16, 

orzeczenia.slupsk.so.gov.pl. 
14

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2014 r., II CSK 405/13, LEX nr 

1480316, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2010 r., I CSK 520/09, 

LEX nr 737244; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r., V CSK 

267/09, LEX nr 794582; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2008 r., III 

CSK 191/08, OSP 2010, z. 1, poz. 2; wyrok Sądu Najwyższego z dnia  

17 czerwca 2005 r., III CK 642/04, LEX nr 177207; wyrok Sądu Najwyższego  

z dnia 18 lipca 1972 r., I PR 343/71, OSNCP 1973, Nr 4, poz. 65; uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 20 stycznia 1984 r., III CZP 71/83, OSNC 1984/8/133.  
15

 Ustawa z dnia 6 VI 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze 

zm.).  
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a sprawcą i dochodzi do świadomego wykorzystania przez sprawcę tego 

związku do skłonienia pokrzywdzonego do udzielenia mu przyzwolenia 

na określone czynności seksualne, co przypomina podstęp
16

. W przypad-

ku nadużycia zaufania następuje wykorzystanie występującego po stronie 

małoletniego przekonania, że danej osobie można ufać, wierzyć jej, czy 

też polegać na niej
17

. W ocenie orzecznictwa o doprowadzeniu określo-

nym w tym przepisie można mówić w przypadku, gdy wyłącznie  

z powodu tego określonego zachowania do sprawcy małoletni wyraził 

zgodę na obcowanie płciowe z tą osobą lub poddanie się innej czynności 

seksualnej, czy też wykonanie tego rodzaju czynności
18

. Sprawcą więc 

tego przestępstwa w związku z nadużyciem zaufania może być wyłącznie 

osoba, z którą pokrzywdzonego łączy szczególnego rodzaju więź 

zaufania
19

. Taka sytuacja zachodzi np. w przypadku wykorzystania swo-

jej pozycji zawodowej, pełnionej funkcji, czy też pozycji społecznej 

wykorzystuje zaufanie małoletniej ofiary i podejmuje wobec niej pewne 

czynności seksualne, którym ta osoba nie ma odwagi się sprzeciwić. 

Wykorzystanie zawodu nastąpić może według doktryny właśnie  

w przypadku księży
20

.  

 Zgodnie z art. 413 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks postępowania karnego
21

 każdy wyrok skazujący powinien zawie-

rać dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego 

kwalifikację prawną, przy czym należy określić takie elementy jak czas, 

miejsce, sposób oraz okoliczności popełnienia czynu i jego skutki
22

. 

Należy przedstawić wszystkie elementy, które konkretyzują czyn 

popełniony przez oskarżonego
23

. Konieczne jest opisanie także typu winy 

                                                      
16

 Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, wyd. V, 2016, Lex.  
17

 M. Mozgawa, Art. 199, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, 

Warszawa 2019, s. 660. 
18

 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., V KK 369/09, 

OSNKW 2010/9 poz. 80.  
19

 Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, 

red. A. Zoll, 2017, Lex.  
20

 Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, wyd. II, 2018, Lex. 
21

 Ustawa z dnia 6 VI 1997 roku Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1987 ze zm.). 
22

 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011,  

s. 819. 
23

 R. Ponikowski, Art. 413, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

red. J. Skorupka, Warszawa 2015, s. 1047. 



M. Kamiński: Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny 

niedozwolone duchownych na podstawie art. 430 k.c. 

339 

 

sprawcy, a w przypadku winy umyślnej określenie zamiaru sprawcy
24

.  

Za nieodpowiedni uznaje się taki opis czynu, który pomija którykolwiek 

element działania sprawcy, należący do ustawowych znamion 

konkretnego typu przestępstwa
25

.  

 Wobec powyższego w przypadku skazania za popełnienie 

przestępstwa penalizowanego w art. 199 § 3 k.p.k. duchownego 

konieczne jest zamieszczenie w sentencji orzeczenia dokładnego opisu 

czynu, przy czym istotne jest wskazanie w jaki sposób doszło do 

nadużycia zaufania, a więc że np. doszło do wykorzystania funkcji 

księdza. Tego typu ustalenie wiązać będzie sąd cywilny, co jest istotne  

z powodu okoliczności omówionych w dalszej części rozważań.  

Odpowiedzialność na zasadzie art. 430 k.c.  

 W doktrynie szereg autorów wskazuje, że najbardziej trafną 

podstawą odpowiedzialności cywilnej osób prawnych Kościoła  

w związku z popełnionymi przez duchownych czynami niedozwolonymi 

jest art. 430 k.c.
26

, przy czym niektórzy autorzy ograniczają taką odpo-

wiedzialność do działań np. wikariusza, który był powołany do posługi  

w parafii, wskazując na odmienny zakres odpowiedzialności za działania 

proboszcza, który jest organem parafii - „W zakresie podstaw prawnych 

odpowiedzialności należy jednak rozróżnić sytuację, w której zarzucany 

czyn popełnia wikariusz powołany do posługi w parafii (wówczas 

odpowiedzialność parafii można wyprowadzać z art. 430 k.c.) oraz 

sytuację, gdy popełnienie deliktu zarzuca się proboszczowi będącemu 

zarazem organem parafii”
27

, a niektórzy autorzy wskazują, że parafia 

ponosi odpowiedzialność także za działania proboszcza jako 

podwładnego, a nie jako organ, wskazując, że w rozumieniu tego 

przepisu podwładnym jest każdy kapłan, a więc tak wikariusz, jak też 

proboszcz
28

. 

                                                      
24

 A. Ważny, Art. 413, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

red. A. Sakowicz, Warszawa 2015, s. 873. 
25

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2000 r., IV KKN 725/98, niepubl.  
26

 A. Głowacka, Odpowiedzialność osób prawnych Kościoła katolickiego za 

czyny niedozwolone, „Acta Erasmiana. Varia II” 2015, s. 154.  
27

 A. Sieczych, Odpowiedzialność odszkodowawcza związków wyznaniowych za 

przestępstwa seksualne popełnione przez duchownych w USA i w Polsce [casus 

Kościoła Katolickiego], „Państwo i Prawo” 2017, z. 1, s. 71-72.  
28

 Ibidem, s. 72.  
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 Należy w pierwszej kolejności rozważyć jakie są podstawy 

odpowiedzialności na zasadzie przywołanego art. 430 k.c. w ogólności. 

Zgodnie z przedmiotowym przepisem kto na własny rachunek powierza 

wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności 

podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego 

wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej 

osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. Odpowiedzialność 

ta opiera się na zasadzie ryzyka, a więc zwierzchnik odpowiada za 

podwładnego niezależnie od możliwości przypisania mu winy, jest to 

odpowiedzialność obiektywna za samo zaistnienie skutku
29

. Według sta-

nowiska Sądu Najwyższego „Hipoteza art. 430 k.c. obejmuje przypadki, 

w których do wyrządzenia szkody dochodzi z winy osoby, znajdującej się 

pod kierownictwem innej osoby i gdy osoba taka podlega jej 

wskazówkom”
30

. Doktryna stoi na stanowisku, że dla zastosowania odpo-

wiedzialności opartej o ten przepis konieczne jest stwierdzenie dwóch 

elementów – relacji między powierzającym, a wykonawcą, opartej na 

podległości oraz winy wykonawcy
31

.  

 W pierwszej kolejności należy dokonać oceny, czy między 

powierzającymi, a wykonawcami, którzy dopuszczają się czynów 

niedozwolonych zachodzi stosunek podległości. W orzecznictwie 

wskazuje się, że stosunek ten zachodzi, gdy „występuje taki układ relacji, 

który ze swej istoty zakłada podległości wykonawcy wobec 

powierzającego, a więc obowiązek stosowania się do jego wskazówek. 

Stosunek podległości istnieje także wtedy, gdy de facto, pomimo 

istniejących możliwości, powierzający rezygnuje z wpływu na 

zachowanie się wykonawcy czynności i pozostawia mu swobodną rękę  

w zakresie podejmowanych czynności. Tak samo należy ocenić sytuację, 

gdy podwładny nie stosuje się do udzielanych mu wskazówek przy wy-

konywaniu powierzonej mu czynności”
32

. Podkreślić należy, że w świetle 

poglądów literatury w strukturze organizacyjnej Kościoła katolickiego 

                                                      
29

 Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r., III Ca 1915/14, 

orzeczenia.ms.gov.pl 
30

 Wyrok SN z dnia 28 czerwca 2011 r., II PK 9/11, 

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/II%20PK%209-11-1.pdf. 
31

 P. Machnikowski, Odpowiedzialność za podwładnego, „Acta Universitatis 

Wratislaviensis” 2009, s. 361. 
32

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 r., V ACa 

344/18, LEX nr 2700149. 
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występuje ściśle zasada zwierzchnictwa i podporządkowania, gdyż jest to 

organizacja o strukturze hierarchicznej
33

.  

 Reguły, odnoszące się do systemu zwierzchnictwa w Kościele 

reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego
34

. Kanon 381 ww. Kodeksu sta-

nowi, że w diecezji przysługuje biskupowi wszelka władza zwyczajna, 

własna i bezpośrednia, która jest wymagana do jego urzędu,  

z wyłączeniem jedynie spraw, które na mocy prawa lub dekretu papieża 

zostały zarezerwowane dla najwyższej, czy też innej władzy kościelnej. 

W parafii z kolei władza pasterska powierzona jest zgodnie z kanonem 

515 § 1 oraz kanonem 519 proboszczowi. Proboszcz obowiązany jest na 

podstawie kanonu 528 § 2 do czuwania, aby w parafii nie wystąpiły 

nadużycia. Z kolei kanon 548 stanowi, że obowiązki wikariusza 

parafialnego regulują statuty diecezjalne, pisma biskupa diecezjalnego 

oraz polecenia proboszcza. Wikariusz jest obowiązany do wsparcia 

proboszcza w jego posłudze i musi mu regularnie przedstawiać 

zamierzone oraz już podjęte poczynania pasterskie. Podkreślić należy,  

że na zasadzie kanonu 277 biskup ma uprawnienia do wydawania norm  

w zakresie zachowania wstrzemięźliwości cielesnej przez księży  

w diecezji, a także uprawniony jest do oceny w poszczególnych 

przypadkach przestrzegania tego obowiązku. Widoczna jest więc ściśle 

hierarchiczna struktura, w której to wikary odpowiada przed 

proboszczem i biskupem, a proboszcz przed biskupem. Możliwa jest więc 

tak odpowiedzialność parafii za czyny wikariusza i proboszcza, a także 

diecezji za czyny wikariusza, proboszcza oraz biskupa.  

 Stanowisko wyrażone powyżej potwierdzają poglądy innych 

przedstawicieli doktryny – „Kościół jest jednak jednocześnie strukturą 

wysoce scentralizowaną, co wyraża się w szerokich kompetencjach 

biskupa diecezjalnego wobec księży inkardynowanych w jego diecezji 

(…) Hierarchiczność Kościoła i rygorystyczna podległość księży władzy 

zwierzchniej (kan. 381) powoduje, że zwierzchnik, stojący najczęściej 

poza jednostką (…) w obrębie której działał sprawca szkody, ma 

szczególne obowiązki nadzorcze i kontrolne (…) Podporządkowanie 

księży rzutuje na obowiązki ich zwierzchnika diecezjalnego. Powinien on 

aktywnie oceniać kwalifikacje księży, którzy mają pracować z dziećmi  

i młodzieżą, a przede wszystkim reagować na doniesienia  

                                                      
33

 A. Głowacka, op. cit., s. 150. 
34

 Kodeks Prawa Kanonicznego 1983,   

https://www.katolicki.net/ftp/kodeks_prawa_kanonicznego.pdf,  

dostęp 03.02.2020.  
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o nieprawidłowościach zachowania wobec osób powierzonych ich pieczy 

(…) Wyrządzenie szkody deliktowej przez osoby duchowne 

każdorazowo zatem aktualizuje pytanie, czy i o ile nie doszło tu do 

zaniedbania organów zwierzchnich (kan. 381,368) w zakresie aktów 

staranności w wyborze personelu, reagowania na niepokojące sygnały,  

w sprawowaniu bieżącego nadzoru nad ryzykiem osobowym. Gdy do 

takich sytuacji dojdzie – odpowiedzialność będzie ponosiła za czyn 

własny osoba prawna (diecezja), w obrębie której ów zwierzchnik 

niestarannie działał”
35

. Podkreślić przy tym należy, że w świetle przy-

wołanego cytatu odpowiedzialność osoby prawnej, w obrębie której 

niestarannie działał zwierzchnik opierać by się miała na zasadzie winy,  

a z tym stanowiskiem nie sposób się zgodzić. Norma art. 430 k.c. 

reguluje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc nie jest wymagane 

stwierdzenie winy zwierzchnika.  

 W ocenie Sądu Najwyższego czynność powinna być 

wykonywana przez podwładnego w interesie zwierzchnika, a więc 

szkoda musi mieć związek z wykonywaną na rzecz zwierzchnika 

czynnością, a nie może to wystąpić jedynie przy okazji wykonywania 

takich czynności
36

. W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że związek 

ten nie musi być ścisły, a wystarczy powiązanie z działalnością 

prowadzoną w interesie zwierzchnika – „Wyrządzenie szkody nastąpić 

musi w związku z wykonywaną czynnością, a nie jedynie przy jej okazji  

i odpowiedzialność przełożonego wchodzi w grę tylko wtedy, gdy szkoda 

jest w jakiś sposób powiązana z działalnością podwładnego prowadzoną 

w interesie zwierzchnika, a nie wykonywana w interesie własnym bez-

pośredniego sprawcy”
37

. W tym zakresie wypowiadał się Sąd Najwyższy 

już  w uchwale z dnia 15 lutego 1971 r., wskazując „Zgodnie  

z utrwalonym już orzecznictwem należy jednak odróżnić sytuację, gdy 

szkodę wyrządza funkcjonariusz państwowy jedynie przy sposobności 

wykonywania powierzonej mu czynności, od sytuacji, gdy wprawdzie 

szkoda została przezeń wyrządzona w celu osobistym, ale tylko dlatego, 

że wykonywanie czynności służbowej umożliwiło mu wyrządzenie tej 

szkody, w tym mianowicie znaczeniu, że ze względu na przymusowy 

charakter wykonywanej czynności poszkodowany obywatel nie mógł 
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przeciwstawić się nadużyciu i w ten sposób zapobiec szkodzie. Przyjąć 

należy, że w wypadku takim szkoda została wyrządzona przy 

wykonywaniu, a nie przy sposobności wykonywania powierzonej 

funkcjonariuszowi państwowemu czynności. Jako przykład takiej sytuacji 

można wskazać wypadek kradzieży przedmiotu należącego do dłużnika 

przez funkcjonariusza przeprowadzającego egzekucję”
38

. Rozważania te 

przekładając na odpowiedzialność osób prawnych Kościoła można by 

podsumować stwierdzeniem, że osoby te odpowiadać będą, gdy podległy 

im duchowny skorzysta z samego faktu bycia duchownym do popełnienia 

czynu zabronionego i wyrządzi w ten sposób szkodę. Do faktu 

powiązania powierzenia czynności z rodzajem zajmowanego stanowiska 

oraz charakterem pełnionej funkcji odniósł się Sąd Najwyższy także  

w wyroku z dnia 21 marca 1957 r., w którym stwierdził, że termin 

„powierzenie czynności” nie odnosi się do jedynie wydania konkretnego 

polecenia, ale właśnie do pełnienia funkcji, czy piastowania pewnego 

stanowiska
39

. Powyższe oznacza, że nie jest konieczne, aby zwierzchnik 

„nakazał” osobie podległej dokonanie czynu zabronionego, aby ponosił 

odpowiedzialność za jego skutki. Stanowisko to potwierdza także dalsze 

orzecznictwo – „niezgodność celu działania podwładnego 

z oczekiwaniami zwierzchnika nie stanowi wyłącznego kryterium 

pozwalającego na stwierdzenie tego, czy szkoda została wyrządzona 

przez tego podwładnego »przy wykonywaniu powierzonej« mu 

czynności w rozumieniu art. 430 k.c.”
40

. Przeciwny pogląd doprowa-

dziłby w zasadzie do znacznego ograniczenia stosowania art. 430 k.c.  

w ogóle, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby przełożeni polecali 

podwładnym np. popełnianie przestępstw.  

 W doktrynie wskazuje się, że w przypadku przestępstw 

popełnianych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności duchowni 

niemalże zawsze wykorzystują fakt sprawowania swojej funkcji. Do 

naruszenia nietykalności cielesnej małoletnich oraz ich integralności 

seksualnej przez duchownych dochodzi najczęściej w związku z ich 

edukacją lub posługą religijną – są to najczęściej uczniowie, bądź 

ministranci. Wobec powyższego fakt prowadzenia zajęć religii lub opieki 

nad ministrantami daje duchownym możliwość dokonania czynów 
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niedozwolonych na ich szkodę. Przyjąć można, że gdyby dana osoba nie 

piastowała takiej funkcji jak duchowny to nie miałaby w ogóle 

możliwości uzyskania kontaktu ze swoją ofiarą. Dostrzegła to Ewa 

Łętowska, która stwierdziła, że „odnotować należy, że zachodzi 

przesłanka wyrządzenia szkody w ramach «powierzonych czynności», 

gdy służyły one jako środek niezbędny do wyrządzenia szkody,  

gdy sprawca wykorzystuje ułatwienia, jakie się łączą ze sprawowaną 

funkcją, gdy wykorzystuje zaufanie, jakie budzi jego funkcja (misja),  

gdy niewłaściwie wykorzystuje margines swobody pozostawionej mu 

przy sprawowaniu funkcji, gdy chodzi o czyny, których sprawca nie 

mógłby się dopuścić, gdyby nie powierzono mu funkcji”
41

. Podkreśla się 

także, że do popełnienia czynu niedozwolonego dochodzi właśnie 

najczęściej w miejscach, które można określić jako „miejsce służbowe” 

duchownych, a więc np. plebania, zakrystia, sala katechetyczna itd.
42

  

 Stwierdzić należy, że powyższe stanowisko doktryny, o tym że 

do nadużyć w stosunku do nieletnich, których dopuszczają się duchowni 

dochodzi w związku z wykonywaniem powierzonych czynności 

potwierdzają przykłady spraw przytaczane przez media. Należy przy tym 

jednakże jednoznacznie podkreślić, że do przekazów medialnych należy 

podchodzić z dozą ostrożności, gdyż o winie świadczy jedynie 

prawomocny wyrok skazujący. Przytoczyć można jednak przykłady 

spraw opisywanych przez media w części dotyczącej zarzucanych 

duchownym okoliczności nadużyć seksualnych – „O molestowaniu przez 

księdza, opiekuna scholi i nauczyciela religii, trzy dziewięciolatki 

powiedziały swojej katechetce trzy lata temu”
43

, „Poznali się podczas 

pielgrzymki do Watykanu”
44

, „Ksiądz Mariusz W., były wikariusz parafii 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, przyznał się do 

wykorzystywania seksualnego dziewczynek – donosi „Gazeta 

                                                      
41
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Krakowska”. Do molestowania miało dochodzić podczas wyjazdów  

w góry, które on sam dla dzieci organizował, czy w trakcie wyjść na 

basen (…) O możliwości popełnienia przestępstwa przez duchownego 

prokuraturę zawiadomiła jedna ze szkół podstawowych w Nowym Targu, 

bo podczas lekcji dotyczącej pedofilii nauczycielka usłyszała od 

uczennicy piątej klasy, że to, o czym mowa, robił z dziewczynkami ich 

katecheta”
45

, „I to właśnie tam w latach 2015-2016 rozpijał i wykorzystał 

seksualnie dwóch niepełnoletnich ministrantów”
46

, „Decyzją prokuratury 

Piotr M. został aresztowany po tym, jak jedna z matek zeznała,  

że podczas przygotowań do pierwszej komunii, ksiądz miał wykorzystać 

seksualnie jej 9-letnią córkę”
47

. 

 E. Łętowska w swoich rozważaniach zajęła nawet dalej idące 

stanowisko, w którym stwierdziła, że wszelkie czyny niedozwolone 

popełnione przez księży wobec osób „słabszych” w stosunku do nich,  

a więc np. uczniów, parafian, podopiecznych itd. Niezależnie od miejsca 

oraz okoliczności, w których doszło do wyrządzenia szkody, miały 

związek ze sprawowaną funkcją, ponieważ w takiej sytuacji ksiądz 

zawsze w jej ocenie „jest na służbie”
48

. Ponadto w ocenie E. Łętowskiej 

miejsce wyrządzenia szkody, a więc np. plebania, czy też ubiór,  

w którym występuje sprawca – sutanna, wzbudzać mogą zaufanie ofiar, 

co powoduje, że dochodzi do związku popełnionego czynu ze 

sprawowaną funkcją
49

. Ze stanowiskiem tym należy się zgodzić, ponie-

waż w społeczeństwach, a szczególnie w polskim społeczeństwie sam 

fakt sprawowania funkcji duchownego w dalszym ciągu powodują 

niemalże automatycznie znaczne zaufanie oraz szacunek. Wobec 

powyższego dzieci są narażone w szczególności na brak możliwości 

obiektywnej oceny zachowania danej osoby, gdy od dziecka uczone są, 
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że ksiądz jest osobą, której należy ufać (tajemnica spowiedzi) oraz której 

należy się słuchać (przewodnictwo duchowe oraz często funkcja 

nauczyciela w szkole). W takim przypadku sam fakt sprawowanej funkcji 

prowadzić może do wzbudzenia zaufania, o którym mowa chociażby  

w przytaczanym już art. 199 § 3 k.k.  

 Widoczne jest więc, że stwierdzenie w wyroku skazującym przez 

sąd karny, że do popełnienia przestępstwa przez duchownego doszło  

w wyniku nadużycia przez niego funkcji duchownego, prowadzić musi 

do analogicznego przyjęcia w postępowaniu cywilnym z uwagi na 

związanie wyrokiem karnym na zasadzie art. 11 k.p.c.  

 W orzecznictwie, jak już wskazano, przyjęto odpowiedzialność 

osób prawnych Kościoła katolickiego za czyny niedozwolone 

duchownych na podstawie art. 430 k.c. Wyroki w tym zakresie zapadły 

dotychczas w sądach okręgowych oraz sądzie apelacyjnym. W ocenie 

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przyjęcie, że szkoda powstała z powodu 

piastowania przez sprawcę szkody funkcji księdza oraz w wyniku 

wykorzystania przez niego tej funkcji w celu zdobycia zaufania 

pokrzywdzonego, powinno skutkować uznaniem odpowiedzialności 

podmiotu przełożonego nad danym duchownym za działania 

duchownego w oparciu o art. 430 k.c. Ponadto w orzeczeniu tym sąd ten 

stwierdził, że nie jest konieczne do przypisania odpowiedzialności za 

przestępstwa seksualne duchownych osobom prawnym kościoła, 

stwierdzenie świadomości ich przełożonych świadomości nadużyć 

duchownych, tolerowania tych nadużyć, ich ukrywania, czy też zaniechań 

w zakresie podjęcia działań zwalczających takie niewłaściwe 

postępowanie. Sąd ten stwierdził, że odpowiedzialność kościelnych osób 

prawnych nie różni się w żaden sposób od odpowiedzialności innych 

osób prawnych na gruncie tego przepisu, a więc także ona ponoszona jest 

na zasadzie ryzyka, a nie winy. Istotne jest także, że w ocenie tego sądu 

nie jest decydującym kryterium w zakresie ustalenia związku szkody  

i powierzonych czynności ustalenie w czyim interesie działał duchowny, 

co jest logiczne, gdyż co do zasady księża nie popełniają przestępstw  

w interesie i na rzecz Kościoła. Ponadto sąd ten zwrócił uwagę na istotną 

kwestię, mianowicie odpowiedni nadzór w instytucjach kościelnych.  

W ocenie tego sądu już w seminarium duchownym kandydaci do 

sprawowania funkcji duchownych są badani przez przełożonych pod 

kątem posiadania odpowiednich kwalifikacji moralnych. Wobec 

powyższego to na Kościele ciąży obowiązek pozbawienia osób 

niespełniających moralnych wymagań możliwości uzyskania święceń.  
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 W doktrynie także podkreśla się, że odpowiedzialność 

kościelnych osób prawnych za duchownych kształtuje się identycznie, jak 

odpowiedzialność innych podmiotów za sprawców szkody i nie ma 

żadnych przesłanek, które wskazywałyby na konieczność traktowania 

kościelnych osób prawnych w odmienny sposób
50

. Wskazuje to, że teza  

o braku odpowiedzialności Kościoła za czyny księży jest nie do utrzy-

mania
51

, chociaż teza ta stawiana jest przez przedstawicieli Kościoła
52

. 

Zgodzić się należy z poglądem, że kościelne osoby prawne traktowane 

powinny być w analogiczny sposób jak wszelkie pozostałe osoby prawne, 

co wynika z podstawowej kwestii – zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
53

 wszyscy są równi 

wobec prawa, a ponadto żaden przepis, czy to ustawy zasadniczej, czy też 

ustaw nie przewiduje odmiennej odpowiedzialności kościelnych osób 

prawnych niż odpowiedzialność przewidziana w przepisach k.c. Wobec 

powyższego brak odmiennej regulacji powoduje, że stosować należy 

przepisy takie jak w przypadku każdej innej osoby prawnej (z wyjątkiem 

Skarbu Państwa, do którego stosuje się odmienne regulacje na zasadzie 

art. 417, 417
1
 i 417

2
 k.c.).  

 Podkreślić należy, że przedawnienie roszczeń w związku z tymi 

czynami niedozwolonymi w świetle art. 442
1
 § 2 k.c. następuje  

z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu 

na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie 

obowiązanej do jej naprawienia, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub 

występku. Termin ten odnosi się także do przedawnienia roszczeń  

w stosunku do kościelnych osób prawnych. W orzecznictwie wskazuje 

się, że ten termin ma zastosowanie w stosunku do roszczeń wobec osoby, 

która odpowiada za sprawcę szkody jako za czyn cudzy
54

. Ponadto 

zgodnie z art. 441 § 1 k.c. jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za 
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szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest 

solidarna. Wobec powyższego zachodzi solidarność odpowiedzialności 

osoby duchownej oraz kościelnej osoby prawnej, co oznacza, że pozew 

skierowany może być przeciwko bezpośredniemu sprawcy szkody, 

przeciwko osobie prawnej lub też solidarnie wobec obu podmiotów. 

Przykładowo w przypadku dokonania czynu zabronionego przez 

wikariusza możliwe jest skierowanie pozwu jednocześnie przeciwko 

temu wikariuszowi, parafii w ramach której pełnił posługę oraz 

zwierzchniej diecezji.  

 Podsumowując stwierdzić należy, że o ile odpowiedzialność 

karna ponoszona jest przez sprawców czynów zabronionych 

indywidualnie, o tyle odpowiedzialność cywilna za skutki ich działań 

ponoszona może być także przez inne podmioty na zasadzie solidarnej 

odpowiedzialności. Ta ogólna reguła stosowana jest także w odniesieniu 

do osób prawnych Kościoła, które odpowiadają na zasadzie ryzyka na 

podstawie art. 430 k.c. za osoby duchowne im podległe. Stanowisko takie 

potwierdzają poglądy doktryny oraz kształtuje się w tym zakresie 

aktualnie linia orzecznicza je akceptująca.  
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Problem sprzeciwu sumienia radcy prawnego  

w sprawach rozwodowych 

The Problem of Conscience-Based Objection of an Attorney-at-law 

in Divorce Cases 

 

Abstrakt  

 Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do wolności 

sumienia i wyznania. Z prawem tym bezpośrednio wiąże się wynikająca 

zarówno z przepisów prawa międzynarodowego jak i Konstytucji RP, 

regulacja sprzeciwu sumienia. Proces cywilny w sprawach rodzinnych,  

a w szczególności sprawach rozwodowych wydaje się być polem 

największych napięć pomiędzy sumieniem profesjonalnego 

pełnomocnika, a normami powszechnie obowiązującego prawa. Należy 

zatem zadać pytanie czy radca prawny może, powołując się na wolność 

sumienia, odmówić świadczenia pomocy prawnej. 

Słowa kluczowe:  

sprzeciw sumienia, radca prawny, rozwód  

Abstract  

 One of the basic human rights is the right to freedom of 

conscience and religion. This right is directly connected with the 

regulation of conscience-based objection, resulting both from 

international law and the Constitution of the Republic of Poland. Civil 

procedure in family cases, and especially in divorce cases, seems to be 

the area of the greatest tensions between conscience of a professional 

legal counsellor and the binding legal norms. Thus, a question should be 

asked whether a legal advisor can refuse to provide legal assistance, 

citing freedom of conscience. 
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Uwagi wprowadzające  

 Zasadniczym prawem człowieka jest prawo do wolności 

sumienia i wyznania, z którego z kolei wywodzona jest regulacja 

sprzeciwu sumienia. Zazwyczaj słyszy się o niej w kontekście 

świadczenia usług medycznych, jednakże bez wątpienia odnosi się ona 

także do przedstawicieli innych zawodów, w tym prawników.  

 Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, nakazy sumienia mogą 

wynikać z różnych systemów wartości i pozostawać w oderwaniu od 

religii
1
. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że w przypadku Rzeczypospolitej 

Polskiej, w której dominującym wyznaniem jest stanowiąca 

najliczniejszy nurt chrześcijaństwa wiara katolicka, to właśnie ona od 

pokoleń gruntuje poglądy i postawy moralne polskiego społeczeństwa.  

Powoduje to, że nawet osoby, które formalnie nie przynależą do Kościoła 

katolickiego mogą podświadomie respektować zakorzenione zasady 

wynikające z tejże wiary
2
.   

Prawo do wolności sumienia i wyznania  

 Prawo do wolności sumienia i wyznania zostało usankcjonowane 

zarówno w aktach prawa międzynarodowego jak i w prawie polskim
3
. 

Zgodnie z art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, każdy 

człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to 

obejmuje wolność zmiany religii lub wiary oraz wolność głoszenia swej 

religii lub wiary, bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, 

                                                      
1
 Wyrok TK z dnia 7 X 2015 roku, sygn. akt K 12/14, OTK-A 2015/9/143.  

2
 Confer M. Skwarzyński, Sprzeciw sumienia w adwokaturze, [w:] Standardy 

bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski,  

A. Tunia, Lublin 2013, s. 208: Głównym polem powstania konfliktu sumienia 

będzie kolizja z zasadami religijnymi.   
3
 Vide D. Ostrowska, Prawo do wolności sumienia i wyznania, [w:] Prawa 

człowieka. Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, 

Warszawa 2014, s. 138.  
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publicznie lub prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie 

kultu i praktyk religijnych
4
.  

 Rozwinięcie powyższych postanowień znajduje się w art. 18 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który  

w ustępie pierwszym stanowi, że każdy ma prawo do wolności myśli, 

sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub 

przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do 

uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub 

prywatnie, swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, 

uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie
5
. Pakt przewi-

duje jednak możliwość ograniczania przedmiotowych wolności, jeżeli 

jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, 

zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności 

innych osób
6
. 

 Z kolei Karta Praw Podstawowych UE gwarantuje prawo do 

wolności myśli, sumienia i religii, a także uznaje prawo do odmowy 

działania sprzecznego z własnym sumieniem, zgodnie z ustawami 

krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa
7
. 

 Analogiczne postanowienia znalazły się w Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności, zgodnie z którą każdy ma 

prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje 

wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania 

indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego 

wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, 

praktykowanie i czynności rytualne. Wolność uzewnętrzniania wyznania 

lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są 

przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie 

demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, 

                                                      
4

 Art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowiąca rezolucję 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu  

10 XII 1948 roku, http://pobb.pl/Prawa/PNZ/PDPCZ.pdf, dostęp: 8 II 2020.  
5
 Art. 18 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 

otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 XII 1966 roku, (Dz.U. z 1977 r., 

poz. 167), zw. dalej: MPPOiP. 
6
 Art. 18 ust. 3 MPPOiP.  

7
 Art. 10 ust. 1 i 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 XII 

2007 roku, (Dz.U. UE.C., poz. 303.1).  
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ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw  

i wolności innych osób
8
. 

 Przechodząc na grunt polskiego porządku prawnego należy 

powołać się przede wszystkim na art. 53 ust. 1 Konstytucji RP, który 

zapewnia każdemu wolność sumienia i religii
9
. Wolność tę należy wy-

wieść z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka
10

. Świadczy  

o tym także postanowienie zawarte w preambule do Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, zgodnie z którym prawa 

przewidziane Paktem wynikają z przyrodzonej godności osoby ludzkiej
11

.  

 Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, sumienie to 

,,zdolność oceny własnego postępowania i świadomość 

odpowiedzialności moralnej za swoje czyny”
12

. Jak zauważa Trybunał 

Konstytucyjny, pojęcie „sumienia” pojawiło się po raz pierwszy w etyce 

chrześcijańskiej. Wywodzi się je od św. Hieronima, który w IV w. zaczął 

posługiwać się pojęciem synderesis oznaczającym przyrodzoną 

człowiekowi władzę odróżniania dobra od zła. U św. Tomasza z Akwinu 

con-scientia („współ-wiedza”), czyli sumienie, to zdolność do 

intelektualnej oceny własnych aktów jako dobrych albo złych. Podstawą 

tej zdolności jest rozum, który pozwala na odróżnianie dobra od zła na 

poziomie konkretnych działań. Przez filozofów XVIII-wiecznych 

uważane było za element zmysłu moralnego, w który wyposażony jest 

każdy człowiek od chwili urodzenia. Sumienie nie jest głosem boga, lecz 

natury. Myśliciele XIX-wieczni powątpiewali w przyrodzoną zdolność 

człowieka odróżniania dobra od zła. Wywodzili ją raczej z wychowania  

a ściślej nacisku wywieranego przez wychowawcę (James i John Stuart 

Millowie, Aleksander Bain). Wiek XX przyniósł modyfikację tego 

wyobrażenia, wskazując na społeczeństwo jako źródło presji wywieranej 

na jednostkę i w konsekwencji - kształtującej jej sumienie (Emil 

Durkheim). Dla Zygmunta Freuda sumienie było dyspozycją do 

                                                      
8
 Art. 9 ust. 1 i 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 XI 1950 roku, zmienionej następnie 

Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, (Dz.U. z 1993 r., poz. 

284).  
9
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz.U., poz. 483 

ze zm.), zw. dalej: Konstytucją RP. 
10

 Art. 30 Konstytucji RP.  
11

 Vide preambuła MPPOiP.  
12

 Sumienie, [w:] Słownik Języka Polskiego PWN,  

https://sjp.pwn.pl/szukaj/sumienie.html, dostęp: 12 II 2020. 
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oceniania samego siebie według kryteriów narzuconych pod presją 

„kultury”, zwłaszcza potępiania siebie i samoudręczenia
13

. 

 W nauczaniu Kościoła katolickiego sumienie moralne 

pojmowane jest  jako sąd rozumu, przez który osoba ludzka rozpoznaje 

jakość moralną konkretnego czynu, który zamierza wykonać, którego 

właśnie dokonuje lub którego dokonała
14

. 

 Konstytucja RP nie zawiera legalnej definicji wolności sumienia. 

Analizując jednak jej zakres oraz skutki powoływania się na nią, należy 

rozróżnić jej dwie sfery: wewnętrzną i zewnętrzną
15

. Pierwsza z nich 

przejawia się w możliwości określenia i wyboru własnego światopoglądu. 

Jak stwierdza Trybunał Konstytucyjny jest to intymna sfera sumienia 

jednostki traktowana jako refleks uniwersalnej idei godności osoby 

ludzkiej
16

. Na sferę zewnętrzną składa się zaś możliwość postępowania  

z własnym sumieniem oraz wbrew własnemu sumieniu. Zdaniem  

M. Olszówki „absurdem byłoby twierdzenie, że jednostka 

dysponowałaby wolnością przyjmowania i kształtowania własnego 

światopoglądu, lecz nie miałaby jednocześnie wolności realizowania jego 

założeń i pryncypiów, czyli postępowania »dobrze« i »właściwie«, 

»słusznie« i »godziwie«, a więc respektowania wyznawanych przez 

siebie kryteriów moralnych (…)”
17

. 

 Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, wolność sumienia nie 

oznacza jedynie prawa do reprezentowania określonego światopoglądu, 

ale przede wszystkim prawo do postępowania zgodnie z własnym 

sumieniem, do wolności od przymusu postępowania wbrew własnemu 

sumieniu
18

. Instytucją stojącą na straży tej wolności jest tzw. klauzula 

                                                      
13

 Wyrok TK z dnia 7 X 2015 roku, sygn. akt K 12/14, OTK-A 2015/9/143.  
14

 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, kan. 1778. 
15

 M. Olszówka, Komentarz do art. 53 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom 

I. Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 1262. 

Nieco odmienne zdanie wyraża H. Misztal, który uważa, że wolność sumienia to 

wolność człowieka w zakresie wewnętrznym, niemożliwym do skutecznego 

uregulowania za pomocą norm prawnych. Na wolność sumienia nie przekładają 

się zatem akty zewnętrzne podejmowane w celu zamanifestowania obranego 

zespołu przekonań (H. Misztal, Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia  

i religii, [w:] Prawo wyznaniowe, A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, 

Warszawa 2011, s. 70). 
16

 Wyrok TK z dnia 7 X 2015 roku, sygn. akt K 12/14, OTK-A 2015/9/143. 
17

 M. Olszówka, op. cit., s. 1262. 
18

 Orzeczenie TK z dnia 15 I 1991 roku, sygn. akt U 8/90, OTK 1991/1/8.  
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sumienia, rozumiana jako możliwość niepodejmowania działania 

zgodnego z prawem i powinnego, a jednocześnie sprzecznego ze 

światopoglądem (przekonaniami ideologicznymi czy religijnymi) danej 

osoby. W wymiarze etycznym konstrukcja ta może dowodzić prymatu 

sumienia nad wymaganiami prawa stanowionego, zaś na płaszczyźnie 

jurydycznej - zapewnia realizację wolności sumienia i eliminuje kolizję 

norm prawa stanowionego z normami etycznymi, umożliwiając jednostce 

zachowanie godziwe - spójne z własnymi przekonaniami
19

. 

 Tak szerokie pojmowanie konstytucyjnego prawa do wolności 

sumienia nie oznacza, że ma ono charakter nieograniczony i nie podlega 

żadnym uszczupleniom. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 

ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 

mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 

w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 

publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 

jednakże naruszać istoty wolności i praw.  

 Zdaniem A. Zolla „ponieważ wolność sumienia jest wartością 

podstawową, wynikającą bezpośrednio z godności człowieka, 

występująca w prawie stanowionym tzw. klauzula sumienia nie powinna 

być rozumiana jako podstawa prawna takiej wolności. (…). Takiej 

podstawy wymaga ograniczenie prawa do postępowania zgodnie  

z własnym sumieniem. (…). To nie wolność zachowania się zgodnie  

z własnym sumieniem może podlegać kontroli z punktu widzenia jej 

zgodności z Konstytucją. Takiej kontroli powinny podlegać wynikające  

z normy zawierającej klauzulę sumienia ograniczenia prawa do 

zachowania się zgodnego z własnym sumieniem”
20

. Tożsame stanowisko 

zostało wyrażone przez K. Szczuckiego, który stwierdza, że skoro zasadą 

jest wolność sumienia to jej ograniczenie, jako odstępstwo od reguły, 

musi być oparte na przepisie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a nie na 

odwrót
21

.  

                                                      
19

 Wyrok TK z dnia 7 X 2015 roku, sygn. akt K 12/14, OTK-A 2015/9/143. 
20

 A. Zoll, Klauzula sumienia, [w:] Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – 

aspekty etyczne i prawne, red. P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, Lublin 

2014, s. 81. 
21

 K. Szczucki, Klauzula sumienia – uwagi do lege lata i de lege ferenda, „Studia 

Iuridica” 2009, nr 50, s. 168-169. 
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 Zdaje się jednak, że polski ustawodawca wyznaje inny pogląd. 

Świadczy o tym chociażby przepis art. 39 ustawy o zawodach lekarza  

i lekarza dentysty, który stanowi, że lekarz co do zasady może 

powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych  

z jego sumieniem
22

 czy też przepis art. 12 ust. 2 ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej, przewidujący możliwość odmówienia wykonania 

zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego 

niezgodnego z sumieniem pielęgniarki lub położnej
23

. Gdyby zatem 

polski ustawodawca podzielał ww. pogląd doktrynalny, nie 

wprowadzałby przepisów stanowiących podstawę powoływania się na 

klauzulę sumienia, gdyż byłby to zabieg nieracjonalny, niecelowy  

i zbędny.  

Małżeństwo 

 Przepis art. 18 Konstytucji RP stanowi, iż małżeństwo jako 

związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką 

Rzeczypospolitej Polskiej
24

. Polska ustawa zasadnicza nie zawiera jednak 

jego legalnej definicji.  

 Wśród przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego oraz 

rodzinnego, wykrystalizowało się wiele odmiennych koncepcji 

małżeństwa, które eksponują różne jego cechy. Zdaniem J. Winiarza 

związek małżeński jest to „trwały stosunek prawny łączący zwykle 

dożywotnio mężczyznę i kobietę, którzy z zachowaniem 

konstytutywnych przesłanek przewidzianych w postanowieniach k.r.o. 

dokonali czynności prawnej zawarcia małżeństwa i w następstwie jej 

dokonania stali się równouprawnionymi podmiotami kompleksu praw 

i obowiązków małżeńskich dla optymalnej realizacji funkcji społecznych 

założonej przez ich związek rodziny”
25

.  

 W. Borysiak przypisuje instytucji małżeństwa wyjątkową pozycję 

w systemie prawnym. Wyraża on stanowisko, że stanowi ono 

„zarejestrowany związek pomiędzy dwoma osobami, oparty na 

                                                      
22

 Art. 39 ustawy z dnia 5 XII 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 537 ze zm.).  
23

 Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 VII 2011 roku o zawodach pielęgniarki  

i położnej, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 576 ze zm.).  
24

 Vide art. 18 Konstytucji RP. 
25

 J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1994, s. 33. 
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szczególnej więzi społecznej, gospodarczej, psychicznej i fizycznej, 

poddany specjalnemu statusowi prawnemu”
26

.  

 Z kolei T. Smyczyński podkreśla, że „małżeństwo jest trwałym, 

ale nie nierozerwalnym, związkiem mężczyzny i kobiety, opartym na 

równorzędności stron, którego celem jest wspólne pożycie, realizacja 

dobra małżonków, dobra założonej rodziny i jej celów społecznych”
27

.  

 Małżeństwo stanowi zatem swoistą umowę zawieraną pomiędzy 

dwojgiem osób. Ze względu jednak na szczególne zespolenie 

nupturientów, nie jest możliwe uzyskanie podobnego statusu przy 

wykorzystaniu norm prawa prywatnego. Przyjmując nawet bardzo 

szeroką wykładnię zobowiązaniowej zasady swobody umów, nie 

osiągniemy skutku w postaci stosunku prawnego opartego na 

zobowiązaniu „do dozgonnego wspólnego życia, wzajemnej wierności  

i lojalności, zakazującej wstępowania w konkurencyjne związki formalne 

i relacje faktyczne”
28

.  

 Nieco inne spojrzenie na związek małżeński przedstawił 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Stwierdził on bowiem, 

że z przepisu art. 18 Konstytucji RP wynika nie tyle konstytucyjne 

rozumienie instytucji małżeństwa, co gwarancja objęcia szczególną 

ochroną i opieką państwa instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że 

chodzi o związek mężczyzny i kobiety. Zdaniem Sądu przepis ten nie 

zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych 

zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też 

różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć 

małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu
29

.   

                                                      
26

 W. Borysiak, Komentarz do art. 18 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom 

I. Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 479.  
27

 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 

2001, s. 38. 
28

 Vide B. Banaszkiewicz, Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.  

O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, ,,Kwartalnik Prawa 

Prywatnego” 2013, nr 3, s. 610.   
29

 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 I 2019 roku, sygn. akt IV SA/Wa 2618/18, 

LEX nr 2618194. Confer uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 2 XII 

2019 roku, sygn. akt II OPS 1/19, LEX nr 2746435, w której stwierdzono 

niedopuszczalność transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka rodziców 

tej samej płci, z uwagi na sprzeczność z podstawowymi zasadami polskiego 

porządku prawnego – w tym art. 18 Konstytucji RP.  
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 W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy zaś, że „»Głęboka 

wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i 

unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie. 

Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa«. Powołanie do małżeństwa 

jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki 

Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu 

wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, 

strukturach społecznych i postawach duchowych”
30

. 

Zawarcie małżeństwa  

 W Konstytucji RP nie przesądzono w jaki sposób może dojść do 

zawarcia małżeństwa. Pozostawiono w tym zakresie ustawodawcy 

pewien luz decyzyjny w określeniu w jaki sposób i w jakiej formie 

można zawrzeć związek małżeński. Istnieje zatem możliwość zawarcia 

małżeństwa zarówno w formie pisemnej jak i ustnej przed uprawnionym 

urzędnikiem państwowym. Dopuszcza się również złożenie zgodnych 

oświadczeń woli przez nupturientów przed osobą duchowną określonego 

Kościoła lub związku wyznaniowego
31

. 

 Stosownie do treści przepisu art. 1 § 1 k.r.o.
32

, małżeństwo 

zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą 

przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują 

ze sobą w związek małżeński. 

 Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta 

zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu 

Kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego 

oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego 

prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi 

akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo 

uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności 

duchownego
33

. Małżeństwo wyznaniowe może jednak zostać zawarte 

jedynie, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa 

regulująca stosunki między państwem a Kościołem albo innym 

związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez 

                                                      
30

 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, kan. 1603.  
31

 W. Borysiak, op. cit., s. 481.  
32

 Ustawa z dnia z dnia 25 II 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.), zw. dalej: k.r.o. 
33

 Art. 1 § 2 k.r.o.  
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związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego Kościoła albo 

innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą 

zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
34

. 

Ustanie małżeństwa  

 Jedną z podstawowych cech wyróżniających małżeństwo jest 

jego trwałość. Świadczy o tym chociażby rota ślubowania składana  

w czasie wstępowania w związek małżeński
35

. Wyrazem zasady trwałości 

jest regulacja prawna przewidująca możliwość ustania przedmiotowego 

stosunku prawnego wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. 

Małżeństwo ustaje zatem w przypadku śmierci jednego z małżonków
36

, 

uznania małżonka za zmarłego
37

 oraz orzeczenia rozwodu
38

. Niektórzy 

przedstawiciele doktryny prawa rodzinnego do powyższego katalogu 

zaliczają także unieważnienie małżeństwa
39

. Skutkiem jednak przedmio-

towej instytucji prawnej jest przyjęcie, iż co do zasady małżeństwo 

unieważnione uważa się za nie zawarte. Prawomocny wyrok sądu 

wydany w takim przypadku ma charakter konstytutywny i co do zasady 

wywołuje skutki ex tunc
40

. Nie może zatem ustać czegoś co nigdy nie 

istniało.  

 Z punktu widzenia problemu analizowanego w niniejszym 

artykule naukowym, szczególną uwagę należy zwrócić na instytucję 

rozwodu. Ustanie małżeństwa poprzez rozwód jest możliwe przy 

spełnieniu przesłanki pozytywnej w postaci nastąpienia zupełnego  

i trwałego rozkładu pożycia małżonków
41

. Jak zauważył Sąd Najwyższy, 

wspólne pożycie polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi 

                                                      
34

 Art. 1 § 3 k.r.o.  
35

 Vide art. 7 § 3 in fine k.r.o.: Świadomy/Świadoma praw i obowiązków 

wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję  

w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w związek 

małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było 

zgodne, szczęśliwe i trwałe. 
36

 Art. 1 § 1 i 2 k.r.o. 
37

 Art. 55 k.r.o. 
38

 Art. 56 k.r.o. 
39

 G. Jędrejek, Komentarz do art. 55 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Komentarz aktualizowany, red. G. Jędrejek, LEX/el. 2019.  
40

 Vide A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011,  

s. 125. Wyjątek w zakresie wywoływania skutków ex tunc przewiduje przepis 

art. 21 k.r.o.  
41

 Art. 56 § 1 k.r.o. 
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małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego 

podstawowych zadań. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy 

uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione więzi łączące 

małżonków
42

. Rozkład pożycia ma zaś charakter trwały, gdy doświad-

czenie życiowe uzasadnia - na tle okoliczności konkretnej sprawy - 

wniosek, iż powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. W szczególności 

należy porównać czas trwania wspólnego pożycia, z okresem jego 

zerwania
43

. Jak słusznie zauważa G. Jędrejek, „upływ kilku, kilkunastu 

czy tym bardziej kilkudziesięciu lat od początku ustania więzi pozwala 

domniemywać, że rozpad ma charakter trwały”
44

. 

 Studiując przepisy art. 56 k.r.o. możemy wyszczególnić również 

trzy przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu. Po pierwsze, rozwiązanie 

małżeństwa nie jest możliwe, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć 

dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków
45

. Po drugie, jeżeli żąda 

go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi 

małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na 

rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia 

społecznego
46

. Po trzecie, jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu 

byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
47

. 

 Odwołanie się do zasad współżycia społecznego jako generalnej 

klauzuli odsyłającej może budzić szczególne kontrowersje, gdyż 

pozostawia organom władzy sądowniczej bardzo duże pole manewru. 

Zdaniem A. Olejniczaka, uzależnienie możliwości orzeczenia rozwodu 

od jego oceny w ujęciu zasad współżycia społecznego, pełni jednak 

funkcję kontrolną. Zapewnia bowiem niedopuszczalność wydania 

orzeczenia rozwodowego, pomimo zupełności i trwałości rozkładu 

pożycia małżeńskiego, pozostającego w sprzeczności z powszechnie 

akceptowanymi wartościami
48

. 

                                                      
42

 Wyrok SN z dnia 22 X 1999 roku, sygn. akt III CKN 386/98, LEX nr 

1217913.  
43

 Confer wyrok SN z dnia 8 XII 1998 roku, sygn. akt I CKN 817/97, LEX nr 

1214475.  
44

 G. Jędrejek, op. cit., LEX/el. 2019.  
45

 Art. 56 § 2 in principio k.r.o. 
46

 Art. 56 § 3 k.r.o.  
47

 Art. 56 § 2 in fine k.r.o.  
48

 A. Olejniczak, Komentarz do art. 56 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, LEX 2013.  
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Stosunek Kościoła katolickiego do instytucji rozwodu  

 W Ewangelii wg św. Mateusza opisano jedno ze spotkań Jezusa  

z faryzeuszami. Przedstawiciele żydowskiego bractwa religijnego 

zapytali Chrystusa czy mężczyzna ma prawo rozwieść się z żoną. Ten zaś 

odpowiedział „»Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich 

jako mężczyznę i kobietę?« I rzekł: »Dlatego opuści człowiek ojca  

i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już 

nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie 

rozdziela«”
49

. 

 Kościół katolicki bardzo krytycznie odnosi się instytucji 

rozwodu. W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że „rozwód jest 

poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do 

zerwania dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem 

aż do śmierci. Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem 

jest małżeństwo sakramentalne. Fakt zawarcia nowego związku, choćby 

był uznany przez prawo cywilne, powiększa jeszcze bardziej ciężar 

rozbicia; stawia bowiem współmałżonka żyjącego w nowym związku  

w sytuacji publicznego i trwałego cudzołóstwa”
50

. W dalszych fragmen-

tach podnosi się zaś, że „niemoralny charakter rozwodu wynika  

z nieporządku, jaki wprowadza on w komórkę rodzinną  

i w społeczeństwo. Nieporządek ten pociąga za sobą poważne szkody: dla 

porzuconego współmałżonka, dla dzieci, które doznały wstrząsu  

z powodu rozejścia się rodziców, często starających się pozyskać ich 

względy, oraz z uwagi na zły przykład, który czyni z niego prawdziwą 

plagę społeczną”
51

. 

 Co istotne, Kościół katolicki nie potępia każdego rozwodnika. 

„Może zdarzyć się, że jeden ze współmałżonków jest niewinną ofiarą 

rozwodu orzeczonego przez prawo cywilne. Nie wykracza on wówczas 

przeciw przepisowi moralnemu”
52

.  

 

 

                                                      
49

 Ewangelia wg św. Mateusza 19, 4-6, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=262, dostęp: 8 II 2020.  
50

 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, kan. 2384. 
51

 Ibidem, kan. 2385. 
52

 Ibidem, kan. 2386. 
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Radca prawny jako pełnomocnik w postępowaniu cywilnym  

 W procesie cywilnym rozpatrywane są różnorakie kategorie 

spraw. Część z nich charakteryzuje się tak znaczącymi odmiennościami, 

że ustawodawca postanowił wprowadzić pewne odrębności proceduralne 

tworząc m.in. postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich
53

. Szcze-

gólnym ich rodzajem są sprawy o rozwód
54

.   

 W postępowaniu mającym na celu rozwiązanie małżeństwa, 

strona może być reprezentowana – w myśl ogólnych zasad – m.in. przez 

radcę prawnego
55

. W takim przypadku pełnomocnictwo musi być jednak 

udzielone jedynie do prowadzenia danej sprawy
56

. Wskazać należy, że 

generalny przepis art. 87 § 1 k.p.c. nie stanowi samodzielnej normy 

regulującej zakres, w jakim w postępowaniu cywilnym pełnomocnikiem 

procesowym może być radca prawny
57

. Zagadnienia te znajdują dookre-

ślenie w przepisach ustawy o radcach prawnych
58

.  

 Zgodnie z art. 4 ustawy o radcach prawnych, wykonywanie za-

wodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej
59

. Przed-

miotowa pomoc prawna ma zaś na celu ochronę prawną interesów 

podmiotów, na których rzecz jest wykonywana
60

. Powyższą profesję na-

leży zaliczyć do zawodów zaufania publicznego
61

. Zdaniem Trybunału 

Konstytucyjnego to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb 

ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia 

osobistego i zorganizowany w sposób uzasadniający przekonanie 

społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystywaniu tych 

informacji przez świadczących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania 

publicznego określane jest dodatkowo normami etyki zawodowej, 

                                                      
53

 H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 230. 
54

 Vide art. 425 ustawy z dnia 17 XI 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.), zw. dalej: k.p.c.  
55

 Art. 87 § 1 k.p.c.  
56

 Art. 426 k.p.c. Confer art. 88 k.p.c. 
57

 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 10 I 1997 roku, sygn. akt III CZP 

116/96, LEX nr 27447. 
58

 Ustawa z dnia 6 VII 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

75 ze zm.), zw. dalej: u.r.p. Vide P. Telenga, Komentarz do art. 87 k.p.c., [w:] 

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729, 

red. A. Jakubecki, LEX/el. 2019.  
59

 Art. 4 u.r.p. 
60

 Art. 2 u.r.p.  
61

 Vide wyrok TK z dnia 26 XI 2003 roku, sygn. akt SK 22/02, LEX nr 82401. 
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szczególną treścią ślubowania, tradycją korporacji zawodowej czy 

szczególnym charakterem wykształcenia wyższego i uzyskanej 

specjalizacji (aplikacja)
62

. Trybunał Konstytucyjny stwierdza również,  

że zawód zaufania publicznego ma służyć interesowi publicznemu
63

. 

 Zważając na problem postawiony w tytule niniejszego artykułu 

należy rozważyć dwie sytuacje. Po pierwsze, zwrócenie się danej osoby 

fizycznej o pomoc prawną, w zakresie sprawy rozwodowej,  

do konkretnego radcy prawnego. Po drugie, wyznaczenie radcy prawnego 

w sprawie o rozwód jako pełnomocnika z urzędu. Wskazać bowiem 

trzeba, że radca prawny nie może podjąć się prowadzenia sprawy,  

jeśli nie otrzyma zlecenia od klienta albo osoby go reprezentującej albo 

jeżeli sprawa nie zostanie mu powierzona na podstawie przepisów prawa 

przez sąd lub inny organ
64

. 

 Procedura podjęcia się świadczenia pomocy prawnej przez radcę 

prawnego z wyboru wydaje się raczej klarowna i nie jest obwarowana 

licznymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa
65

. Bardziej 

sformalizowana jest ścieżka uzyskania pomocy prawnej z urzędu.  

 Strona postępowania cywilnego zwolniona przez sąd od kosztów 

sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia radcy 

prawnego
66

. Stosowny wniosek składa się wraz z wnioskiem o zwol-

nienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do 

protokołu, co do zasady w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona 

lub już się toczy
67

. Osoba fizyczna dołącza do wniosku oświadczenie 

obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, do-

chodach i źródłach utrzymania
68

. Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli udział 
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 Wyrok TK z dnia 7 V 2002 roku, sygn. akt SK 20/00, LEX nr 54063. 
63

 Wyrok TK z dnia 19 IV 2006 roku, sygn. akt K 6/06, LEX nr 189582. 
64

 Art. 43 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiący załącznik do 

uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych  

z dnia 22 listopada 2014 roku w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,  

zw. dalej: KERP.  
65

 Vide art. 43 ust. 2 KERP: Podejmując się świadczenia pomocy prawnej, radca 

prawny obowiązany jest przed przystąpieniem do czynności zawodowych ustalić 

z klientem zakres usługi, wysokość honorarium lub sposób jego wyliczenia,  

a także zasady ponoszenia opłat i wydatków. 
66

 Art. 117 § 2 k.p.c.  
67

 Art. 117 § 4 k.p.c.  
68

 Art. 117
1
 § 1 k.p.c.  
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radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny
69

, zaś w dalszej kolejności 

zwraca się do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych  

o wyznaczenie radcy prawnego
70

. Właściwa rada okręgowej izby radców 

prawnych, wyznacza radcę prawnego niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamiając o tym sąd
71

. Ustanowienie 

radcy prawnego przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem 

pełnomocnictwa procesowego, którego zakres określa przepis art. 91 

k.p.c., za wyjątkiem czynności, które podejmowane są już po 

prawomocnym zakończeniu postępowania
72

. 

Odmowa świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego 

 Procedura i przesłanki prawne odmowy udzielenia pomocy 

prawnej przez radcę prawnego w dwóch powyższych przypadkach nieco 

się od siebie różnią. W pierwszym z nich to sam radca prawny podejmuje 

decyzję o nieprzyjęciu do prowadzenia danej sprawy. Nie oznacza to 

jednak, że taki wybór nie podlega ocenie przez inne podmioty. Zaznaczyć 

bowiem trzeba, że rada okręgowej izby radców prawnych jest 

uprawniona do kontroli i oceny wykonywania zawodu przez radcę 

prawnego
73

. Radcowski samorząd zawodowy ma za zadanie nie tylko 

reprezentować osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ale  

i sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu  

w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony
74

. Konstytucyjnie 

wymagalne atrybuty pieczy samorządów zawodów zaufania publicznego 

nad należytym wykonywaniem zawodów pozostają konsekwencją 

charakteru prawnego pieczy jako funkcji o cechach władztwa 

publicznego
75

. Celem tej władczej działalności radcowskiego samorządu 
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 Art. 117 § 5 k.p.c. 
70

 Art. 117
3
 § 1 k.p.c.  

71
 Art. 117

3
 § 2 k.p.c. Vide uchwała nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 15 X 2010 roku w sprawie wyznaczania radców prawnych do 

prowadzenia spraw z urzędu, stanowiąca załącznik do uchwały nr 277/IX/2016 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 VII 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców 

prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.  
72

 M. Kuchnio, Komentarz do art. 118 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania 

cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, red. M. Piaskowska, WKP 

2020.  
73

 Art. 22
1
 u.r.p.  

74
 Confer art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.  

75
 P. Sarnecki, Radca prawny jako zawód zaufania publicznego, [w:] ,,Radca 

Prawny” 2002, nr 4-5, LEX/el. 2020. 
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zawodowego jest przestrzeganie właściwej jakości – w sensie 

merytorycznym i prawnym - czynności składających się na wykonywanie 

zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego
76

. Jak słusz-

nie zauważa P. Sarnecki, „bardzo doniosłym momentem analizowanego 

zaufania omawianych zawodów, w tym również radcy prawnego, jest 

rozwiązanie polegające na obowiązku świadczenia czynności 

zawodowych w każdej sytuacji, gdy się o to zwrócono”
77

. W przypadku 

nieuzasadnionej odmowy świadczenia pomocy prawnej, dany radca 

prawny może zaś odpowiadać dyscyplinarnie.  

 Ustawodawca przewidział swoisty wentyl bezpieczeństwa 

pozwalający radcy prawnemu zwolnić się z obowiązku udzielenia 

pomocy prawnej. Może to jednak nastąpić wyłącznie z ważnych 

powodów
78

. Ustawa nie zawiera katalogu ważnych powodów jak również 

nie wskazuje co należy rozumieć pod tym pojęciem. Przykładów można 

jednak doszukać się w przepisach Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
79

. 

Należą do ich niewątpliwie wszelkie sytuacje powodujące konflikt 

interesów lub wpływające na niezależność radcy prawnego
80

. Nie prze-

widziano jednak podstawy opierającej się na subiektywnych 

przekonaniach prawnika.  

 Radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej, jeżeli 

wykonywanie czynności zawodowych naruszałoby tajemnicę zawodową 

lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia, ograniczenia jego 

niezależności, albo gdy posiadana przez niego wiedza o sprawach innego 

klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał czynności 

zawodowe, dawałaby klientowi nieuzasadnioną przewagę
81

. Ponadto rad-

ca prawny nie może udzielić pomocy prawnej, jeżeli brał udział  

w sprawie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub osoba 

pełniąca funkcję publiczną albo jako arbiter, mediator lub biegły; 

zeznawał uprzednio jako świadek w sprawie o okolicznościach sprawy; 
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 Confer wyrok TK z dnia 18 II 2004 roku, sygn. akt P 21/02, OTK-A 2004/2/9.  
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 P. Sarnecki, Radca prawny jako zawód zaufania publicznego, [w:] ,,Radca 

Prawny” 2002, nr 4-5, LEX/el. 2020. 
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 Art. 22 ust. 1 u.r.p.  
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 Zdaniem P. Sarneckiego, Kodeks Etyki Radcy Prawnego przewiduje 

wyczerpujący katalog tychże powodów. Vide P. Sarnecki, Radca prawny jako 

zawód zaufania publicznego, [w:] ,,Radca Prawny” 2002, nr 4-5, LEX/el. 2020. 
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 K. Kwapisz, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, LexisNexis 2011, 

LEX/el. 2020.  
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 Art. 26 ust. 1 KERP. 



S. Korus: Problem sprzeciwu sumienia radcy prawnego w sprawach 

rozwodowych 

368 

 

osoba najbliższa albo z jakichkolwiek przyczyn zależna od radcy 

prawnego brała lub bierze udział w rozstrzygnięciu, sprawy; sprawa 

dotyczy radcy prawnego, adwokata lub innej osoby, z którą radca prawny 

może na podstawie przepisów prawa wspólnie wykonywać zawód - o ile 

wykonują czynności zawodowe w tym samym czasie na rzecz tego 

samego klienta; był albo pozostaje w bliskich stosunkach 

z przeciwnikiem swojego klienta lub osobą zainteresowaną 

niekorzystnym dla klienta rozstrzygnięciem sprawy; osoba najbliższa 

radcy prawnemu jest pełnomocnikiem strony przeciwnej lub wykonywała 

na jej rzecz w tej sprawie inną pomoc prawną
82

. 

 Radca prawny nie może być obrońcą lub pełnomocnikiem 

klientów, jeżeli ich interesy są sprzeczne w tej samej sprawie lub sprawie 

z nią związanej. Nie może być również obrońcą lub pełnomocnikiem 

klienta, jeżeli przeciwnik klienta jest również jego klientem 

w jakiejkolwiek sprawie albo którego interesy są sprzeczne z interesami 

osób, na rzecz których radca prawny uprzednio wykonywał czynności 

zawodowe w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej
83

. 

 Radcy prawnemu nie wolno doradzać klientowi, którego interesy 

są sprzeczne z interesami innego klienta w tej samej sprawie lub  

w sprawie z nią związanej albo jeżeli jego interesy są sprzeczne w tej 

samej sprawie lub w sprawie z nią związanej z interesami osoby, na rzecz 

której radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe
84

. 

 Profesjonalny pełnomocnik w osobie radcy prawnego nie może 

także świadczyć pomocy prawnej klientowi, jeżeli w danej sprawie lub 

sprawie z nią związanej pomiędzy klientem a radcą prawnym istnieje 

sprzeczność interesów lub znaczne ryzyko jej wystąpienia, a także jeżeli 

czynności zawodowe dotyczą osoby lub majątku radcy prawnego albo 

osoby mu najbliższej, chyba że czynność odnosi się do wspólnych  

z klientem roszczeń, działań lub interesów
85

. 

 W sytuacji pomocy prawnej świadczonej z urzędu, radca prawny 

ustanowiony przez sąd jest obowiązany zastępować stronę do 

prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że z postanowienia 
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 Art. 27 pkt 1-6 KERP.  
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 Art. 28 ust. 1-3 KERP.  
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 Art. 29 ust. 1 pkt 1-2 KERP. 
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 Art. 30 ust. 1 KERP.  
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sądu wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej
86

. Może 

on jednak, w przypadku wystąpienia ważnych powodów, wnosić  

o zwolnienie od obowiązku zastępowania strony w procesie
87

. Jak za-

uważa J. Gudowski, uzasadnienia dla „ważnych przyczyn” należy szukać 

przede wszystkim wśród zasad deontologii zawodowej radców prawnych, 

o których była mowa wcześniej
88

.  

 Co ważne, jedynie sąd, jako organ ustanawiający radcę prawnego 

z urzędu, a nie organ samorządu zawodowego, który go jedynie 

wyznaczył, bada, czy przyczyny, na które powołuje się pełnomocnik,  

są na tyle ważne, że uzasadniają zwolnienie z obowiązku zastępowania 

strony
89

. Zwalniając radcę prawnego, sąd zwraca się równocześnie do 

właściwej okręgowej izby radców prawnych o wyznaczenie innego radcy 

prawnego
90

. 

 Zdaniem Sądu Najwyższego wyczerpujące wyliczenie ważnych 

powodów stanowiących podstawę do odmowy udzielenia pomocy 

prawnej jest niemożliwe, a ich ocena wymaga odwołania się do 

konkretnych okoliczności. Można przykładowo zaliczyć do nich brak 

jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości postępowania oraz 

zastosowania prawa materialnego. Wypadki takie będą występować 

rzadko, zwłaszcza gdy chodzi o wykładnię prawa, która podlega 

rozwojowi. Inną sytuacją uzasadniającą wniosek pełnomocnika 

o zwolnienie jest okazywany przez zastępowanego brak zaufania
91

. 

 Ponadto jak zauważa Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Warszawie, ważnymi przyczynami są także czasowa niedyspozycja, 

trudna sytuacja rodzinna, nadzwyczajne zdarzenia losowe, brak wąskiej 

specjalizacji niezbędnej do prawidłowego świadczenia pomocy prawnej. 

Przyczyny te winny być badane w stosownym czasie, w odniesieniu do 

konkretnej sprawy. Sąd zaznacza jednak, że przyczyny te nie mogą mieć 
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 Art. 118 § 2 k.p.c.  
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 Art. 118 § 3 k.p.c.  
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 Vide J. Gudowski, Komentarz do art. 118 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania 
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charakteru trwałego. Gdyby bowiem taki charakter miały, to należałoby 

przyjąć, że uniemożliwiają one wykonywanie zawodu adwokata (co 

niewątpliwie należy odnieść także do radcy prawnego)
92

. Przemawiałoby 

to za stwierdzeniem, że przyczyną taką nie może być sprzeczność  

z sumieniem danego pełnomocnika. Hołdowanie pewnym zasadom 

moralnym i etycznym charakteryzuje się bowiem zazwyczaj trwałością.  

 W tym samym wyroku Sąd podkreśla, że przepis art. 28 ust. 1 

u.p.a. ma charakter wyjątkowy w tym sensie, że odmowa, o której w nim 

mowa, może nastąpić tylko w sytuacjach nietypowych, a nawet - jak się 

przyjmuje w doktrynie - skrajnych
93

. 

Podsumowanie 

 Przyznać trzeba, że ani ustawa o radcach prawnych ani też akty 

prawa wewnętrznego korporacji radcowskiej, nie przewidują możliwości 

skorzystania przez profesjonalnego prawnika z dobrodziejstw klauzuli 

sumienia. Oznaczałoby to, że radca prawny musiałby posiłkować się 

ogólnymi przepisami ustawy o radcach prawnych przewidującymi 

możliwość zwolnienia się z obowiązku udzielenia pomocy prawnej.  

 Jak zostało już jednak wspomniane, to ograniczenie możliwości 

powoływania się na wolność sumienia a nie jej wprowadzenie powinno 

zostać uregulowane ustawowo. Argument ten przemawiałby zatem za 

stwierdzeniem, że radca prawny może w każdej sytuacji, gdy stwierdzi 

sprzeczność interesów klienta z własnymi przekonaniami, odmówić 

świadczenia pomocy prawnej.   

 Z drugiej jednak strony, ustawodawca uczynił profesjonalnych 

prawników wykonujących zawód zaufania publicznego, 

odpowiedzialnymi za roztaczanie kurateli nad dobrami mającymi 

kluczowe znaczenie w demokratycznym państwie prawa
94

. Obowiązek 

ten wynika także pośrednio z przepisu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, który 

ogólnie mówiąc zapewnia prawo do sądu. Osoba fizyczna chcąca 

skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, zazwyczaj czyni to, 

gdyż nie czuje się na tyle pewna, aby występować w sprawie 
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 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 IV 2006 roku, sygn. akt VI SA/Wa 

2380/05, LEX nr 212165.  
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 Vide A. Machnikowska, Klauzula sumienia w zawodzie prawnika,  
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samodzielnie. W zdecydowanej większości przypadków nie posiada 

także odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Odmowa udzielenia pomocy 

prawnej przez radcę prawnego może zatem prowadzić do pozbawienia 

danej osoby możności obrony swych praw.  

 Oczywiście w takiej sytuacji potencjalny klient może skorzystać 

z pomocy innego pełnomocnika, jednakże rodzi to dodatkowe trudności, 

a podjęcie czynności odwleka się w czasie. Często zdarza się, że dana 

osoba zwraca się o pomoc prawną już po wystąpieniu konkretnego 

problemu lub otrzymaniu pisma z sądu  informującego o możliwości 

podjęcia obrony swych praw (np. poprzez wniesienie sprzeciwu od 

nakazu zapłaty czy też złożenia odpowiedzi na pozew). W takich 

przypadkach kluczową rolę odgrywa czas.  

 Zdaje się zatem, że Kodeks Etyki Radcy Prawnego powinien 

stanowić zespół jedynych zasad moralnych do których w stosunkach 

zawodowych powinni odwoływać się radcowie prawni. Relatywizacja tej 

materii i odnoszenie się do własnych, subiektywnych przekonań 

i wartości, znacząco osłabiłoby ugruntowany status powszechnej ochrony 

prawnej, wpływając zarówno na porządek publiczny jak i na wolności 

oraz prawa jednostek
95

.    

 Dodatkową wskazówką prowadzącą do przekonania, iż radca 

prawny powinien bardzo ostrożnie odwoływać się do własnego sumienia 

w sprawach zawodowych jest pkt 2.7. Kodeksu Etyki Prawników 

Europejskich, który stanowi, że z zastrzeżeniem należytego 

przestrzegania wszelkich przepisów prawa i zasad etyki zawodowej, 

prawnik musi zawsze działać w najlepszym interesie swego klienta i musi 

przedkładać jego interes nad interes własny lub interes innych 

przedstawicieli zawodów prawniczych
96

.  

 Awersja niektórych profesjonalnych pełnomocników do 

prowadzenia spraw rozwodowych z urzędu może mieć zupełnie inne 

podłoże niż sprzeczność z ich moralnością. Stosownie bowiem do 

przepisu § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb 

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę 

                                                      
95

 Ibidem, s. 131.  
96

 Kodeks Etyki Prawników Europejskich stanowiący załącznik do uchwały  

nr 8/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 XI 2010 roku  

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Prawników Europejskich.  
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prawnego z urzędu, opłata należna pełnomocnikowi w sprawie z zakresu 

prawa rodzinnego i opiekuńczego o rozwód wynosi jedyne 360,00 

złotych
97

.  

 Uzasadnianie odmowy świadczenia pomocy prawnej w sprawach 

rozwodowych wolnością sumienia, korespondowałoby jednak  

z przemówieniem Jana Pawła II, zdaniem którego „adwokaci wykonujący 

wolny zawód, powinni zawsze odmawiać wykorzystywania swej 

specjalności w celu przeciwnym sprawiedliwości, jakim jest rozwód; 

mogą współpracować w tym działaniu jedynie wtedy, gdy według 

intencji klienta nie jest ono ukierunkowane na zerwanie małżeństwa, ale 

ma na celu inne skutki prawne, które w danym ustawodawstwie można 

osiągnąć wyłącznie na tej drodze sądowej”
98

. 

 Dla przeciwwagi należy także podnieść, że istnieje wiele innych, 

bardziej wyrazistych przypadków mogących pozostawać w sprzeczności 

z podstawowym system etycznym danego radcy prawnego. Mowa tutaj 

m.in. o sytuacjach, gdzie prawnik występuje jako obrońca oskarżonego, 

który mu zaufał i przyznał skrycie, że faktycznie popełnił zarzucany mu 

czyn, zaś zaprzecza temu przed organami ścigania.   

 W ocenie autora, wybierając zawód radcy prawnego, każdy 

powinien liczyć się z możliwością wystąpienia dylematów 

towarzyszących świadczeniu pomocy prawnej. Składając ślubowanie 

przyszły radca prawny w pewien sposób wyzbywa się swoistych 

uprawnień i przyjmuje na siebie ciężar wynikający z wykonywania 

zawodu zaufania publicznego.  

 

 

 

                                                      
97

 § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 3 X 2016 

roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 

prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 68 

ze zm.). 
98

 Jan Paweł II, Nierozerwalność małżeństwa dobrem wszystkich, przemówienie 

z dnia 28 I 2002 roku do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/rotarz_28012

002.html, dostęp: 10 II 2020. 
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Abstrakt  

 Osoba transseksualna to osoba która ze względu na dezaprobatę 

swojej płci często czuje się jak więzień swojego ciała. Osoba taka 

odczuwa rozbieżności między psychicznym poczuciem przynależności 

do danej płci a  cielesnością danej osoby. Osoby te po dokonaniu korekty 

płci zgodnie z obowiązującym prawem mogą wstąpić w związek 

małżeński na gruncie prawa cywilnego, jednakowoż na gruncie prawa 

kanonicznego nie mogą sprostować ksiąg kościelnych, co uniemożliwia 

zawarcie małżeństwa jako sakramentu.  

Słowa kluczowe:  

transseksualizm, małżeństwo, prawo cywilne, prawo kanoniczne 

Abstract  

 Transsexual person is a person who, because of his disapproval, 

often feels like a prisoner of this body. Such a person feels the 

giscrepancy between the psychological sens of belongin to a give sex and 

the corporeality of a given person. These persons after making a gender 

correction in accordance with applicable law, may marry under civil lar, 

but under canon law the cannot rectify church books, which prevents 

marriage as a sacrament. 

Key words:  

transsexualism, marriage, civil law, canon law 
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Albowiem dawniej natura nasza nie była taka, jak teraz, lecz inna. 

Bo naprzód trzy były płcie u ludzi, a nie, jak teraz, dwie: męska i żeńska. 

Była jeszcze i trzecia prócz tego: pewien zlepek z jednej i drugiej, 

po którym dziś tylko nazwa pozostała, a on sam znikł z widowni.  

Obojnakowa płeć istniała wtedy, a imię jej i postać złożone były z obu 

pierwiastków: męskiego i żeńskiego. 

  

(Platon, Dialogi, Uczta, Gdańsk 2000, s.49) 

 

Wstęp 

 Seksualność jest jednym z najbardziej podstawowych wymiarów 

funkcjonowania człowieka. Jest niezbywalna, przynależna do każdego 

człowieka, od chwili rozwijania się organizmu żywego w łonie matki,  

aż do śmierci. Tematyka ta jest poruszana wielopłaszczyznowo,  

o seksualności człowieka pojawiają się filmy, książki, artykuły, jednakże  

seksualność człowieka budzi nadal wiele wątpliwości i nie dostarcza 

odpowiedzi na wszystkie pytanie. W niniejszym artykule przyjrzymy się 

transpłciowości. Owa kwestia zostanie rozważona również na 

płaszczyźnie ustawodawstwa polskiego oraz na gruncie prawa 

kanonicznego. 

Transseksualizm 

 Osoba transseksualna czuje się mężczyzną uwięziony w ciele 

kobiety – i odwrotnie. Wskutek połącznia tego stanu z odrazą do 

posiadania ciała, należącego do innej płci, występuje znaczne poczucie 

cierpienia oraz pragnienia akceptacji społecznej w roli zgodnej z płcią 

przeżywaną psychicznie
1
. 

 Termin transseksualizm wywodzi się z języka łacińskiego  

(łac. transire) i oznacza przechodzenie cechy czy wielu cech właściwych 

jednej płci na drugą.  Takie przejście ma charakter trwały. Innymi 

wcześniej używanymi terminami były określenia menatl cross – sexualis, 

cross dressing, eonizm, meatatropizm. Terminu transseksualizm użył po 

raz pierwszy D.O. Caludwell w roku 1949, w artykule Psychopathia 

                                                      
1

 S. Dulko, S. Stankiewicz, Transpłciowość. Wyzwania współczesności  

[w:] Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka, Lublin 2016, s. 51. 
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transexualis
2
. Transseksualizm, według kryteriów diagnostycznych stwo-

rzonych w latach 50 przez H. Benjamina, objawia się w dzieciństwie 

poprzez zachowanie, które jest niezgodne z przypisaną płcią,  

a w późniejszym okresie życia związany jest ze wstrętem do własnych 

narządów płciowych i niepodejmowaniem z tego powodu życia 

seksualnego
3
. 

 W chwili obecnej obowiązująca Międzynarodowa Statystyczna 

Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 wskazuje,  

że Transseksualizm to: pragnienie życia i być akceptowanym jako 

przedstawiciel płci przeciwnej, czemu towarzyszy zazwyczaj uczucie 

niezadowolenia z powodu niewłaściwości własnych anatomicznych cech 

płciowych oraz chęć poddania się leczeniu hormonalnemu czy 

operacyjnemu, by własne ciało uczynić możliwe naj
4
. 

 Zatem należy uznać, że transseksualizm jest krańcową formą 

zespołu dezaprobaty płci – definiowany zgodnie z ICD – 10 jest jako 

zaburzenie identyfikacji płciowej, które polega na rozbieżności między 

psychicznym poczuciem przynależności do danej płci a cielesnością 

danej osoby.  

 Na użytek kliniczny zostały wprowadzone terminologiczne 

rozróżnienia transseksualistów na dwa typy: kobieta – mężczyzna K/M 

(psychiczne poczucie przynależności do płci męskiej, znamiona ciała 

żeńskiego) i typ mężczyzna – kobieta M/K (psychiczne poczucie 

przynależności do płci żeńskiej, znamiona ciała męskiego). Termin 

transseksualizm sugeruje tożsamość seksualną, a nie tożsamość płciową, 

dlatego częściej używa się terminu transpłciowość; transpłciowa kobieta 

to transseksualista typu M/K oraz transpłciowy mężczyzna to 

transseksualista typu K/M
5
. 

 W języku potocznym pojęcie transseksualizmu błędnie 

zastępowane jest pojęciami hermafrodytyzm (obojniactwo) lub 

                                                      
2
 Ibidem, s. 51. 

3
 M. Dębińska, Trzeba zmienić społeczeństwo. Seksuologia i transseksualizm  

w późnym PRL, s. 52.   

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/1-14_Debinska.pdf [dostęp: 1.03.2020] 
4

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów 

Zdrowotnych ICD-10; F.64.0. 
5
 S. Dulko, S. Stankiewicz, op. cit., s. 51. 
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utożsamiany z transwestytyzmem. Transwestytyzm został wprowadzony 

przez M. Hirschefelda a jego znaczenie w ostatnich latach uległo 

zmianom. Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób 

i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 – Transwestytyzm to przebieranie 

się w odzież płci przeciwnej w celu osiągnięcia przyjemności  

z chwilowego odczuwania przynależności do płci przeciwnej, jednak bez 

chęci bardziej trwałej zmiany płci i bez pragnienia operacyjnego 

potwierdzenia tej zmiany. Przebieraniu się nie towarzyszy podniecenie 

seksualne
6
. 

Płeć 

 Płeć to jeden z najbardziej podstawowych terminów, którym 

posługujemy się na co dzień. Potocznie wydaje się być pojęciem 

jednoznacznym, kategorią dwuwartościową. Wskazuje się na to,  

iż istnieją cechy płciowe pierwszorzędne - tj. gonady, drugorzędne -  

tj. drogi płciowe i narządy kopulacyjne oraz trzeciorzędne - tj. wzrost czy 

też owłosienie
7
. Przy określaniu płci zwraca się przede wszystkim uwagę 

na pierwszorzędne cechy płciowe, takie jak jądra lub jajniki. 

Drugorzędną kategorią są narządy rodne takie jak członek u mężczyzny, 

łechtaczka, wargi sromowe, pochwa i macica u kobiety. Trzeciorzędową 

kategorią cech płciowych są gruczoły piersiowe - na podstawie ich 

kształtu oraz wielkości sutków można domniemywać płeć osoby. 

Pomocne w określeniu płci osoby są także części ciała, które wyraźnie 

odróżniają mężczyznę od kobiety np. miednica, czy też inny kształt krtani 

(u mężczyzn - tzw. jabłko Adama)
8
. 

 Imieliński i Dulko wyróżniają dziesięć płaszczyzn definicji płci: 

płeć chromosomalną (genotypową), płeć gonadalną, płeć wewnętrznych 

nadrządów płciowych (gonadoforyczną), płeć zewnętrznych narządów 

płciowych, płeć fenotypową, hormonalną, metaboliczną, socjalną 

(metrykalną, prawną), płeć mózgową, płeć psychiczną
9
.   

                                                      
6
 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Problemów 

Zdrowotnych ICD-10; F.64.1. 
7

 K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity  

i rzeczywistość, Warszawa 1988, s. 13. 
8
 T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, Szczytno 2010, s. 110-

112. 
9
 K. Imieliński, S. Dulko, M. Filar, Transpozycje płci. Transseksualizm i inne 

zaburzenia identyfikacji płciowej, Warszawa 1997. 



M. Subkowski: Małżeństwo transpłciowe w prawie polskim i prawie 

kanonicznym Kościoła katolickiego 

381 

 

 Zgodnie z powyższą definicją płci – za mężczyznę uważać 

będziemy osobę, która posiada kariotyp XY, jądra, męski zestaw 

hormonów oraz systemów metabolicznych, typowe dla mężczyzn 

zróżnicowane mózgowie, wewnętrzne narządy płciowe typu męskiego 

(nasieniowody i inne), zewnętrzne narządy typu męskiego (prącie  

i moszna), fenotyp typu męskiego, funkcjonuje społecznie i prawnie jako 

mężczyzna oraz posiada poczucie przynależności psychicznej do płci 

męskiej. Kobieta zaś definiowana będzie jako osoba, która posiada 

kariotyp XX, jajniki, typowo żeński zestaw hormonów i systemów 

metabolicznych, typowo żeńskie zróżnicowanie mózgowia, wewnętrzne 

narządy płciowe (srom i pochwa) fenotyp typu żeńskiego, funkcjonuje 

społecznie i prawnie jako kobieta oraz posiada psychiczne poczucie 

przynależności do płci żeńskiej
10

. 

Płeć a prawo 

 Istotne jest to, iż płeć w znaczeniu prawnym określana jest na 

podstawie aktu urodzenia dziecka. Płeć w tym znaczeniu ustala się na 

podstawie karty urodzenia dziecka przekazanej przez podmiot 

wykonujący działalność leczniczą. Ustalenie płci dziecka polega na 

określeniu drugorzędnych oraz trzeciorzędnych cech płciowych, z natury 

rzeczy jest więc niedoskonałe i zakłada istnienie ryzyka popełnienia 

błędu. Polskie prawo, zna tylko dwa rodzaje płci: żeńską i męską.  

W przypadku istnienia u określonej osoby cech płci zarówno żeńskiej jak 

i męskiej powstaje konieczność ustaleni cech płci przeważającej
11

. Rów-

nie istotne zagadnienie dotyczy osób, u których występuje rozbieżność 

pomiędzy poczuciem psychicznej przynależności do określonej płci  

a budową ciała morfologiczno - biologiczną, która adekwatnie jest  

tzw. płcią metrykalna, wynikającą z aktu urodzenia
12

.  

 W ustawodawstwie Polskim, już w roku 1989 w uchwale Sądu 

Najwyższego z dnia 22 czerwca (III CZP 37/89) czytamy, że istnieje na 

podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 września 1986 – prawo o aktach stanu 

cywilnego, sąd może sprostować akt urodzenia przez zmianę oznaczenia 

płci z męskiej na żeńską lub odwrotnie w wypadku transseksualizmu, 

lecz przed dokonaniem stosownego zabiegu operacyjnego zewnętrznych 

narządów płciowych. W uzasadnieniu czytamy, że przez pojęcie płci 

                                                      
10

 S. Dulko, S. Stankiewicz, op. cit., s. 53. 
11

 K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, komentarz, Warszawa 2015, 

s. 87. 
12

 Ibidem, s. 89. 
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rozumie się nie tylko budowę ciała morfologiczno – biologiczną, ale nade 

wszystko poczucie psychiczne płci. W związku z faktem, że żadna 

metoda terapii nie pozwala na „odwrócenie” wadliwie ukształtowanej 

identyfikacji, dlatego kuracja hormonalna w połączeniu z zabiegami 

plastyczno – chirurgicznymi przynosi w efekcie znaczne upodobnienie 

się wyglądu do płci z którą następują identyfikacja psychiczna. Było to 

na tyle istotne, bowiem to płeć odgrywała i odgrywa po dzień dzisiejszy 

istotną role w podziale ludzi na mężczyzn i kobiet, a w konsekwencji 

przydzielenie konkretnych ról społecznych. Uchwała Sądu Najwyższego 

wskazuje na to, iż płeć determinuje m.in. zdolność do zawarcia 

małżeństwa (odmienności płci) oraz obowiązek odbycia służby 

wojskowej. System prawa o aktach stanu cywilnego oparty został na 

zasadzie niepodzielności według której człowiek może mieć tylko jeden 

stan cywilny, a zatem i tylko jedną płeć.  

  Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 22 czerwca 1989 rok (III CZP 

37/89) wskazała, że występowanie transseksualizmu nie daje podstaw do 

tego, ażeby dokonać sprostowania w akcie urodzenia wpisu określającego 

płeć. Sąd Najwyższy stwierdził, że akt stanu cywilnego ma charakter 

deklaratoryjny i z mocy prawa transseksualizm nie może zostać zaliczony 

do zdarzeń, bowiem jest to zmiana stanu psychicznego człowieka a nie 

jego prawnego.  

 Zasadniczym krokiem w jurysdykcji było postanowienie Sądu 

Najwyższego z dnia 22 marca 1991 roku (III CRN 28/91). Sąd 

Najwyższy wyraził tezę, że poczucie przynależności do danej płci można 

określić jako dobro osobiste. Podlega ono ochronie również w drodze 

powództwa o ustalenie płci na postawie art. 189 kodeksu postępowania 

cywilnego. Sąd Najwyższy potwierdził możliwość wykorzystania 

instytucji wpisu dodatkowego uregulowaną w ustawie o aktach stanu 

cywilnego do korekty płci w akcie urodzenia. Wspomniany przepis 

umożliwia dokonanie wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego, 

jeśli wystąpi zdarzenie, które będzie miało istotny wpływ na jego treść 

lub jego ważność. Uwzględniając takie powództwo, każdorazowo 

należałoby zwrócić uwagę na ocenę trwałości poczucia przynależności do 

płci przeciwnej. Dopuszczalne będzie to możliwe dopiero po dokonaniu 

tranzycji płciowej.   

 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 roku  

(III CZP 118/95), rozwinęła tezy postanowienie Sądu Najwyższego  

z dnia 22 marca 1991 roku (III CRN 28/91). Bowiem jak wskazuje się  

w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 roku, przepis 
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artykułu 189 kodeksu postępowania cywilnego, ma następujące 

brzmienie: powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub 

nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. 

W takim rozumieniu przez interes należy rozumieć potrzebę, interes 

prawny jako potrzebę prawną wynikając z sytuacji prawnej w której 

znajduje się powód. Pojawia się zatem pytanie kto powinien być stroną 

pozwaną. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego pozwanymi w sprawie 

powinni być rodzicie powoda. Bowiem jak słusznie zauważono, stronami 

są zawsze, albo prawie zawsze osoby związane odpowiednimi 

stosunkami prawnorodzinnymi np. małżonkowie w procesie o rozwód, 

unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia 

małżeństwa, rodzice i dzieci w sprawach o ustalenie ojcostwa,  

o zaprzeczenie pochodzenia dziecka. W przypadku, gdyby rodzice nie 

żyli, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi 

ustanowionemu przez sąd.  

 Właściwy do rozpoznania sprawy jest w I instancji sąd okręgowy 

zgodnie z art. 17 punkt 1 kodeksu postępowania cywilnego, ponieważ 

sprawa dotyczy prawa o charakterze niemajątkowym. Powództwo 

wytacza się przed sąd I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce 

zamieszkania zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 kodeksu 

postępowania cywilnego. Termin powództwa o ustalenie w przedmiocie 

zmiany płci jest nieograniczony czasowo.  

Małżeństwo – prawa i obowiązki seksualne małżonków  

w ustawodawstwie polskim 

 Jak podkreśla P. Winczorek małżeństwem w rozumieniu artykułu 

18 jest jedynie związek – sądzić można – odpowiednio prawnie 

zalegalizowany, jednej kobiety i jednego mężczyzny. Taki związek na 

podstawie Konstytucji i ustaw (na przykład kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego, kodeksu cywilnego, ustaw rentowo – emerytalnych) 

korzysta z ochrony i opieki państwa. Nie jest więc małżeństwem  

i z ochrony, i opieki służącej małżeństwu nie może korzystać związek 

dwóch lub więcej osób tej samej płci. Nie wynika jednak z art. 18 

Konstytucji, iż istnienie takiego związku jest przez prawo zakazane
13

. 

Artykuł ten jednak implikuje zakaz podejmowania przez organy władzy 

publicznej wszystkich rodzajów wszelkich działań mających na celu 

tworzenie dla takich związków regulacji mających zrównać je lub 

                                                      
13

 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  

2 kwietnia 1997 roku, wydanie drugie – rozszerzone, Warszawa 2008, s. 54. 
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upodobnić w kształcie prawnym do małżeństw zarówno w kwestii 

określenia zakresu praw i obowiązków osób będących w takim związku, 

jak i w kwestii jego zawierania, czy też rozwiązywania
14

.  

 Zatem czy osoby transseksualne mogą wstąpić w prawnie 

zalegalizowany związek? Jak wskazuje A. Zieliński, w wypadku osób 

transseksualnych oznaczenie płci w akcie urodzenia nie jest 

wystarczające, należy bowiem ustalić rzeczywistą płeć nupturienta  

w chwili zawierania małżeństwa, co może łączyć się z problemem 

sprostowania przez sąd aktu urodzenia w wyniku sądowego ustalenia 

płci
15

. R. Krajewski stwierdził, że przedstawione stanowisko zasługuje na 

aprobatę, bowiem małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, mogą 

zawrzeć tylko osoby odmiennej płci. Zatem małżeństwo może zawszeć 

osoba transpłciowa ale tylko po chirurgicznej zmianie płci i posiadaniu 

aktu urodzenia odzwierciedlającego nową płeć, w tym zmianę imienia  

i nazwiska, a wiec przy jednoczesnym spełnieniu obu warunków.  

R. Krajewski dalej wskazuje, że niedopuszczalnym jest złożenie 

oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez transseksualistę, 

który wprawdzie dokonał chirurgicznego zabiegu zmiany płci, ale fakt 

ten nie ma odzwierciedlenia w dokumentach, albo też zmieniony został 

akt urodzenia takiej osoby, a nie nastąpiło jeszcze operacyjne 

dostosowanie jej wyglądu do nowej płci
16

. 

 Są również inne głosy. W. Stojanowska, proponuje włączenie 

takiej sytuacji do katalogu przeszkód małżeńskich, co mogłoby być 

uzasadnione faktem braku możliwości współżycia seksualnego i utratą 

zdolności prokreacyjnych
17

. Nie można się zgodzić z głosem W. Stoja-

nowskiej, bowiem termin pożycie seksualne małżonków nie jestem 

terminem języka prawnego, w artykule 23 kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego czytamy, że małżonkowie są obowiązani do wspólnego 

pożycia. To zaś owe wspólne pożycie obejmuje więź: duchową, 

gospodarczą oraz fizyczną. Autorzy opracowań z zakresu prawa 

rodzinnego posługują się pojęciem pożycia fizycznego a nie pożycia 

seksualnego. Przyjąć należy w tym przypadku, iż są to synonim tak jak 

                                                      
14

 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej komentarz, wydanie 2, 

Warszawa 2012, s. 148. 
15

 A. Zielińska, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000, s. 58. 
16

 R. Krajewski, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, Warszawa 2009,  

s. 212. 
17

 W. Stojanowska, Seksuologia a prawo rodzinne [w:] Seksuologia. Aspekty 

prawne, pod. Red. K. Imielińskiego, Warszawa 1997, s. 144. 
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współżycie seksualne, współżycie płciowe, miłość fizyczna czy też 

sprawy seksualne
18

. Pożycie zaś to obcowanie, wspólne życie z kimś, 

także obcowanie fizyczne dwojga ludzi zwłaszcza  

w małżeństwie
19

.  

 Stosunek (coitus) to tyleż samo co heteroseksualne współżycie 

seksualne, współżycie płciowe, spółkowanie, kopulacja, płciowe 

zjednoczenie dwóch osób. Niegdyś pod pojęciem stosunku rozumiano 

tylko współżycie waginalne. Przekonanie o szczególnej wartości 

stosunku pochwowego wynika z tradycyjnego poglądu, że seksualność 

powinna łączyć się z prokreacją. Jednakże wraz z powszechną 

liberalizacją seksualności, zaczął przeważać pogląd, że współżycie 

seksualne służy przede wszystkim wzajemnemu zaspokojeniu pożądania 

seksualnego, dużo rzadziej zaś płodzeniu dzieci. Pojęcie stosunku jest 

wiec obejmowane obecnie dużo szerzej. Z jednej strony w pojęciu tym 

mieszczą się wszelkie formy penetracji: stosunki waginalne, oralne oraz 

analne, z drugiej zaś strony wszystkie aktywności seksualne, które 

prowadzą do osiągnięcia orgazmu. Nie jest przy tym istotne czy dojdzie 

do spłodzenia dziecka
20

. 

 Wyjaśnieni przedmiotowego pojęcia proponowane  

w podręcznikach z zakresu prawa rodzinnego są w tym temacie bardziej 

opisowe i niezbyt obszerne. A. Zieliński pisze, że więź fizyczna odnosi 

się do obowiązku fizycznego współżycia małżonków
21

, J. Ignatowicz 

wskazuje, że wspólnota fizyczna nakłada na małżonków obowiązek 

współżycia fizycznego
22

, R. Krajewski uważa, że pożycie w sferze fi-

zycznej oznacza obowiązek współżycia seksualnego
23

. Wyżej wspo-

mniane ujęcia opisowe określają, czym jest wspólne pożycie małżonków 

w sferze seksualnej, nie udzielają natomiast odpowiedzi co do tego, jakie 

są obowiązki małżonków w zakresie wspólnego pożycia fizycznego. 

Przejście jednak z płaszczyzny opisowej na normatywną nie stanowi 

problemu, bowiem po prostu należy przyjąć, że przytoczone 

sformułowania określają akceptowany przez prawo i moralność wzorzec, 

                                                      
18

 Z. Kurzowa (red.), Z. Kubiszyn – Mędrala, M. Skarżyński, J. Winiarska, 

Słownik synonimów polskich, Warszawa 1998, s. 358. 
19

 Mały słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 1995, s. 695. 
20

 L. Aresin, K. Starke, Erotyka od A do Z, Katowice 1998, s. 338. 
21

 A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000, s. 72. 
22

 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2000, s. 130-131. 
23

 R. Krajewski, Podstawy prawa rodzinnego, Warszawa 2003, s. 59. 
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który małżonkowie powinni starać się zrealizować w swych wzajemnych 

stosunkach
24

.  

 Ponadto osoby, po korekcie płciowej mogą podejmować 

współżycie seksualne. Zabieg umożliwia rekonstrukcje genitaliów, 

podczas zabiegu, po pobraniu materiału z ciała danej osoby tworzy się 

srom u kobiet oraz fallus u mężczyzn, oba organy umożliwiają odbycie 

współżycia seksualnego. Natomiast tak, jak wyżej wspomniane zostało – 

współżycie seksualne to nie tylko kontakty waginalne, ale również inne 

kontakty. Dlatego nie można zgodzić się z głosem przedstawionym przez 

W. Stojanowską. 

Małżeństwo – prawa i obowiązki seksualne małżonków w prawie 

kanonicznym Kościoła katolickiego 

 Nowy kodeks prawa kanonicznego z roku 1983 przyniósł 

znaczące zmiany w dziedzinie przeszkód małżeńskich. W nowym 

kodeksie zniesione zostały przeszkody wzbraniające i pozostały tylko 

przeszkody zrywające a więc takie, które powodują nieważność 

małżeństwa. Owe przeszkody stanowią prawo uniezdalniające, bez 

względu na to, czy pochodzą z prawa Bożego, czy tylko z kościelnego
25

.  

Zawarcie małżeństwa wymaga odpowiedniej zdolności – zarówno 

psychicznej (capacitas animi), jak i fizycznej (capacitas corporis),  

co osiąga się dopiero na pewnym stopniu dojrzałości, niezbędnej do 

przyjęcia świadomie i dobrowolnie nierozerwalnego węzła 

małżeńskiego
26

. 

 Przeszkoda niemocy płciowej inaczej impotencja, czyli 

niezdolność do spełnienia przez stronę aktu małżeńskiego, przy czym 

niezdolność ta, zarówno absolutna, jak i relatywna, winna odznaczać się 

cechami uprzedniości i trwałości; przeszkoda ta wynika z samej natury 

małżeństwa, a więc z prawa naturalnego (§ 1). Od niemocy płciowej nie 

można udzielić dyspensy
27

. Ponieważ małżeństwo z natury rzeczy nasta-

wione jest ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa, dlatego istotne wydaje 

                                                      
24

 J. Piątkowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław – 

Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, s. 232. 
25

 W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 108. 
26

 Ibidem, s. 108. 
27

 W. Góralski, Poszczególne przeszkody zrywające [w:] Komentarz do kodeksu 

prawa kanonicznego, Tom III/2 Księga IV Uświęcające zadanie Kościoła, (red.) 

J. Krukowski, Pallotinum 2011, s. 283. 
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się to, aby nupturienci posiadali zdolność do podejmowania aktów 

skierowanych na przedłużenie życia ludzkiego
28

. 

 Niemoc płciowa inaczej przejawia się u kobiety, inaczej zaś  

u mężczyzny. Niemoc ta może być czynnościowa albo inaczej 

funkcjonalna (impotentia coeundi functionalis) bądź organiczna 

(impotentia coeundi organica). O ile pierwsza polega na zaburzeniach  

w czynnościach narządów płciowych, przy braku wyraźniejszych zmian 

anatomicznych w ich obrębie, druga natomiast jest spowodowana 

wrodzonymi lub nabytymi brakami anatomicznymi
29

. 

 W grudniu 1984 roku zorganizowane zostało sympozjum na 

temat zmiany płci. Kościół katolicki nie wypracował stanowiska na ten 

temat, ostateczna konkluzja była taka, że Stolica Apostolska zajmie 

własne stanowisko w sprawie, w chwili w której naukowcy wyjaśnią 

etiologie tego zjawiska. 

 Jednak już 28 maja 1991 do Kongregacji Nauki Wiary wpłynęło 

pytanie o możliwość dopuszczenia do kanonicznego zawarcia 

małżeństwa osoby, która poddała się klinicznemu i chirurgicznemu 

leczeniu. Kongregacja stwierdziła niemożliwość dopuszczenia do 

zawarcia małżeństwa osób transseksualnych. Prośba o ślub kościelny 

przedłożona po dokonanej operacji, jest niemożliwa do  zrealizowania  na 

gruncie prawa kanonicznego, gdyż płeć określana chromosomowo lub 

genetycznie nie może zostać zmieniona, tym samym dopuszczenie do 

zawarcia małżeństwa oznaczałoby, iż małżeństwo zawierają osoby tej 

samej płci
30

.  

 H. Stawniak pisze, że problematyka istnienia przeszkody 

impotencji przy zawieraniu małżeństwa przez osoby transseksualne nie 

wyczerpuje całości zagadnienia, bowiem należy zwrócić uwagę, że 

gdyby wykorzystując osiągniecia technik medycznych zdołano 

przezwyciężyć trudności możliwej impotencji, to czy rzeczywiście osoby 

transseksualne po operacji chirurgicznej zdolne byłyby do aktów 

małżeńskich według wymogów Magisterium Kościoła. Przez akt 

małżeński podejmowany przez osobę, która otrzymała na pozór 

                                                      
28

 W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000, s. 58. 
29

 T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 

1990. s. 127 - 128. 
30

 H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa, Warszawa 

2000, s. 256. 
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płciowość żeńską czy męską, według opinii M. F. Pompeddy, nie będzie 

innym aktem jak tylko na pozór aktem seksualnym
31

.  

 Zgodnie z kanonem 1058, małżeństwo mogą zawrzeć ci wszyscy, 

którym prawo tego nie zabrania
32

, zatem jak wskazuje H. Stawniak – 

duszpasterz nie może zażądać badań klinicznych od nupturienta,  

a jedynie w ramach nauk przedślubnych może dyskretnie zapytać o jego 

płeć. Jeśli ten zaprzecza skłonnościom transseksualnym, wówczas trzeba 

przyjąć fenotypową płeć. Należy więc pozwolić nupturientowi zawrzeć 

małżeństwo, dopóki nie ma żadnych zastrzeżeń, iż przyszłe małżeństwo 

będzie nieważne
33

. 

 Zatem wskazać należy, że transseksualizm w kontekście 

przeszkody impotencji fizycznej można stwierdzić, że jest ważną kwestią 

w realizowanym temacie. Zagadnienie transseksualizmu musi być 

rozpatrywane wielopłaszczyznowo, by nie zgubić istotnych wątków. Dla 

kanonistyki pozostaje ważniejszą sprawą determinacja płci niż 

ewentualna zdolność czy też niezdolność do aktu małżeńskiego osoby 

transseksualnej po operacji, czyli po tranzycji płciowej. Natomiast  

w przypadku przed wykonaniem zabiegu medycznego, sprawa zdolności 

tejże osoby do zawarcia związku małżeńskiego, jest sprawą otwartą
34

.   

Podsumowanie  

 Seksualność jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, o ile 

można zmienić budowę ciała i zależności hormonalne to nie można 

zmienić identyfikacji płciowej człowieka, czyli psychicznego poczuci 

płci. Kierunku tego nie można zmienić nawet przez zastosowanie 

wszelkich możliwych na rynku dostępnych środków współczesnej 

psychologii tudzież medycyny. Transseksualiści dezakceptują swoje 

ciało, które jest swego rodzaju narzędziem seksualnym. W większości 

wypadków czerpanie satysfakcji seksualnej z pierwotnych genitaliów 

wiąże się z dyskomfortem psychicznym i poczuciem winy, dlatego 

istotne jest umożliwienie osobą takim dokonania tranzycji płciowej,  

oraz nade wszystko dokonanie sprostowania w dokumentach 

urzędowych.  

                                                      
31

 Ibidem, s. 261. 
32

 Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984. 
33

 H. Stawniak, Niemoc płciowa… op. cit., s. 263. 
34

 Ibidem, s. 269. 
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 Często osoby transseksualne, wskazują, iż wielką radością dla 

nich jest fakt, gdy otwierają skrzynkę pocztową, a tam list urzędowy, 

który przychodzi już do ,,nowej osoby”, personalnie sklasyfikowane do 

osoby z którą utożsamiali się przez dotychczasowe życie. 

 Kwestia małżeństwa zawsze będzie kwestią sporną. Będzie 

budziła  wiele wątpliwości. Po przejściu całej drogi począwszy od kuracji 

hormonalnej, poprzez zabiegi chirurgiczne oraz wytoczenie postępowania 

osoba transseksualna otrzymuje zarówno nowe dokument, jak również 

skrócony akt urodzenia, który umożliwi takiej osobie wstąpienie bez 

prawnych przeszkód (o ile inne nie istnieją) w prawnie zalegalizowany 

związek małżeński w cywilnym porządku prawnym. W dyscyplinie 

Kościoła katolickiego wygląda to nieco inaczej. Nupturienci oprócz 

dokumentów urzędowych przedłożyć muszą dokumenty z ksiąg 

kościelnych. Dokumenty te potwierdzają udział w życiu sakramentalnym 

danej osoby: chrzest, pierwsza komunia święta, bierzmowanie, oraz 

wzmianka, że nupturient nie pozostaje w związku małżeńskim, bądź 

ewentualna informacja o zakończonym postępowaniu z tytułu 

stwierdzenia nieważności zawarcia związku małżeńskiego. Zgodnie 

jednak z dyscypliną kanoniczną takich zmian, jak zmiana płci w księgach 

kościelnych dokonywać nie należy, bowiem nie można akceptować 

rozbieżności pomiędzy psychicznym odczuciem płci, a pierwotną 

budową morfologiczno-biologiczną ciała. Dlatego często osoby 

podejmują próbę stworzenia nowej osoby w księgach parafialnych, która 

przyjmuje po raz pierwszy sakramenty i dzięki temu wstępują w związek 

małżeński. 

 Podkreślić należy, że niestety w języku potocznym pojęcie 

transseksualizmu błednie zastępowane jest pojęciami hermafrodytyzm 

(obojniactwo) lub błędnie utożsamiane z transwestytyzmem.  
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Kanoniczny proces o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa 

The Canonical Matrimonial Nullity Trial 

 

Abstrakt  

 Kanoniczny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

często mylnie nazywany jest rozwodem kościelnym. W artykule 

przedstawiono tok kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa. Omówiono pojęcie strony procesowej, wszczęcie  

i zawiązanie sporu, procedurę dowodzenia, publikację akt, dyskusję 

sprawy, wyrokowanie oraz apelację. W zakończeniu przedstawiano 

najważniejsze różnice pomiędzy rozwodem w sprawach cywilnych  

a kanonicznym stwierdzeniem nieważności małżeństwa. 

Słowa kluczowe:  

stwierdzenie nieważności małżeństwa, proces kanoniczny 

Abstract  

 A matrimonial nullity trial is often mistakenly called a Church 

divorce. The objective of this article is to discuss the major aspects of the 

trial such as: the parties to the proceedings, institution of the dispute, 

evidentiary proceedings, publication of the acts, rendering a judgement, 

and the appeal. Finally, the article presents the most significant 

differences between a divorce in the civil law and the canonical 

declaration of nullity. 

Key words:  

declaration of nullity, canonical trial 
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 Ius seguitur vitam – prawo podąża za życiem. Instytucja 

małżeństwa i rodziny jest wpisana w rzeczywistość życia ludzkiego  

i znajduje się w obszarze szczególnego zainteresowania i troski ze strony 

państwa, a także Kościoła. Małżeństwo jako wspólnota osób, przechodzi 

przez poszczególne etapy dziejów, przeżywając okresy rozwoju 

cywilizacyjnego i gospodarczego, czasy kryzysu i dojrzewania, zmian 

historycznych i kulturowych. Obecnie uważa się, że instytucja ta 

przechodzi kryzys. Świadczy o tym rosnąca liczba orzekanych rozwodów 

w sprawach cywilnych. Coraz więcej osób pragnąc uregulować swój 

status na płaszczyźnie religijnej wnosi także o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa, będące potocznie nazywane „rozwodem kościelnym”. 

Często ludzie nie dostrzegają różnicy między rozwodem w rozumieniu 

prawa państwowego a stwierdzaniem nieważności małżeństwa na 

podstawie prawa kościelnego. W moim opracowaniu chciałabym się 

skupić na mniej znanym szerokiemu gronu zagadnieniu czyli na procesie 

kanonicznym i przedstawić jego tok. 

1. Pojęcie strony procesowej  

 Wniesienie sprawy do sądu kościelnego oraz rozpoczęcie procesu 

wymaga wyjaśnienia kilku zagadnień wstępnych, przede wszystkim 

określenia kto może wnieść sprawę, czyli kto jest stroną procesową.  

T. Pawluk definiuje strony procesowe jako osoby prowadzące spór przed 

sądem, z których jedna występuje przeciwko drugiej i żąda publicznej 

ochrony swoich praw, a druga zajmuje negatywne stanowisko wobec 

tego żądania
1
. Podstawowym podziałem stron procesowych jest w pro-

cesie podział na dwie strony: powodową i pozwaną. Strona powodowa 

wysuwa żądanie, a jej przeciwnik, czyli strona pozwana to strona od 

której czegoś się żąda
2
. Strona powodowa nazywana jest także powodem 

(actor), to podmiot który w imieniu własnym zwraca się do sądu  

z żądaniem ochrony przysługujących mu praw (qui rem in iudicium 

ducit), jest to strona która inicjuje proces, działa (agere)
3
. Natomiast 

strona pozwana, inaczej pozwany (reus) to podmiot przeciwko któremu 

wysuwa się żądanie i wnosi się sprawę do sądu (contra quem res in 

iudicium deducitur). Warto dodać, że w literaturze przedmiotu pojawiają 

się także opinie, zgodnie z którymi stroną pozwaną w procesie 

małżeńskim nie jest drugi małżonek, lecz kościelna władza 

                                                      
1
 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 2009,  

s. 219. 
2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 
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administracyjna reprezentowana przez obrońcę węzła
4
. Natomiast współ-

małżonek jest biorącą udział osobą trzecią, której prawo nadaje 

uprawnienia strony
5
. 

 Zgodnie z kan. 1476 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
6
 

każdy, zarówno ochrzczony, jak i nieochrzczony, może występować 

przed sądem. Wynika z tego, że każdy człowiek, nie tylko katolik, może 

wnieść powództwo w sądzie kościelnym, nie decyduje o tym przy-

należność do Kościoła i akt włączenia do wspólnoty kościelnej jakim jest 

chrzest, lecz każdy interes prawy powoda w Kościele
7
. R. Sztychmiler 

zalicza możliwość występowania w sądach kościelnych wszystkich ludzi 

do jednej z najpoważniejszych zmian w kanonicznym prawie 

procesowym świadczącej o tym, że bardziej uwzględniono prawa 

człowieka w procesie
8
. 

 Strona powodowa jest inicjatorem postępowania dowodowego  

i to ona podejmuje decyzję o wniesieniu sprawy do sądu, gdyż sędzia  

z urzędu nie może rozpoznać żadnej sprawy
9
. Stroną powodową zgodnie 

z kan. 1501 i 1502 jest każdy zainteresowany, który przedłoży skargę 

powodową. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

legitymacja do złożenia skargi powodowej na podstawie kan. 1674 

przysługuje małżonkom oraz rzecznikowi sprawiedliwości. W Instrukcji 

procesowej Dignitas connubii
10

 doprecyzowano, że zdolnymi do za-

skarżenia małżeństwa są zarówno małżonkowie katolicy, jak  

                                                      
4

 P. Majer, Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 2002, t. VII, nr 13, s. 167. 
5
 Ibidem. 

6
 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983, 

AAS 75 (1983), pars II, p. 1-317; tekst polski [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. 

Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 2008, 

(dalej skrót: KPK/ 83). 
7
 R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 

2000, s. 116. 
8
 Ibidem. 

9
 M. Greszata, Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych 

zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, Lublin 

2008, s. 225. 
10

 Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tribunalibus 

dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii 

„Dignitas Connubii”. Citta del Vaticano 2005, tekst polski [w:] Komentarz do 

Instrukcji Procesowej „Dignitas Connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, 

(dalej skrót: DC). 
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i niekatolicy
11

. Małżonkowie nie mają więc ograniczeń w możliwości 

wystąpienia ze skargą powodową jakie istniały jeszcze w poprzednim 

kodeksie. Obecnie nie ma znaczenia czy strona powodowa była winna 

nieważności małżeństwa, i nawet jeśli ponosi winę może wnieść skargę 

powodową, co pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. było 

niemożliwe
12

. Podobnie małżonek ekskomunikowany nie był zdolny do 

zaskarżenia małżeństwa. Małżonek pozbawiony prawa do wniesienia 

skargi (ekskomunikowany, niekatolik, wyłącznie winny nieważności 

małżeństwa) przed wejściem w życie nowego kodeksu nie mógł również 

apelować do wyższej instancji od wyroku stwierdzającego ważność 

małżeństwa
13

, co obecnie zmieniono. 

2. Wszczęcie procesu i zawiązanie sporu 

 Wszczęcie procesu następuje po wytoczeniu powództwa  

i przyjęciu sprawy do przewodu sądowego. Do tego konieczne jest 

wniesienie przez uprawnionego skargi powodowej bowiem zgodnie  

z kan. 1501 sędzia nie może rozpoznawać żadnej sprawy, jeżeli ten, kto 

jest zainteresowany, albo rzecznik sprawiedliwości nie przedstawi prośby 

zgodnie z przepisami kanonów, czyli sędzia nie może wszcząć procesu  

z urzędu. Kto chce kogoś pozwać, musi przedłożyć właściwemu 

sędziemu skargę powodową, w której przedstawi przedmiot sporu 

i wyrazi prośbę o przeprowadzenie procesu bowiem obowiązuje tutaj 

rzymska zasada nemo iudex sine actore
14

. Kolejnymi czynnościami  

w procesie jest przyjęcie lub odrzucenie skargi powodowej. W przypadku 

przyjęcia skargi powodowej następuje wezwanie i zawiadomienie strony 

pozwanej o procesie (dekret cytacyjny) oraz czynności zmierzające do 

zawiązania sporu i ustalenia formuły wątpliwości
15

. Formuła wątpliwości 

to pytanie dotyczące nieważności zaskarżonego małżeństwa, postawione 

na początku procesu, na które sąd musi odpowiedzieć w wyroku i dlatego 

jej sformułowanie ma zasadnicze znaczenie dla całego procesu
16

. 

                                                      
11

 Art. 92 n. 1 DC. 
12

 G. Erlebach, Część III, Niektóre procesy specjalne,[w:] Komentarz do Kodeksu 

Prawa Kanonicznego, t. V. ks. VII, Procesy, red. J. Krukowski, Pallotinum 2007, 

s. 336. 
13

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 318. 
14

 Ibidem, s. 233. 
15

 M. Greszata, Litispendencja w procesie kanonicznym, Lublin 2003, s. 101. 
16

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 321. 
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 Zanim jednak sędzia przyjmie sprawę do przewodu sądowego, 

powinien podjąć próbę pogodzenia stron
17

. Zgodnie ze znowelizowanym 

kan. 1675, sędzia, przed przyjęciem sprawy, winien mieć pewność,  

że małżeństwo rozpadło się w sposób nieodwracalny, tak iż nie ma 

możliwości wznowienia wspólnoty życia małżeńskiego
18

. Małżeństwo 

jako instytucja otoczona szczególną troską przez Kościół powinna 

cieszyć się stabilnością i pewnością, dlatego proces o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa powinien być poprzedzony tzw. sesją 

pojednawczą o charakterze duszpasterskim
19

. Po otrzymaniu skargi po-

wodowej sędzia powinien ocenić czy istnieje możliwość pogodzenia się 

stron bądź uważnienia małżeństwa. Sędzia ma obowiązek użyć środków 

duszpasterskich do ratowania małżeństwa, obowiązek ten odpowiada 

pasterskiemu charakterowi urzędu sędziego kościelnego
20

. Próbę pogo-

dzenia stron zazwyczaj sędzia przeprowadza osobiście. Może jednak 

skorzystać z pomocy innej osoby np. proboszcza, pracownika poradni 

prawnej przy sądzie czy doświadczonego duszpasterza w celu bliższego 

zapoznania się ze sprawą, dowiedzenie co było przyczyną złożenia skargi 

powodowej i doprowadzenia do pojednania, o ile to możliwe
21

. 

3. Procedura dowodzenia 

 Po określeniu formuły wątpliwości i zawiązaniu sporu następuje 

instrukcja sprawy czyli postępowanie dowodowe. Dowodzenie może być 

przeprowadzone jedynie w obrębie zakresu sporu dlatego tak ważne jest 

prawidłowe określenie formuły wątpliwości
22

. W wyjątkowych sytu-

acjach, jeśli podczas dowodzenia okazałoby się, że zakres sporu został 

nieprawidłowo określony np. z powodu fałszywego przedstawienia 

sprawy przez strony lub niewłaściwej oceny sędziego, zwłaszcza jeśli 

zostałyby zebrane wyjątkowo przekonywujące argumenty na inne 

rozstrzygnięcie niż wynikałoby z pierwszego zawiązania sporu, możliwe 

jest zawiązanie dodatkowego sporu
23

. Przeprowadzenie instrukcji sprawy 

ma na celu umożliwienie odpowiedzi na pytanie postawione  

w zawiązaniu sporu i jest to jeden z najdłuższych etapów procesu. 

                                                      
17

 Kan. 1676 KPK/83. 
18

 Kan. 1675 MIDI. 
19

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 319. 
20

 G. Erlebach, Część III, Niektóre procesy specjalne…, s. 340. 
21

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 319. 
22

 R. Sztychmiler. Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu 

spornego, Olsztyn 2003, s. 97. 
23

 Ibidem. 
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 W Kodeksie Prawa Kanonicznego wprowadzono konkretne 

rodzaje dowodów, szczegółowo omówiono ich naturę, sposób 

wprowadzenia, przeprowadzenia i oceny
24

. Podkreślić należy jednak, że 

zgodnie z kan. 1527 § 1 mogą być przytoczone dowody jakiegokolwiek 

rodzaju, które wydają się pożyteczne do poznania sprawy i są godziwe. 

Jest to klauzula generalna umożliwiająca dopuszczenie dowodów nie 

wymienionych w kodeksie jeżeli są one rzeczywiście przydatne dla 

sprawy np. zdjęcia czy nagrania wideo
25

. 

 Instrukcja sprawy przebiega w trzech zasadniczych fazach do 

których zalicza się: zgłaszanie dowodów, konsultację zgłoszonych 

dowodów ze stronami oraz publikacje akt sprawy
26

. Zgłaszanie dowodów 

następuje po zawiązaniu sporu. Sędzia wyznacza czas na zebranie 

środków dowodowych i określa termin ich zgłaszanie. Należy podkreślić, 

że zgłoszenie środka dowodowego nie jest tożsame z zapowiedzią jego 

zgłoszenia zawartą w skardze powodowej
27

. Informacje zawarte w skar-

dze powodowej nawet jeśli są dokładne, traktowane są jako informację  

o rodzaju dowodów, które zostaną zgłoszone w przyszłości
28

. Zgłoszenie 

dowodu polega na podaniu danych dotyczących środka dowodowego np. 

danych i adresu świadka w wyznaczonym przez sędziego czasie. Faza 

druga polega powiadomieniu o zgłoszonych dowodach obu stron i ich 

konsultacji. Sędzia wyznacza wtedy czas, by strona mogła zgłosić 

zastrzeżenia przeciw środkom dowodowym drugiej strony poprzez 

wskazanie umotywowanych okoliczności niedopuszczających 

przeprowadzenie danego dowodu w procesie
29

. Po zgłoszeniu zastrzeżeń 

sędzia decyduje o dopuszczeniu środka dowodowego. Następuje to  

w drodze wydania dekretu o przeprowadzeniu środka dowodowego
30

. 

W dekrecie tym sędzia określa czas (termin), miejsce (np. w siedzibie 

sądu lub w parafii) i sposób (np. kto ma przesłuchać świadka, czy 

dokument ma być przedstawiony w kopii czy w oryginale) składania 

                                                      
24

 A. Dzięga, Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, 

Lublin 1994, s. 178. 
25

 R. Sztychmiler, Część II, Proces sporny,[w:] Komentarz do Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, t. V. ks. VII, Procesy, red. J. Krukowski, Pallotinum 2007, s. 177. 
26

 M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Lublin 

2007, s. 155-157. 
27

 Ibidem, s. 155. 
28

 Ibidem. 
29

 Ibidem, s. 156. 
30

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 247. 
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środków dowodowych
31

. Sędzia nie ma jednak obowiązku przyjęcia każ-

dego zgłoszonego środka dowodowego. Może odmówić jeśli strona 

zgłasza go w celu przedłużenia procesu, lub gdy dany fakt nie ma 

istotnego znaczenia dla sprawy bądź nie wymaga udowodnienia, albo 

jeżeli dana okoliczność została już dostatecznie wyjaśniona
32

. Zgodnie 

z Instrukcją także dowody niegodziwe nie mogą być ani przedstawione 

ani dopuszczone
33

. Niegodziwość może dotyczyć samego dowodu lub 

sposobu jego zdobycia. Ponadto nie należy dopuszczać dowodów 

utajnionych – sub secreto, czyli takich, z którymi strony nie będą mogły 

się zapoznać podczas publikacji akt procesowych
34

. Wyjątkowo można je 

dopuścić z poważnych powodów, jednocześnie zabezpieczając 

adwokatom stron prawo do ich poznania
35

. Prawo do obrony przed utaj-

nionym dowodem jest zabezpieczone przez normę art. 234 DC, zgodnie  

z którą adwokaci stron, po uprzedniej przysiędze lub przyrzeczeniu 

tajemnicy, mogą przejrzeć utajniony dokument dotyczący dowodu. Jako 

przykład dowodu sub secreto podaję się m.in. zeznania świadka  

o nieznanych zdradach małżeńskich, które mogłyby spowodować  

u strony niepohamowaną chęć zemsty lub inne dowody których 

przedstawienie powoduje uzasadnioną obawę przed zemstą, którejś ze 

stron
36

. Sędzia ma również prawo ograniczyć zbyt duża liczbę świadków 

i innych dowodów
37

. W instrukcji zawarto jednak również normę, zgod-

nie z którą, gdy zebranie dowodów nie jest możliwe z zastosowaniem 

wymogów kodeksowych i instrukcji, należy zawsze zatroszczyć się, aby 

potwierdzić ich autentyczność oraz integralność, a także unikać 

jakiegokolwiek niebezpieczeństwa oszustwa, zmowy lub korupcji
38

. Sę-

dzia decydując się na dopuszczenie dowodu ma dążyć do dotarcia 

prawdy obiektywnej, lecz także zachowywać minimalne wymogi 

dotyczące środków dowodowych. 

 Gromadzenie środków dowodowych i przeprowadzenie instrukcji 

należy do przewodniczącego. Jednak zazwyczaj przewodniczący 

wyznacza do tego zadania audytora dobierając go spośród sędziów 

                                                      
31

 M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie…, s. 156. 
32

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 247. 
33

 Art. 157 § 2 DC. 
34

 T. Rozkrut, Tytuł VII. Dowody, [w:] Komentarz do Instrukcji Procesowej 

„Dignitas Connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 233. 
35

 Art. 157 § 2 DC. 
36

 T. Rozkrut, Tytuł VII. Dowody…, s. 233. 
37

Kan. 153 KPK/83, art. 157 § 3 DC. 
38

 Art. 161 § 2 DC. 
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trybunału, albo z osób zatwierdzonych przez biskupa do tej funkcji
39

. 

Audytor, jeśli przewodniczący nie zastrzegł inaczej, może wydawać 

postanowienia dowodowe, czyli dopuszczać środki dowodowe i określać 

sposób, w jaki powinny być one zebrane
40

. W sprawach dotyczących 

nieważności małżeństwa przewodniczący może powierzyć tę funkcję 

ponensowi czyli relatorowi
41

. 

 Ostatnią trzecią fazą instrukcji sprawy jest publikacja akt, czyli 

ich ogłoszenie. Publikacja akt powinna nastąpić po zgromadzeniu 

dowodów, gdy sędzia dojdzie do przekonania, że sprawa jest 

wystarczająca wyjaśniona czyli przygotowana do rozstrzygnięcia
42

. Pu-

blikacji akt sędzia (przewodniczący lub ponens) dokonuje dekretem
43

. 

Celem ogłoszenia akt jest umożliwienie stronom i ich adwokatom 

przejrzenia akt, które nie są im jeszcze znane, dzięki czemu mogą oni 

podjąć obronę swojego stanowiska we właściwy sposób
44

. Zapoznanie się 

z aktami powinno nastąpić w kancelarii sądu, w terminie wyznaczonym 

przez sędziego
45

. Sędzia celem uniknięcia znacznych niebezpieczeństw 

może zarządzić nieujawnianie jakiegoś aktu stronnym, tak jednak by nie 

zostało naruszone prawo do obrony
46

. Należy podkreślić, że ogłoszenie 

akt należy do istotnych czynności sądowych, których pominięcie po-

woduje nieważność procesu
47

. Prawodawca traktuje bowiem takie po-

minięcie jako odmowę prawa do obrony, której skutkiem jest 

nieusuwalna nieważność wyroku, a tym samym nieważność całego 

procesu
48

.  

 Publikacja akt może skończyć się na kilka sposobów. Strony 

mogą więc zgłosić dodatkowe środki dowodowe celem uzupełnienia 

materiału dowodowego, bądź poprosić o powtórzenie któregoś dowodu 

zgłoszonego wcześniej
49

. O przyjęciu nowych dowodów lub ich powtó-

                                                      
39

 Kan. 1428 § 1 KPK/83. 
40

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 248. 
41

 J. Krukowski, Część I, Sądy w ogólności, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, t. V. ks. VII, Procesy, red. J. Krukowski, Pallotinum 2007, s. 45. 
42

 R. Sztychmiler, Część II, Proces sporny…, s. 256. 
43

 Art. 229 § 2 DC. 
44

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 286. 
45

 Art. 233 DC. 
46

 Art. 230 DC. 
47

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 286. 
48

 R. Sztychmiler, Część II, Proces sporny…, s. 258. 
49

 M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie…, s. 158. 
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rzeniu decyduje sędzia. Po ewentualnym powtórzeniu lub zebraniu 

nowych dowodów, sędzia jeśli uzna to za konieczne, ponownie wydaje 

dekret publikacji akt
50

. Ponowne ogłaszanie akt jest niepotrzebne jeśli 

sędzia uważa, że dodatkowy materiał dowodowy nie wnosi do sprawy nic 

nowego i nie jest istotny dla rozstrzygnięcia
51

. 

4. Zamknięcie postępowania dowodowego 

 Po publikacji akt i dokonaniu wszystkich czynności związanych  

z zebraniem dowodów następuje zamknięcie postępowania dowodowego, 

czyli oficjalne zakończenie części procesu przeznaczonej na 

dowodzenie
52

. Zamknięcia postępowania dowodowego dokonuje sędzia 

dekretem, czyli jest to akt formalny
53

. Dekret zostaje wydany ilekroć albo 

strony oświadczą, że nie mają nic więcej do zgłoszenia, albo gdy upłynął 

czas użyteczny, wyznaczony przez sędziego dla przedłożenia dowodów, 

albo jeśli sędzia orzeknie, że uważa sprawę za wystarczająco 

wyjaśnioną
54

. Wystarczy, że zostanie spełniona jedna z wyżej wymienio-

nych przesłanek. Należyte przeprowadzenie postępowania dowodowego 

jest istotnym warunkiem prawidłowego wyrokowania, dlatego jeżeli 

sędzia uzna, że jest jeszcze coś do zbadania to powinien, po wysłuchaniu 

obrońcy węzła, nakazać z urzędu skompletowanie tego czego jego 

zdaniem brakuje
55

. Możliwość taka została przewidziana w instrukcji, 

natomiast nie jest ona uregulowana kodeksowo
56

. Co do zasady po wy-

daniu dekretu nie można już przedstawiać nowych dowodów. Jednak  

w wyjątkowych sytuacjach, szczegółowo określonych w kan. 1600 sędzia 

może jeszcze raz wezwać tych samych lub innych świadków albo 

dopuścić inne dowody, o które przedtem nie proszono
57

. W sytuacji gdy 

sędzia odpowiednio umotywowanym dekretem dopuści uzupełnienie 

postępowania dowodowego, zawsze musi nastąpić ponowna publikacja 

akt, ze wszystkimi jej konsekwencjami
58

. 

                                                      
50

 Kan 1598 §2 KPK/83, Art. 236 DC. 
51

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 286. 
52

 Ibidem. 
53

 Kan. 1599 § 3 KPK/83, art. 237 § 3 DC. 
54

 Kan. 1599 § 2 KPK/83, art. 237 § 2 DC. 
55

 Art. 238 DC. 
56

 A. Dzięga, Tytuł IX. Ogłoszenie akt, [w:] Komentarz do Instrukcji Procesowej 

„Dignitas Connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 315. 
57

 Kan. 1600 KPK/83, art. 239 DC. 
58

 A. Dzięga, Tytuł IX. Ogłoszenie akt…, s. 315. 
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5. Dyskusja sprawy 

 Po dekrecie zamknięcia sprawy następuje dyskusja sprawy 

nazywana także głosem obrończym, której istotą jest wymiana opinii  

i uwag pomiędzy stronami w obecności sędziego oraz praca nad 

zebranym materiałem dowodowym
59

. Sędzia powinien wyznaczyć odpo-

wiedni okres czasu na przedstawienie obron lub uwag w formie 

pisemnej
60

. Obrona to przedwyrokowe pismo strony, sporządzone albo 

przez samą stronę, albo przez jej adwokata, w którym jeszcze raz 

przestawia ona swoje stanowisko, podsumowując prawny i faktyczny 

stan sprawy w celu uzyskania korzystnego dla się siebie wyroku
61

. Uwagi 

przedwyrokowe sporządza zawsze obrońca węzła i promotor 

sprawiedliwości jeśli występuje w sprawie, przedstawiając swoje 

urzędowe stanowisko w przedmiocie sporu
62

. Strony po zapoznaniu się  

z uwagami i obronami innych mogą w czasie wyznaczonym przez 

sędziego odpowiedzieć, czyli przedłożyć repliki
63

. Co do zasady prawo to 

przysługuje stronom tylko raz. Natomiast obrońca węzła i promotor 

sprawiedliwości zawsze mają prawo do ponownej repliki, bez 

ograniczenia ich liczby, czyli po każdej odpowiedzi stron
64

. Wynika więc 

z tego, że obrońca węzła ma zawsze prawo być wysłuchany jako ostatni 

ponieważ jego wotum jest nie tylko jego prawem, lecz jest konieczne do 

ważności akt
65

. Jeżeli jednak obrońca węzła, w krótkim terminie wyzna-

czonym przez sędziego, nie zgłosi repliki, zakłada się że nie ma nic do 

dodania do swoich uwag i należy dalej prowadzić sprawę
66

. Uwagi  

i obrony powinny być sporządzone na piśmie, jednak sędzia może 

zarządzić, by odbyła się umiarkowana dyskusja ustna wobec 

zasiadającego trybunału, dla wyjaśnienia niektórych kwestii
67

. Zarówno 

na piśmie jak i podczas dyskusji całkowicie zabrania się stronom, 

adwokatom lub także innym, przekazywać sędziemu informacje, które 

                                                      
59

 M. Greszata-Telusiewicz, Formalno-prawny oraz eklezjalny walor dyskusji 

sprawy w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Kościelne 

Prawo Procesowe, Prawo Rodzinne, Materiały i Studia, t .4, red. A. Dzięga,  

M. Greszata, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 411. 
60

 Kan. 1601 KPK/83, art. 240 DC. 
61

 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II…, s. 288. 
62

 R. Sztychmiler, Część II, Proces sporny…, s. 262. 
63

 Kan. 1603 § 1 KPK/83, art. 242 § 1 DC. 
64

 R. Sztychmiler, Część II, Proces sporny…, s. 263. 
65

 A. Dzięga, Tytuł IX. Ogłoszenie akt…, s. 320. 
66

 Art. 243 DC. 
67

 Kan. 1604 § 2 KPK/83, art. 244 § 1 DC. 



M. Nowińska: Kanoniczny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

403 

 

pozostają poza aktami sprawy
68

. Strony nie muszą uczestniczyć w dys-

kusji przedwyrokowej. Jeśli strony zaniedbały przygotowanie obrony 

w wyznaczonym użytecznym czasie należy przyjąć, że zrezygnowały  

z realizacji swojego prawa i zdają się na wiedzę i sumienie sędziego
69

. 

Takie uprawnieninie nie przysługuje natomiast obrońcy węzła, którego 

udział w dyskusji sprawy jest konieczny, a sędzia ma prawo zażądać od 

niego uwag przedwyrokowych
70

. Zgodnie z kodeksem i instrukcją po 

zapoznaniu się z wotum obrońcy sędzia może natychmiast ogłosić 

wyrok
71

. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak, że w sprawach  

o nieważność małżeństwa jest to jedynie możliwość teoretyczna 

ponieważ akta sprawy muszą zostać przekazane pozostałym sędziom 

z kolegium, by ci przygotowali swoje wota
72

. 

6. Wyrokowanie 

 Po zamknięciu dyskusji sprawy następuje etap wyrokowania. 

Sędzia rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jednak by mógł wydać wyrok  

i orzec nieważność małżeństwa sędzia musi uzyskać pewność moralną, 

którą czerpie z faktów i dowodów
73

. Pewność moralna to wewnętrzne 

przekonanie o czymś, czyli sąd oparty na przeświadczeniu  

o prawdziwości lub fałszywości czegoś
74

. Pewność ta nie musi być 

absolutna, wykluczająca jakąkolwiek wątpliwość i wszelką możliwość 

pomyłki, lecz musi wyłączać wszelką uzasadnioną wątpliwość oraz 

uzasadniony stan niepewności
75

. Sędzia, który po zbadaniu sprawy nie 

może osiągnąć takiej pewności ma obowiązek orzec, że nie udowodniono 

nieważności małżeństwa, bowiem nie może wyrokować na podstawie 

domniemań, przypuszczeń czy nawet dużego prawdopodobieństwa
76

. 

Pewność moralna kolegium sędziowskiego to większość sędziów 

moralnie przekonanych do danego wyroku
77

.  
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 Po dyskusji sprawy sędziowie, oceniając dowody zgodnie ze 

swoim sumieniem, powinni przygotować swoje wota w sprawie, 

zawierające uzasadnienie stanu faktycznego i prawnego, na podstawie 

których doszli do swoich wniosków
78

. Wota to decyzję sędziowskie 

zawierające rozstrzygniecie, podejmowane indywidualnie przez każdego 

sędziego wobec Boga, od których nie mogą oni się wstrzymać
79

. Prze-

wodniczący kolegium określa dzień i godzinę, w których sędziowie mają 

się zebrać na naradę, co do zasady w samej siedzibie sądu
80

. W wyzna-

czonym dniu odbywa się sesja sędziowska czyli sesja wyrokowa,  

w której nie bierze udziału notariusz, ani nikt inny poza składem 

kolegium
81

. Po wezwaniu Imienia Bożego ponens rozpoczyna przedsta-

wienie sprawy, odczytywane są wota sędziów i rozpoczyna się dyskusja 

pod kierownictwem przewodniczącego przede wszystkim po to, by 

ustalić, co należy postanowić w rozstrzygającej części wyroku
82

. W toku 

dyskusji każdy sędzia może odstąpić od swego pierwotnego wniosku, zaś 

jeśli się nie zgadza z pozostałymi członkami kolegium może zgłosić 

zdanie odrębne
83

. Jeżeliby sędziowie w pierwszej dyskusji nie chcieli lub 

nie mogli ustalić wyroku decyzja może być odłożona do nowego 

zebrania, nie dłużej jednak niż tydzień, chyba że należałoby uzupełnić 

instrukcję sprawy
84

. Dyskusja kończy się głosowaniem, nie ma możli-

wości wstrzymania się od głosu, sędzia który nie uzyskał pewności 

moralnej i jest niepewny co do nieważności małżeństwa, głosuje za jego 

ważnością
85

. Po ustaleniu decyzji ponens ma ją sformułować w formie 

negatywnej (negative) lub pozytywnej (affirmative) odpowiedzi na 

postawione w formule wątpliwości pytanie, podpisać wraz z innymi 

sędziami i włączyć do akt sprawy
86

. Należy odpowiedzieć osobno na 

każde postawione w formule wątpliwości pytanie
87

. W trybunale kole-

gialnym redakcja wyroku należy do ponensa lub relatora, który ma 

czerpać uzasadnienie z tego, co poszczególni sędziowie przedstawili 

w dyskusji, chyba że przez większość sędziów zostały wskazane 

uzasadnienia, którym należy dać pierwszeństwo, następnie wyrok musi 
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być przedstawiony każdemu z sędziów do aprobaty
88

. W wypadku gdy 

jest jeden sędzia, on sam redaguje wyrok. Wyrok powinien być wydany 

nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, gdy sprawa została 

rozstrzygnięta, chyba że w trybunale kolegialnym sędziowie z poważnej 

przyczyny wyznaczyli dłuższy termin
89

. Przyczyna do przedłużenia ter-

minu może być np. choroba, długotrwały wyjazd czy powołanie sędziego 

na inne stanowisko
90

.  

 Każdy wyrok zawiera elementy merytoryczne i formalne
91

. Do 

elementów merytorycznych zaliczamy: rozstrzygnięcie sporu toczącego 

się przed trybunałem, poprzez danie właściwej odpowiedzi na 

poszczególne wątpliwości; określenie, jakie są obowiązki stron 

wynikające z procesu i w jaki sposób należy je wypełnić; przedstawienie 

racji, czyli uzasadnienia, zarówno prawnego, jak i faktycznego, na 

których opiera się rozstrzygająca część wyroku; dołączenie zakazów, jeśli 

wymagają tego okoliczności; ustalenie kosztów procesu
92

. Elementy for-

malne wyroku to wezwanie Imienia Bożego, a następnie wymienienie 

w kolejności: danych dotyczących sędziów i sądu, danych strony 

powodowej i pozwanej i ich przedstawicieli procesowych (imię  

i nazwisko oraz adres zamieszkania), danych rzecznika sprawiedliwości  

i obrońcy węzła, jeśli występowali w sprawie
93

. Następnie wyrok po-

winien zawierać krótki opis faktów z wnioskami stron i sformułowanymi 

wątpliwościami, a potem rozstrzygającą część wyroku, poprzedzoną 

motywami, na których się opiera. Wyrok kończy się wskazaniem daty  

i miejsca, w którym został wydany wyrok, z podpisem sędziego lub, 

jeżeli chodzi o trybunał kolegialny, wszystkich sędziów i notariusza. 

Integralną częścią wyroku są także informacje wskazujące czy wyrok 

podlega natychmiastowemu wykonaniu czy nie, sposobu, w jaki w jaki 

może on być podważony lub nie (wraz z informacją o koniecznością 

zachowania obowiązujących terminów)
94

. Jak zauważa R Sobański wy-

rok nie jest ustaleniem arbitralnym, lecz opartym na prawie materialnym  

i osiągniętym w drodze procesu, dlatego powinien być przejrzysty 
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i sprawdzalny
95

. Strony mają prawo wiedzieć dlaczego tak orzeczono  

i w jaki sposób sąd doszedł do decyzji o orzeczeniu ważności lub 

nieważności małżeństwa
96

. Ustalenia te powinny wynikać z dobrze zreda-

gowanego wyroku. 

 Ostatnią fazą wyrokowania jest ogłoszenie wyroku, czyli 

publikacja i urzędowe powiadomienie stron o rozstrzygnięciu i jego 

motywacji
97

. Ogłoszenie może być dokonane albo przez wręczenie stro-

nom lub ich pełnomocnikom egzemplarza wyroku, albo przez przesłanie 

im tegoż egzemplarza
98

. Ponadto wyrok w tym samym czasie i w ten sam 

sposób musi być przekazany obrońcy węzła i promotorowi 

sprawiedliwości (jeśli brał udział w procesie)
99

. Ogłoszony wyrok po-

winien wskazywać środki, przy pomocy których można go podważyć,  

nie posiada on żadnej mocy prawnej przed ogłoszeniem, chociażby część 

rozstrzygająca została, za zezwoleniem sędziego, podana do wiadomości 

stron
100

. Ważny wyrok ostateczny nie może być ponownie rozpatrywany 

choćby wszyscy sędziowie się na to godzili
101

, bowiem w tej samej 

instancji nie podlega on rewizji, a sąd traci swoją kompetencję  

w rozstrzygniętej sprawie
102

. 

 7. Apelacja 

 Apelacja jest podstawowym prawem polegającym na odwołaniu 

się od wyroku do wyższej instancji
103

. Apelację może złożyć strona, która 

czuje się pokrzywdzona wyrokiem (zarówno powód jak i pozwany),  

a także obrońca węzła i promotor sprawiedliwości jeśli brał udział  

w procesie
104

. Pierwsza fazą apelacji jest jej złożenie. Apelacja obejmuje 

zgłoszenie jej w trybunale, który wydał wyrok w ciągu piętnastu dni oraz 

poparcie jej w trybunale wyższego stopnia
105

. Zgodnie ze starym stanem 

prawnym zawartym w kodeksie i instrukcji w postępowaniu  
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o stwierdzenie nieważności małżeństwa są dwa sposoby skierowania 

wyroku do sądu apelacyjnego, czyli przez złożenie apelacji przez 

uprawniony podmiot, lub też przez przesłanie wyroku orzekającego za 

pierwszym razem nieważność małżeństwa, wraz z apelacjami, jeśli takie 

są, i pozostałymi aktami sądowymi, do właściwego do trybunału 

apelacyjnego, w ciągu dwudziestu dni od ogłoszenia wyroku z urzędu
106

. 

Jeżeli wyrok za nieważnością małżeństwa został wydany w sądzie 

pierwszej instancji, trybunał apelacyjny, po zapoznaniu się z uwagami 

obrońcy węzła i, jeżeli takie są, także stron, swoim dekretem albo bez 

zwłoki potwierdza wyrok, albo dopuszcza sprawę do zwyczajnego 

rozpatrzenia na nowym stopniu
107

.  

 Jedną z najważniejszych zmian dokonanych na mocy motu 

proprio Mitis Iudex
108

 jest zniesienie wymogu dwóch zgodnych wyroków 

w sprawach małżeńskich. Zrezygnowano z automatycznej kontroli  

w sprawach małżeńskich, czyli z przesyłania z urzędu pozytywnego 

wyroku sądu pierwszej instancji do trybunału apelacyjnego
109

. Jednak nie 

zmieniono uprawnienia stron do zgłoszenia apelacji. Terminy do 

zgłoszenia apelacji pozostały niezmienione, czyli piętnaści dni na 

zgłoszenie apelacji i miesiąc na jej poparcie. Brak też zasadniczych 

zmian w modelu apelacji
110

. 

8. Podsumowanie 

 Kanoniczny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

przebiega według określonego przez przepisy prawa kanonicznego, 
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głównie Kodeksu Prawa Kanonicznego, toku. Niektórzy dostrzegają  

w nim analogie do rozwodów w sprawach cywilnych. Podobnie jak  

w sprawie cywilnej toczącej się zgodnie z przepisami Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego,  

w postępowaniu kanonicznym mamy stronę powodową i pozwaną, 

zgłaszane i przeprowadzane są dowody, proces kończy się wyrokiem, od 

którego służy apelacja. Podstawową różnicą pomiędzy rozwodem  

w sprawach cywilnych a kanonicznym stwierdzeniem nieważności 

małżeństwa jest cel i uzyskane rozstrzygnięcie. Zgodnie z przepisami 

prawa kanonicznego jedyną dopuszczalną formą rozwiązania związku 

jest stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, nie „rozwód 

kościelny”, ani „kościelne unieważnienie małżeństwa”. Stwierdzenie 

nieważności małżeństwa polega na określeniu, iż związek nie został 

ważnie zawarty, a więc tak jakby nigdy nie zaistniał sakrament 

małżeństwa między nupturientami. Termin „rozwód kościelny” lub 

„unieważnienie małżeństwa”, sugerują natomiast, że małżeństwo zostało 

zawarte ważnie, a następnie zostało unieważnione, odwołane. Istotą 

rozwodu orzeczonego w sprawach cywilnych jest natomiast rozwiązanie 

istniejącego małżeństwa jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny  

i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. 
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Abstrakt  

 Każdy człowiek, niezależnie od swego pochodzenia, rasy, koloru 

skóry czy przekonań religijnych ma prawo decydowania o swoim życiu, 

postępowaniu. Wynika to z wolności osobistej jaką ma każdy z nas. 

Prawo kanoniczne, które obowiązuje wszystkich wiernych Kościoła 

katolickiego w Kodeksie Prawa Kanoniczego z 1983 roku w księdze VI 

części II tytule VI, w kanonach 1397 oraz 1398 stanowi o sankcjach 

karnych za przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka. 

Ustawodawca zaznacza w tych dwóch kanonach takie przestępstwa jak: 

zabójstwo, porwanie lub zatrzymanie człowieka, okaleczenie lub 

poważne ranienie oraz przerywanie ciąży. Tym zagadnieniom autorka 

zwraca uwagę w kontekście wpływu prawa kanonicznego na polski 

system prawny. Czy prawodawstwo kościelne i świeckie stanowi 

wspólną drogę do ochrony prawa, religii i wyznania? Próbę odpowiedzi 

na to pytanie autorka podejmuje podczas analizy aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz literatury naukowej. 

Słowa kluczowe:  

przestępstwo, wolność człowieka, prawo kanoniczne, prawo 

Abstract  

 Observing the current legal systems, it should be noted that there 

is secular and church law. Offenses against human life and freedom in 
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canon law are listed in the 1983 Code of Canon Law. We are talking 

about such crimes as: murder, kidnapping or detention of a person, 

mutilation or serious injury and termination of pregnancy. Over the 

evolution of both systems, legal norms have been established that 

regulate acts for which the faithful of the Catholic Church or a citizen of 

the state may be held accountable and, as a consequence, will be 

punished by law. The church legislator does not cover all areas of life of 

his faithful, because if you compare the number of branches of secular 

law with canon law, you can easily see the differences. Despite the fact 

that Poland is not a religious country, compliance with legal regulations 

in no way precludes the Church's most important goal being salvation. 

Key words:  

crime, human freedom, canon law, law 

 

1. Wstęp  

 Obyczajność,  seksualność, wolność, przestępstwo. Wyjaśnienie 

tychże pojęć jest ważne aby podjąć rozważania podczas niniejszego 

artykułu. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego, obyczajowość 

to ogół powszechnie przyjętych tradycyjnych obyczajów, właściwych 

danemu środowisku, a także sposób zachowywania się wynikający  

z uznania określonych norm towarzyskich i moralnych
1
. Seksualność to 

pojęcie określające rodzaj płci oraz odnosi się do zaspokajania popędu 

płciowego
2
. Wolność jest szerokim pojęciem, niezależnie od wyznawa-

nych światopoglądów, stanowi dla każdego z nas jedną  

z najważniejszych wartości. W zależności od kontekstu pojęcie to 

posiada wiele znaczeń. W powszechnym przekonaniu to możliwość 

wyboru, przeciwieństwo determinizmu
3
. Dla poniższych rozważań naj-

trafniejszym będzie to, iż wolność jest to możliwość podejmowania 

decyzji zgodnie z własną wolą oraz własnym przekonaniem.   

Jan Paweł II w pracy "Osoba i czyn" określił wolność jako 

                                                      
1
Zob. Obyczajowość, Słownik Języka Polskiego,  

https://sjp.pwn.pl/sjp/obyczajowosc;2492366.html [22.01.2020]. 
2
Zob. Seksualność, Ibidem,  

https://sjp.pwn.pl/slowniki/seksualno%C5%9B%C4%87.html. [18.02.2020]. 
3
 K. Gryżenia, Prawo i etyka czynnikami kształtującymi wolność osoby ludzkiej, 

„Logos i ethos” 37 (2014) 2, s. 177. 
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samopanowanie i samostanowienie człowieka
4
. Wolność rozumiana jako 

naturalna właściwość człowieka, mogła się stać powszechnie uznawanym 

prawem jednostki
5
. Stanowi ona także podstawową zasadę prawa do 

wolności religijnej
6
, o której Jan Paweł II w swoich dziełach naukowych 

wielokrotnie wspominał. Terminu wolności religijnej nie będę tutaj 

analizować.  

2. Przestępstwo w Kościele 

 W każdej społeczności występuje potrzeba porządku i ładu 

społecznego. Kościół stojąc na straży wiary i dobrych obyczajów,  

a mając prawo do ustanawiania kar kościelnych i przestępstw, 

usankcjonował szereg czynów przestępczych
7
. W dawnym prawie kano-

nicznym na oznaczenie czynu przestępczego używano takich nazw jak: 

crimen, delictum, scelus, flagitium, maleficium, peccatum, publicum
8
.  

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
9
 nie znajdziemy jasno 

sprecyzowanej definicji przestępstwa. W kanonie 1321 zaakcentowany 

został jedynie element formalny przestępstwa w następujących słowach: 

„Nikogo nie należy karać chyba, że dokonane przez niego zewnętrzne 

naruszenie prawa lub nakazu jest ciężko zawinione z winy umyślnej”
10

. 

Zasadniczą kwestią w prawie kanonicznym  jest odpowiedź na pytanie 

kogo możemy uznać za przestępcę, a dodatkową kwestią staje się tutaj 

                                                      
4
Zob. A. Szostek, Wolność jako samostanowienie. Karola Wojtyły koncepcja 

wolności, [w:] Wolność we współczesnej kulturze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1979, 

s. 437-448. 
5
 W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czytamy: „wszyscy ludzie rodzą 

się wolni i równi w swej godności i w swych prawach” (art. 1), oraz „Każdy 

człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby” (art. 3). 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, w: Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka ONZ (1948). Karta Praw Rodziny (1983). Przemówienie Jana Pawła 

II w UNESCO (1980), Tarnów 2008, s. 7-15. 
6

 Zob. Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humane, [w:] Sobór 

Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967, s. 414-426. 
7

 A. Terpin, Przestępstwa popełniane w przestrzeni medialnej, „Biuletyn 

Edukacji Medialnej”, 2015, s. 43. 
8

 W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z 1983 r., Lublin 1987, s. 119. 
9
 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, 

AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst łacińsko-polski: Kodeks Prawa 

Kanonicznego. Przekład  zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 

1984. [dalej: KPK 83]. 
10

 Zob., W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, op. cit., s. 120. 
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„poczytalność”. Poczytalność zakłada istnienie przyczynowego związku 

między zaistniałym przestępstwem a działaniem przestępczym 

określonego człowieka, może ona być fizyczna lub moralna
11

. Należy 

wspomnieć tutaj również, iż zdarzają się przestępstwa, które są 

dokonywane przy współudziale kilku osób, gdzie nie wystarcza sam 

zamiar ujawniony na zewnątrz, ale zewnętrzne włączenie się  

w przestępstwo
12

. Na pozycję prawną oskarżonego w kanonicznym pro-

cesie karnym rzutują przede wszystkim jego postawa moralna, 

ujawniająca jego poczytalność w chwili popełnienia czynu zabronionego 

i jego ustosunkowanie się do zła, jakiego dopuścił się popełniając 

przestępstwo, oraz jego szczególne uprawnienia i obowiązki, przyznane 

mu przez ustawę procesową. Powszechnie uważa się, że karanie 

przestępstw w Kościele jest wezwaniem do nawrócenia
13

. 

3. Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka  

 KPK 83 na określenie pojęcia przestępstwa w zasadzie posługuje 

się nazwą delictum
14

. Rodzaje przestępstw przeciwko życiu i wolności 

człowieka ustawodawca wymienia w księdze VI KPK 83. W kanonie 

1397 stanowi: „kto popełnia zabójstwo albo siłą lub podstępem porywa 

lub zatrzymuje człowieka, bądź go okalecza czy poważnie rani, powinien 

być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa pozbawieniami  

i zakazami, o których w kan. 1336. Zabójstwo zaś osób, z kan. 1370, jest 

karane tam ustanowionymi karami. Ustawodawca w kan. 1398 stanowi: 

„kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega 

ekskomunice wiążącej mocą samego prawa”. Przestępstwa aborcji 

popełnia się zawsze wtedy, gdy dokonuje się przestępstwa, które jest 

bezpośrednio ukierunkowane na zabicie płodu znajdującego się albo  

w łonie matki, albo poza nim oraz gdy zostaje osiągnięty zamierzony cel. 

Tradycja Kościoła zawsze nauczała, że życie powinno być otoczone 

opieką i że powinno mu się sprzyjać, tak na początku, jak i w różnych 

okresach jego rozwoju
15

. Zgodnie z nauką Kościoła, przerywanie ciąży 

                                                      
11

 Zob. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986,  

s. 316-317. 
12

 Ibidem,  s. 322. 
13

Zob. P. Gajda, Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa 

Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium 

kanoniczno- pastoralne, Tarnów 2008, s. 12. 
14

 Zob. Krukowski, F. Lempa, Część ogólna [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, red. W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Lublin 1987, s. 119. 
15

 E. Sztafrowski, op. cit.,  s. 364. 
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jest czynem niegodziwym, na co dowodem są liczne dzieła Ojców 

Kościoła, a także wiele dokumentów papieskich
16

. Co oznacza w prak-

tyce niegodziwy czyn? Analizując komentarze KPK 83 oraz literaturę  

w badanym przedmiocie mowa tutaj o zastosowaniu środków 

powodujących doprowadzenie do spędzenia płodu np. poprzez celowe 

noszenie ciężkich przedmiotów, wykonywanie intensywnych ćwiczeń 

bądź dokonania medycznego zabiegu, gdzie celem jest przerwanie ciąży. 

Należy wyraźnie jednak podkreślić, iż wierny Kościoła katolickiego nie 

dokonuje przestępstwa, jeżeli zabieg medyczny wykonywany jest w celu 

ratowania życia matki nienarodzonego dziecka, gdzie zarówno lekarz 

wykonujący jak i poddawany zabiegowi pacjent jest w pełni świadomy 

możliwych skutków. Kto popełnia przestępstwo jednocześnie zaciągając 

karę? Wyróżnić tutaj można trzy grupy osób. Pierwsza z nich matka 

nienarodzonego dziecka, która albo sama stosuje środki, bądź celowo 

poddaje się zabiegowi
17

. Następnie wszyscy ci, którzy dokonują zabiegu 

zmierzającego do przerwania ciąży, niezależnie czy działają z własnej 

woli, czy na polecenie osób trzecich
18

. Ostatnią grupę stanowią wszystkie 

osoby, które jakimkolwiek działaniem, np. nakłanianiem, polecaniem 

ośrodka zabiegowego, dostarczaniem środków medycznych; przyczyniają 

się czynnym zaangażowaniem do zakończenia ciąży
19

. Karę ekskomuniki 

zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej za to przestępstwo ustanowił Sykstus V 

w konstytucji Effrenatam z 29 października 1588 r.
20

 KPK 83 roku 

sankcjonuje znaną powszechnie w prawie i kanonistyce zasadę „nulla 

poena sine processu”, według której żadna kara kanoniczna nie może być 

wymierzona lub zdeklarowana bez procesu karnego sądowego bądź 

administracyjnego (por. kan. 1341)
21

. Prawna regulacja aborcji uległa 

radykalnej ewolucji, począwszy od traktowania sztucznych poronień jako 

sprawy wewnątrzrodzinnej, pozostającej tym samym poza sferą 

zainteresowania prawników, aż po objęcie jej ścisłą reglamentacją 

normatywną
22

. 

                                                      
16

 Zob. Deklaracja na temat przerywania ciąży z 18.11.1974 r. „Qaestio de 

abortu” AAS 66 (1974) 730-747. 
17

 E. Sztafrowski, op. cit., s. 365. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem. 
20

 W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu..., s. 277. 
21

 A. G. Miziński, Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego, 

„Roczniki Nauk Prawnych” t.  XIII, z. 2, 2003, s. 127. 
22

 A. M. Kania, Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. 

Część I, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. XXVII, nr 3325, s. 95. 
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 Czy prawo kanoniczne ma wpływ na polski system prawny? 

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest łatwa by móc jednoznacznie 

określić. Porządek prawny całego Kościoła opiera się na dwóch 

kodeksach prawa kanonicznego, czyli kodeksie przeznaczonym dla 

Kościoła łacińskiego promulgowanym w 1983 r.
23

 oraz kodeksie dla 

Wschodnich Kościołów katolickich z 1988 r.
24

 Pierwszy z nich dotyczy 

Kościoła Rzymskokatolickiego, drugi zaś dotyczy Katolickich Kościołów 

Wschodnich, których jest dwadzieścia dwa. Należy stwierdzić, że system 

prawny w Kościele spełnia wszystkie wymagania stawiane systemowi 

prawnemu przez naukę prawa, to z całą pewnością jest to system bardzo 

specyficzny
25

. Prawodawca kościelny nie obejmuje „w całości” życia 

swoich wiernych, ponieważ jeżeli porównać ilość gałęzi prawa 

świeckiego z prawem kanonicznym, bez trudu można dostrzec różnice. 

Prawo wiernych Kościoła jest zakorzenione w wierze każdego z jego 

wyznawców, natomiast prawo świeckie nie dokonuje podziału na 

wierzących bądź nie wierzących. Prawodawca państwowy konstruuje 

regulacje prawne, które wiążą w doczesności, tu na ziemi, one nie 

odwołują się do zbawienia. Mają zapewnić ład i porządek, poszanować 

godność obywateli, ale nie wiążą w sumieniu lecz pociągają do 

odpowiedzialności cywilnej, karnej czy administracyjnej. Kościół  

i państwo może współgrać ze sobą, oczywistym jest, iż wielu Polaków 

należy do obu wymienionych społeczeństw: kościelnej oraz państwowej. 

Jednakże postawione wcześniej pytanie będzie miało negatywną 

odpowiedź, ponieważ państwo jest ze swej natury innym „tworem” niż 

Kościół. Celem Kościoła jest niezmiennie osiągnięcie zbawienia, co nie 

wyklucza się ze stosowaniem prawa świeckiego. Należałoby w tym 

miejscu podjąć głębszą analizę „przenikania się” dwóch systemów 

prawa: kanonicznego i świeckiego. Podjąć rozważania od genezy po 

dzisiejszy wymiar obowiązujących nas norm prawa w obu 

społecznościach jednocześnie. 

 

                                                      
23

 KPK 83. 
24

 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II 

promulgatus, 18.10.1990, AAS 82 (1990), s. 1045-1353; tekst łacińsko-polski: 

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II 

promulgatus, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Promulgowany przez 

papieża Jana Pawła II, wydanie polsko-łacińskie, Lublin 2002. 
25

P. Kroczek, Czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla systemu 

prawnego federacji państw?, „Prawo Kanoniczne” 2016, nr 59/2,  s. 77-78. 
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4. Kara za przestępstwo w Kościele 

 Kościół posiada wrodzone i własne prawo wymierzania sankcji 

karnych wiernym popełniającym przestępstwo
26

. Kara kościelna jest po-

zbawieniem jakiegoś dobra, dokonanym przez uprawnioną do tego 

władzę kościelną, w celu osiągnięcia poprawy przestępcy  

i ukarania przestępstwa
27

. Każdy wierny będący częścią społeczności 

Kościoła posiada swoje obowiązki, uprawnienia, ale także podlega 

przepisom karnym. Ogólna zasada dotycząca wymiaru kar w Kościele 

została podana przez prawodawcę w kan. 1321 § 1 KPK 83, zgodnie  

z którym „nie można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego 

zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu  nie  jest  ciężko  poczytalne  

na  skutek  winy  umyślnej  albo  nieumyślnej”. Sankcje karne w Kościele 

wymierzane są jedynie wtedy, gdy zachodzi  ostateczna  konieczność. 

Kościół z ustanowienia Chrystusa istnieje jako wspólnota duchowa ludzi  

zjednoczonych  przez  uczestnictwo  w  tych  samych wartościach  wiary, 

nadziei  i  miłości  i w tym samym czasie,  jako  instytucja  hierarchicznie 

uporządkowana, wyposażona we władzę, której zadaniem jest kierowanie 

ludźmi do osiągnięcia  celu nadprzyrodzonego
28

. Należy również za-

uważyć, że Kościół władzę karania wykonywał od początku swojego 

istnienia
29

. Kara może być zaaplikowana jedynie za przestępstwo doko-

nane, albowiem kara z natury swej jest odwetem nałożonym na sprawcę 

przez społeczność ludzką, za zburzenie porządku prawnego
30

. Jednakże 

sankcje karne w Kościele są wymierzane jedynie wtedy, gdy zachodzi 

ostateczna konieczność, ponieważ Kościół nie uznaje ich za podstawowy 

sposób na utrzymanie wewnętrznego porządku
31

. Należy podkreślić,  

ze prawo kanoniczne przyjmuje prymat ustawy i uznaje ją za regulator 

działań władzy
32

.  

                                                      
26

 KPK 1983 k. 1311. 
27

 E. Sztafrowski, op. cit., s. 309. 
28

Por.  J. Krukowski, Księga VI. Sankcje w Kościele. Wiadomości wstępne, [w:] 

W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z 1983 r., t. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. 

Sankcje w Kościele, Lublin 1987, s. 113. 
29

 B.  Bączkowicz, Prawo kanoniczne, t. II, Opole 1958, s. 347. 
30

 K. Mikołajczuk, Pojęcie i cel kar w Kościele rys historyczno- prawny, „Studia 

Prawnicze KUL” 2016 1/65, s. 84. 
31

 Zob. E. Nafalska, Ogólne zasady wymierzania kar kanonicznych, „Kościół i 

Prawo” 3(16) 2014, s. 129. 
32

 Zob. F. Przytuła, Zasada legalności a funkcjonowanie administracji 

kościelnej, Lublin 1985, s. 43. 
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 Czy prawodawstwo kościelne i świeckie stanowi wspólną drogę 

do ochrony prawa, religii i wyznania? Niepodważalnym faktem jest,  

iż oba wskazane systemy prawne przenikają się w określonych aspektach. 

Należy uznać, że istotnym jest, aby wierni Kościoła byli świadomi  

odpowiedzialności z jaką wiąże się popełnianie czynów przestępczych. 

Wspomniane we wstępie wyjaśnienia pojęć: obyczajności, seksualności, 

wolności a także przestępstwa; dotyczą bezpośrednio życia człowieka. 

Możliwość zachowania tychże sfer jest niezwykle ważne dla 

prawidłowego funkcjonowania, ponieważ zapewnienie chociażby prawa 

do wolności człowieka w aspekcie podstawowych praw życia często 

decyduje niejako o poziomie ludzkiej egzystencji. 

5. Zakończenie 

 Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka są w prawie 

kanonicznym wyraźnie zaznaczone. Obowiązujące prawo karne, w jego 

kształcie i strukturze jest wynikiem założeń teologicznych, 

filozoficznych, ewolucji historycznej oraz stanowi owoc kultury prawnej 

współczesnej epoki, zwłaszcza pewnych wpływów państwowych 

kodeksów karnych
33

. Głównym zadaniem ustawodawcy kościelnego  

w zakresie prawa karnego jest penalizacja działań wykraczających poza 

ustawę obowiązującą. Prawodawca świecki gwarantuje szereg praw,  

w których zabezpieczone są prawa ochraniające życie ludzkie, jego 

wolność, a także reguluje normy w aspekcie możliwych przestępstw 

przeciwko życiu. Nie sposób w tym krótkim artykule omówić tak szeroko 

traktowanego tematu jakim jest zagadnienie przestępstw przeciwko życiu 

i wolności człowieka. Ilość regulacji prawnych z zakresu prawa 

świeckiego jest znacząco szersza aniżeli w prawie kanonicznym. 

Jednakże ufam, że trafnie zdołałam przybliżyć najważniejsze informacje  

oraz nakreślić niniejszy temat. 
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Moralność zakorzeniona w religii - nieodłączny 

element kultury prawnej, ogranicznik rozwoju czy 

imperatyw człowieczeństwa? 

Morality Rooted in Religion - an Inseparable Element of Legal 

Culture, a Limiter of Development or an Imperative of Humanity? 

 

Abstrakt  
 Zasadnym wydaje się pytanie o diagnozę wpływu systemów 

przekonań religijnych, moralnych na współczesny porządek prawny,  

i to pomimo faktu, że rozważania o naturze norm i prawa są obecne  

w dyskursie teoretyków i filozofów jeszcze od antyku. Jaką funkcję 

wobec państwa pełni moralność zakorzeniona w religii?   

 Współczesna debata publiczna, w sytuacji silnej polaryzacji 

polskiego społeczeństwa, determinuje ponowne przywołanie problemu 

moralności, religii i prawa. Wcześniej każdorazowo odnoszono 

zagadnienie do odmiennej, naonczas aktualnej, rzeczywistości społeczno-

politycznej.  

 Przedmiotowa praca ma na celu przedstawienie teoretycznego 

modelu zależności między państwem i prawem a moralnością. Cel 

zostanie osiągnięty poprzez analizę kulturowo-historyczną, analizę norm 

i pragmatyki stosowania prawa oraz poprzez próbę odpowiedzi na 

pytania o istotę moralności zakorzenionej w religii. 

Słowa kluczowe:  

moralność, religia, prawo, kultura prawna, wpływ na prawo, rozwój, 

człowieczeństwo 
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Abstract  
 It seems reasonable to ask about the diagnosis of the influence of 

religious and moral belief systems on contemporary legal order, despite 

the fact that considerations about the nature of norms and law have been 

present in the discourse of theoreticians and philosophers since antiquity. 

What is the function of morality rooted in religion towards the state? 

 Contemporary public debate, in a situation of strong polarization 

of Polish society, determines the recall of the problem of morality, 

religion and law. Earlier, each issue was referred to a different, then 

current, socio-political reality.  

 This work aims to present the theoretical model of the 

relationship between the state and law and morality. The goal will be 

achieved through cultural and historical analysis, analysis of norms and 

pragmatics of law application and by attempting to answer questions 

about the essence of morality rooted in religion. 

Key words:  

morality, religion, law, legal culture, influence on law, development, 

humanity 

 

1. Wprowadzenie. Zarys zastosowanej metodologii 

 Zasadnym wydaje się pytanie o diagnozę współczesnego wpływu 

systemów przekonań religijnych, moralnych na porządek prawny i to 

pomimo faktu, że rozważania o naturze norm (moralnych, prawnych, czy 

szeroko: postępowania) są obecne w dyskursie teoretyków i filozofów już 

od czasów antycznych. Jaką funkcję wobec państwa pełni moralność 

zakorzeniona w religii? Gdzie w strukturze wartości, którymi kieruje się 

prawodawca, należy umiejscowić moralność? Czy w ogóle należy ją brać 

pod uwagę? 

 Współczesna debata publiczna, w sytuacji silnej polaryzacji 

polskiego społeczeństwa, determinuje ponowne przywołanie problemu 

moralności, religii i prawa. Bo choć zagadnienie było już wcześniej 

wielokrotnie rozważane, to jednak każdorazowo odnoszono je do 

odmiennej, naonczas aktualnej rzeczywistości społeczno-politycznej. 

 Przedmiotowa praca ma na celu przedstawienie teoretycznego 

modelu zależności między państwem i prawem a moralnością. Moralność 

w tym przypadku rozumiana będzie jako cecha zakorzeniona w religii,  
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tj. bezpośrednio z nią związana. Szczegółowe wyjaśnienie tej kategorii 

teoretycznej zawarte zostanie w kolejnej części pracy. 

 Autor skupia się na trzech płaszczyznach rozważań, które 

prowadzić mają do odpowiedzi na poniższe problemy: 

 czy moralność jest imperatywem, determinantą pozostawania 

człowiekiem, czy definiuje człowieczeństwo? 

 czy moralność stanowi ogranicznik rozwoju państwa, 

społeczeństwa i człowieka? 

 czy moralność jest nieodłącznym elementem kultury prawnej? 

 Dla odpowiedzi na postawione pytania wykorzystana zostanie 

analiza kulturowo-historyczna, analiza norm i pragmatyki stosowania 

prawa. Autor rozważy wzajemną relację między moralnością i religią,  

a następnie na podstawie osiągniętych wniosków przedstawi stosunek 

moralności wobec człowieczeństwa, postępu oraz kultury prawnej. 

Praktyczny wymiar rozważań zostanie osadzony w realiach 

współczesnego państwa polskiego oraz jego rzeczywistości prawnej  

i religijnej. 

2. Problem wstępny - pierwotność czy wtórność religii względem 

moralności 

 Pojęcie porządku społecznego, zaproponowane przez Hansa 

Kelsena, należy uznać za najbardziej obszerny system normatywny,  

w skład którego wchodzi również porządek moralny, religijny czy kul-

turowy
1
. Istniejące podsystemy siłą rzeczy oddziałują na siebie i wspólnie 

tworzą przedmiotowy porządek społeczny.  

 Państwo i prawo stanowią emanację politycznej woli wspólnoty 

obywateli, która to wola z kolei jest determinowana przez wspólne 

wartości charakterystyczne i specyficzne dla grupy społecznej, określonej 

mianem narodu. Należy zadać sobie pytanie: czy religia jest emanacją 

wspólnych wartości, upowszechnionej formy moralności, a może to 

właśnie wspólne wartości i moralność są kreowane przez religię? 

                                                      
1
 H. Kelsen, The Concept of Legal Order, www.academic.oup.com, s. 73, dostęp: 

18.01.2020;  

M. Huk, O separacji między prawem i moralnością. Glosa do Czystej teorii 

prawa Hansa Kelsena, pressto.amu.edu.pl, s. 114, dostęp: 18.01.2020. 
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 Odpowiadając na powyższe wątpliwości, można przyjąć 

perspektywę, wg której religie w swoich pierwotnych formach stanowiły 

sformalizowane zespoły wartości i wytycznych moralnych łączących 

określone zbiorowości. Grupy te dokonywały samoorganizacji i tworzyły 

własne struktury, kierując się przekonaniami o nadprzyrodzonej inspiracji 

prowadziły także działania misyjne oraz formacyjne (duchowo-moralne). 

Zatem w przypadku zarodkowych form religii można mówić o tym,  

że moralność formowała system religijny, natomiast dojrzałe formy 

systemów religijnych w sposób wtórny formowały moralność. 

 Niewątpliwie w warunkach panujących w kontynentalnych 

porządkach prawnych, rozumianych jako wspólnota ius civile, jedną  

z trzech, kluczowych ról, odgrywa religia chrześcijańska, czy szerzej – 

dorobek judeochrześcijański (obok dorobku Imperium Rzymskiego oraz 

antycznej Grecji). Rola chrześcijaństwa we wczesnym i rozwiniętym 

średniowieczu jest niepodważalna – w wydatny sposób wpłynęło na 

rozwój cywilizacji europejskiej
2
. Z biegiem czasu zdobyło również wła-

sne instytucje polityczne – w 755 roku poprzez nadanie papieżowi 

Stefanowi II przez władcę Franków, Pepina Krótkiego ziem pobitych 

Longobardów, powstało Państwo Kościelne. Jego obecnymi 

pozostałościami są Stolica Apostolska oraz Państwo Watykańskie. 

Jakkolwiek zasadne jest z punktu widzenia zasad ustrojowych 

rozróżnianie tych dwóch podmiotów, to nie zachodzi ono w praktyce 

stosunków międzynarodowych - zobowiązania podjęte przez jeden 

podmiot automatycznie obejmują drugi. 

 Pozostając przy rozważaniach historycznych i faktograficznych, 

należy też zwrócić uwagę na inny punkt czasowy w średniowieczu, który 

wpłynął na dalszy bieg losów państwowości polskiej. Nie sposób nie 

wskazać, że decyzja o przyjęciu chrztu w 966 r. przez księcia Polan, 

Mieszka I, również determinowana była pobudkami politycznymi 

i cywilizacyjnymi. Pozostawanie w kręgu państw pogańskich 

niewątpliwie spotkałoby się z religijnie motywowanymi najazdami  

z terenów Cesarstwa Niemieckiego. Przyjęcie chrztu w obrządku 

rzymskim spowodowało przybycie do państwa Mieszka I misjonarzy, 

których kapitał intelektualny pomógł włączyć państwo Piastów do 

europejskiego kręgu cywilizacyjnego, w tym do dyskursu o prawie  

(o czym szczególnie mocno przekonano się podczas sporu o inwestyturę). 

                                                      
2
 M. Szczęsny, Prawo a moralność – czy muszą działać razem?, Kruczek.pl, 

dostęp: 19.01.2020. 
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 Znamienne fakty z historii, które dowodzą kreowania  

i oddziaływania religii na systemy moralne można jeszcze wymieniać, 

lecz w opinii autora materiał dokumentujący założenie, w myśl którego:  

w przypadku zarodkowych form religii można mówić o pierwotności 

moralności względem systemu religijnego, natomiast dojrzałe formy 

systemów religijnych w sposób wtórny formują moralność jest 

wystarczający, a samo twierdzenie należy uznać za zasadne. 

Współczesny Kościół Rzymskokatolicki jest funkcjonalnie istotny  

w europejskim kręgu kulturowym, jako nie tylko źródło wiary, ale przede 

wszystkim jako przedstawiciel usystematyzowanej moralności -  

w czasach poszukiwania sensu życia, dominacji materializmu i egoizmu. 

Jednocześnie problemami podważającymi wiarygodność systemu są 

rzeczywiście globalnych rozmiarów skandale seksualne i od 150 lat 

narastający klerykalizm. Nie sprzyja to zatem powszechnej akceptacji dla 

wykładni moralności przedstawianej przez duchownych. Pomimo, 

zdawać by się mogło, sprzeczności między prezentowaną, deklarowaną 

postawą Kościoła a jego przywarami, które zaprzeczają czystości idei, 

twierdzenia moralne mogą mieć charakter prawd uniwersalnych. 

Wykres 1  
Moralność i religia w ujęciu ewolucyjnym 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 Zamykając wstępne rozważania nad naturą problemu 

badawczego, należy zwrócić uwagę na rozdzielenie przez H. Kelsena 

porządku moralnego i prawnego, gdzie porządek prawny jest wymuszony 
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w przeciwieństwie do moralnego
3
. Trzeba też zaakcentować w tym kon-

tekście doprecyzowanie, jakie zastosowane zostało w temacie artykułu – 

autor skupia się wszak na moralności zakorzenionej w religii, na 

wtórnym charakterze moralności, co zostało wcześniej uzasadnione. 

Niemożliwe jest zatem przyznanie w świetle powyższego absolutnej 

słuszności H. Kelsenowi - stosując mechanizm falsyfikacji. Nie każdy 

porządek moralny da się oddzielić od porządku prawnego, mogą one 

wszakże wzajemnie na siebie oddziaływać. 

3. Moralność a człowieczeństwo 

 Niewątpliwie cechą charakterystyczną dla człowieka, jako istoty 

rozumnej jest zdolność do rozróżniania dobra i zła, dokonywania 

aksjologicznej oceny zjawisk, zachowań i wydarzeń, które obserwuje,  

w których uczestniczy, czy rozważa je tylko w sposób teoretyczny
4
. 

Zinternalizowany system wartości, rozumiany jako moralność, zapewnia 

człowiekowi wewnętrzną spójność, zgodność z własną osobą. 

Oczywiście z przyczyn biologicznych, np. różnicy temperamentów, 

moralność (czy moralności) ludzi z tego samego kręgu kulturowego,  

a nawet tej samej rodziny mogą być odmienne. Czyjeś cechy charakteru 

mogą uniemożliwiać mu postępowanie moralne. Mimo wszystko, 

człowiek jako istota społeczna, stadna, posiada zdolność do socjalizacji 

i przyswajania sobie reguł współżycia społecznego, a zatem również 

moralności.  

 Człowieczeństwo można wszakże odnosić nie tylko do kwestii 

biologicznych ale również do katalogu potrzeb i aspiracji intelektualnych. 

Humanizm skłania człowieka do budowania poglądu na świat na 

podstawie wielości swoich doświadczeń, zdobytej wiedzy, a także 

poziomu posiadanej wrażliwości. Niesłuszna w tym świetle jest teoria 

Immanuela Kanta, który twierdził, że czyste dyrektywy intelektualne są 

wystarczające do zbudowania moralnego kompasu. Niemożliwe jest 

bowiem pozbawienie istoty społecznej takich cech jak: emocjonalność, 

namiętność, zdolność do tworzenia dylematów i poddawania  

w wątpliwość. Znajduje to odzwierciedlenie w słowach Edgara Morina  

                                                      
3
 H. Kelsen, op. cit., s. 73-74. 

4
 M. Agnosiewicz, Moralność pod mikroskopem, www.racjonalista.pl, s. 1, 

dostęp: 19.01.2020. 
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i Anne B. Kern: „Rozum ignorujący istnienia, subiektywność, 

uczuciowość, życie – jest irracjonalny”
5
. 

 Posiadanie przez człowieka zinternalizowanego systemu 

wartości, dzięki którym może oceniać otaczający go świat i zjawiska  

w nim zachodzące, jest zatem wyrazem posiadania przez niego 

moralności. Ta z kolei nie jest behawioralnie sztywnym schematem,  

w który każda osoba po prostu się wpisuje, ponieważ z przyczyn 

niezależnych od jednostki dochodzi do różnicowania ocen 

obserwowanych zjawisk i stanów. Przy zachowaniu tego pluralizmu 

należy uznać, że moralność jest cechą wyróżniającą człowieka spośród 

innych stworzeń królestwa zwierząt.  

 Choć posiadanie zorganizowanego systemu wartości jest cechą 

charakterystyczną dla człowieka, to jak już wskazano, podlega on 

procesowi socjalizacji i przyswajania. Dlatego w przypadku religii 

możemy mówić o wtórnym formowaniu moralności. Dzieje się tak przez 

szereg czynników oddziałujących na intelekt i psychikę człowieka: 

wpajanie przez rodziców pożądanego przez nich systemu wartości, akcje 

misyjne i ewangelizacyjne prowadzone przez Kościół, encykliki  

i publikacje, metody wpływu pośredniego, np. obcowanie z kulturą. 

Pozostając w formacyjnym polu oddziaływania religii, na określonym 

terytorium, wspólnoty ludzkie w podobny sposób postrzegają wybrane 

zagadnienia życia społecznego, a internalizacja wytycznych moralnych 

sprawia, że są one dla nich intuicyjne i naturalne
6
. Przyjmując zatem 

przedstawiony wcześniej model zjawiska emanacji woli politycznej 

obywateli za pomocą państwa i prawa, należy stwierdzić, że w sposób 

pośredni religia oddziałuje na porządek społeczny panujący w Polsce,  

a nawet na porządek prawny. Jest to jednak wpływ długofalowy, 

metodyczny i oddziałujący za pośrednictwem zbiorowości obywateli na 

prawo. I choć sankcje wynikające ze złamania nakazu prawnego  

i moralnego są różne, tak cel w przypadku zgodnych norm jest ten sam – 

skłonienie jednostki ludzkiej, do podjęcia lub zaniechania określonej 

czynności. 

 

 

                                                      
5
 Ibidem. 

6
 W. Dłubacz, O obiektywne pojmowanie moralności, www.bazhum.muzhp.pl,  

s. 149, dostęp: 20.01.2020. 
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4. Moralność a postęp 

 Rozważania związane z relacją między moralnością a postępem 

warto rozpocząć od pewnej myśli przewodniej, której autorem jest Dawid 

Bunikowski: „Wspólne przekonania co do wizji, tego, co dobre i złe, 

przynależne większości społeczeństwa, stanowią moralność społeczną. 

Minimum etyczne jest określone przez zasady i wartości, bez których 

społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować. Moralność społeczna  

i minimum etyczne ulegają zmianie w przedziałach historycznych”
7
. 

Zacytowane stanowisko nie pozwala stwierdzić, czy identyfikowanie się 

człowieka z systemem moralnym mogłoby stanowić barierę dla rozwoju  

i postępu? Samo uznanie, że moralność i etyka podlegają przemianom 

wraz z biegiem czasu jest przyczynkiem do refleksji nad tezą, że postęp 

zachodzi również w ich przypadku, choć zdaje się, że może być trudno 

zauważalny, np. w perspektywie jednej generacji. Na rzecz wskazanej 

tezy mogą jednak przemawiać przypadki tzw. „konfliktów pokoleń”, 

gdzie sprzeczne światopoglądy i wartości dzieci, rodziców i dziadków 

często są przyczyną rodzinnych nieporozumień i a wynikają przeważnie  

z zachodzących na świecie przemian. 

 Często wskazuje się, że rozwój cywilizacyjny jest tym 

zjawiskiem, które zachodzi najszybciej a jego tempo rośnie w sposób 

niejednostajny. Przemiany, jakie powinny mu towarzyszyć obejmują 

również materię prawa i moralności, jednak te obszary przez swoją 

specyfikę zawsze reagują z opóźnieniem na rozwój technologiczny czy 

intelektualny. Dostosowanie administracji, postępowań, przepisów 

częstokroć okazuje się wyzwaniem trudnym i rozwiązywanym  

z opóźnieniem
8
. Można zauważyć, że w przypadku systemów moralnych 

opóźnienia są jeszcze większe i zachodzą w sposób ewolucyjny:  

 obecnie dla chrześcijanina zadanie komukolwiek cierpienia  

i doprowadzenie do śmierci innej osoby jest niewyobrażalne, 

kiedyś wojny religijne, w tym krucjaty były drogą do zbawienia;  

 osiągnięcia Mikołaja Kopernika w badaniu ciał niebieskich 

zostały wykreślone z Indeksu Ksiąg Zakazanych po ponad 200 

latach; 

                                                      
7

 D. Bunikowski, Przyczynek do teorii prawa ingerującego moralnie, 

www.racjonalista.pl, dostęp: 19.01.2020. 
8

 A.M. Lorek, Kodeks wyborczy wobec uwarunkowań i wyzwań polskiej 

demokracji, [w:] 30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy, s. 192-194, 

Warszawa 2019. 
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 dopuszczenie przez władze węgierskie w 2007 roku zawierania 

sformalizowanych związków partnerskich przez osoby tej samej 

płci
9
, nie sprawiło, że we względnie konserwatywnym społe-

czeństwie wzrósł poziom akceptacji dla związków 

homoseksualnych
10

. 

 Powyższe rozważania i przykłady mogą prowadzić do dwóch 

konkluzji. Po pierwsze – moralność przez swój ewolucyjny  

i konserwatywny charakter nie sprzyja postępowi, tzn. może stanowić 

subiektywną barierę poznawczą dla człowieka, której siła będzie zależna 

od poziomu zinternalizowania imperatywów etycznych danego systemu 

(w przedmiotowym przypadku Kościoła katolickiego). Z drugiej strony,  

z perspektywy czasu zauważyć można, że postęp, rozpowszechnianie się 

innowacji społecznych i technologicznych, zachodzi wbrew 

ograniczeniom moralnym, pomimo oporu instytucji religijnych. 

Syntezując oba spostrzeżenia, można wnioskować z pewną dozą 

prawdopodobieństwa, że konkurowanie postępu i moralnego 

konserwatyzmu stanowi cywilizacyjny bezpiecznik, który - poprzez 

spowalnianie i ograniczanie niekontrolowanego, spontanicznego 

rozprzestrzeniania się innowacji pozwala na uzyskanie dłuższego czasu, 

umożliwiającego obserwację ewentualnych negatywnych konsekwencji, 

jakie wywoływać mogą nowinki cywilizacyjne. 

 Warto przedstawić jeszcze jeden pogląd związany z wpływem 

moralności na postęp, związany z dziedziną zwaną neuroteologią
11

. Jak 

wskazuje Łukasz Kwiatek, pomimo biologicznej przynależności 

wszystkich ludzi do jednego gatunku, konstrukcje umysłów są różne  

w zależności od zamieszkiwanych regionów świata i tożsamości 

kulturowych. Wskazuje on na mieszkańców zachodniej cywilizacji (albo 

                                                      
9

 A. Niewiadomski, Węgry zalegalizowały związki tej samej płci, rp.pl, 

19.12.2017, dostęp: 21.01.2020. 
10

 Coraz większa akceptacja dla osób LGBT+ w Europie. W Polsce ogromny 

wzrost i rekordowy wynik, wiadomości.gazeta.pl, 23.09.2019, dostęp: 

20.01.2020. 
11

 W kontekście rozważań w tej części artykułu i w trosce o pluralizm poglądów, 

zdaniem autora zasadne jest zasugerować Czytelnikowi poszerzenie kontekstu 

związanego z badaniami nad religijnością i biologią poprzez lekturę 

dodatkowego artykułu, który jednak jest zbyt obszerny, aby cytować go we 

właściwej części tej pracy. 

Vide: M. Rotkiewicz, A. Krzemińska, Czym się różnią mózgi wierzących od 

mózgów niedowiarków?, polityka.pl, 5.07.2018, dostęp: 21.01.2020. 
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cywilizacji euroatlantyckiej), jako charakteryzujących się wyższym 

poziomem niezależności, indywidualistycznym podejściem, otwartością 

na obcych oraz myśleniem analitycznym. Ł. Kwiatek wskazuje również 

na badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda i George’a 

Mansona, w wyniku których stwierdzono, że kluczową rolę w ewolucji 

umysłowej odegrał Kościół łaciński – w sposób pośredni,  

ale niezaprzeczalny. 

 „Jak zauważają wspomniani badacze, od czasu wynalezienia 

rolnictwa życie społeczne naszych przodków organizowane było według 

norm, które faworyzowały pokrewieństwo i więzi klanowe. Dochodziło 

do małżeństw blisko spokrewnionych par (m.in. kuzynów), a członkowie 

jednego klanu trzymali się razem. Tworzone przez nich sieci społeczne 

były gęste, skoncentrowane wokół rodziny. To powodowało 

kształtowanie się etyk, które wyżej cenią lojalność wobec własnej grupy  

i konformizm niż niezależność i indywidualizm (…). 

 Kościół zmienił zasady gry – zabraniając małżeństw kuzynów, 

doprowadził do rozszerzenia i rozluźnienia więzi społecznych – 

partnerów trzeba było szukać poza najbliższym (genetycznym  

i geograficznym) sąsiedztwem. W efekcie zmieniły się również 

przyjmowane w takich realiach etyki: poprawiło się zaufanie do obcych, 

narosły tendencje indywidualistyczne, promujące własny styl myślenia,  

a więc także kreatywność w rozwiązywaniu problemów (…). 

 Zaproponowana teoria przewiduje więc, że w państwach,  

w których Kościół działał dłużej i wywierał silniejszy wpływ na 

społeczeństwo, oraz w państwach budowanych przez emigrantów 

pochodzących z tych krajów – silniej reprezentowane będą takie cechy 

psychiczne jak otwartość na innych czy indywidualizm”
12

. 

 Stanowisko Ł. Kwiatka wskazuje na cechy, które rzeczywiście 

charakterystyczne są dla euroatlantyckiego kręgu cywilizacyjnego. 

Niewątpliwie to Europa przez wiele wieków stanowiła kolebkę rozwoju, 

również w czasach, kiedy oddziaływanie Kościoła na politykę było silne 

(np. działania inkwizycyjne, Indeks ksiąg zakazanych, Kontrreformacja, 

działania Jezuitów). Ramy niniejszej publikacji nie pozwalają na 

zastosowanie metod kontrfaktycznych, które mogłyby pomóc 

rozstrzygnąć o skali wpływu moralności ugruntowanej przez religię na 

                                                      
12

 Ł. Kwiatek, Jak katolicka wiara zmieniła nasze mózgi, 

tygodnikpowszechny.pl, 18.11.2019, dostęp: 20.01.2020. 
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postęp. Niemniej zarówno perspektywa zarysowana na kanwie rozważań 

D. Bunikowskiego (teoria prawa ingerującego moralnie), jak i tezy 

postawione przez Ł. Kwiatka i wsparte neuroteologią pozwalają 

stwierdzić, że moralność nie jest czynnikiem, który może zatrzymać 

postęp. Niemożliwe jest w tym momencie, by miarodajnie orzec o sile 

tego wpływu (czy jest reduktorem, czy katalizatorem). 

5. Moralność a kultura prawna 

 Kwestią elementarną, którą należy wskazać na początku 

rozważań o relacji między moralnością a kulturą prawną jest 

konstytucyjne wskazanie na tradycję i tysiącletni dorobek cywilizacyjny 

Polaków, w którego skład wchodzi również dziedzictwo chrześcijańskie. 

Konstytucyjnie zabezpieczona jest również świeckość państwa polskiego 

oraz wskazana wprost konieczność zachowania bezstronności władz 

publicznych w kwestii przekonań religijnych, światopoglądowych czy 

filozoficznych. Jednak w tym samym artykule ustawy zasadniczej 

zawarty jest przepis, promujący Kościół, w myśl którego określenie 

stosunków między państwem polskim a Stolicą Apostolską reguluje 

odrębna umowa międzynarodowa
13

. Umowa, zwana Konkordatem, która 

została ratyfikowana w 1998 roku nakłada na Polskę obowiązki, które 

można określić, jako faworyzujące instytucje kościelne. By wskazać 

tylko kilka: art. 5 Konkordatu przyznaje prymat prawa kanonicznego nad 

prawem państwowym we wszystkich kwestiach administracyjnych 

Kościoła, art. 9 wskazuje dni wolne od pracy będące dniami świąt 

kościelnych, które obowiązują wszystkich obywateli (czyli niewierzących 

również), art. 12 obliguje państwo polskie do organizacji lekcji religii 

w szkołach powszechnych i wyłącza nadzór administracji publicznej nad 

treściami przekazywanymi podczas tych zajęć
14

.  

 Niżej zostaną przedstawione różne przykłady oddziaływania na 

prawo przez moralność ugruntowaną religią i ich wzajemne interakcje. 

Zdaniem autora przedmiotowego artykułu zasadnym jest, aby 

przypomnieć w tym miejscu Czytelnikowi, że związek między państwem 

i prawem a moralnością należy rozpatrywać przez pryzmat zdefiniowanej 

wcześniej moralności wtórnej, tj. wynikającej również ze 

                                                      
13

 Art. 25, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz.U.  

z 1997 roku, nr 78, poz. 483). 
14

 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany  

w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku, (Dz.U. z 1998 roku, nr 51, poz. 318). 
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zinstytucjonalizowanej formy systemu religijnego (stąd wprowadzenie 

powiązane ze Stolicą Apostolską). 

 Powszechnie akceptowaną normą w Polsce jest nienaruszalność 

życia ludzkiego. Znajduje ona swój wyraz zarówno w przepisach 

Kodeksu karnego (art. 148): „§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat 

pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia 

wolności”
15

, jak i w Dekalogu: „Nie zabijaj”. Podobne, analogiczne przy-

kłady można by wskazać jednak również w innych przypadkach,  

np. kradzieży. Sugeruje to pewien stopień uniwersalizmu niektórych 

zasad moralnych, które są również zasadami religijnymi i normami 

prawnymi. 

 Pozostając jeszcze przy kwestii nienaruszalności życia ludzkiego, 

trzeba zwrócić uwagę na inne fakty. Badanie przeprowadzone w 2016 

roku przez CBOS wykazało jednak, że 84% respondentów popiera 

dopuszczalność aborcji, gdy ciąża zagraża życiu matki, 76% gdy zagraża 

jej zdrowiu, a 74% gdy ciąża jest wynikiem gwałtu
16

. Z kolei poparcie dla 

przywrócenia kary śmierci zadeklarowało w 2017 roku 45,3% badanych, 

a 20% nie potrafiło zająć stanowiska
17

. W przypadku ankiety dotyczącej 

przywrócenia kary śmierci, poparcie wyraziło 52% osób o najniższym 

poziomie wykształcenia oraz 51% badanych mieszkańców miast poniżej 

20 tys. mieszkańców, czyli grup statystycznie zaliczanych do najbardziej 

religijnych.  

 Dwa powyższe przykłady statystyczne dowodzą, że choć 

wskazana na wstępie norma nienaruszalności ludzkiego życia jest 

powszechnie akceptowana, to różna jest jej interpretacja. Te dowody 

można oczywiście pogłębić wskazując na różnice w definiowaniu 

początku życia ludzkiego czy jego ważenia względem innego istnienia 

(„śmierć za śmierć”), jednak na potrzeby niniejszych rozważań 

wystarczająca jest konkluzja, że choć norma jest stabilna i społecznie 

zinternalizowana, to jej praktyczne przestrzeganie jest w niektórych 

przypadkach problematyczne czy dyskusyjne. Nie zmienia tego nawet 

                                                      
15

 Art. 148, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny 

(Dz.U.2019.0.1950). 
16

 Centrum Badania Opinii Społecznej, Dopuszczalność aborcji w różnych 

sytuacjach, Komunikat z badań, nr 71/2016. 
17

 P. Szaniawski, Sondaż: Kto chce przywrócenia kary śmierci, rp.pl, 14.10.2017, 

dostęp: 19.02.2020. 
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oficjalne stanowisko Kościoła, który zarówno w przypadku aborcji, jak  

i kary śmierci prezentuje wyraźną, przeciwną tym rozwiązaniom opcję. 

 Ciekawym i wartym poruszenia zdaje się być wątek stosunku 

polskiego duchowieństwa do procesu integracji europejskiej. W 1997 

roku miała miejsce wizyta delegacji Konferencji Episkopatu Polski  

w Brukseli, podczas której hierarchowie zostali zapewnieni o pomocy 

finansowej jaką otrzyma Polska w ramach funduszy przedakcesyjnych, 

jak i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Podkreślono również 

znaczenie katolickiej nauki społecznej jako jednego z fundamentów 

integracji europejskiej, co miało przełożenie w zasadach pomocniczości  

i solidarności. Choć KEP w 2002 roku w oficjalnym stanowisku poparł 

akcesyjne aspiracje Polski, to nie powstrzymało to poszczególnych 

duchownych od przedstawiania odmiennych poglądów
18

. Nie można  

w tym miejscu zanegować wpływu na decyzje polityczne, podejmowane 

w związku z potencjalnym wejściem Polski w struktury europejskie – 

doskonałym przykładem może być antyunijne stanowisko zajmowane 

przez Ligę Polskich Rodzin, która jako partia narodowo-konserwatywna  

i odwołująca się do moralności chrześcijańskiej nie potraktowała opinii 

KEP jako wytycznej dla swoich działań. 

 Akcentami jeszcze bliższymi współczesnym czasom, o znaczeniu 

bardziej symbolicznym niż faktycznym, mogą być przyjęcie przez 

ówczesnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Andrzeja 

Rzeplińskiego papieskiego odznaczenia Pro Ecclesia et Pontifice (Dla 

Kościoła i Papieża) w 2015 r., w uznaniu zasług dla Kościoła i systemu 

prawnego w Polsce
19

, czy ogłoszenie w 2019 r. Jana Pawła II patronem 

województwa małopolskiego
20

. 

 Analizując pozycję Kościoła wśród instytucji funkcjonujących na 

terenie Polski należy zwrócić uwagę na jego wpływowy charakter. 

Zauważyć wystarczy, że prawnie chroniona jest w Polsce obyczajowość, 

uczucia religijne. Stanowisko Kościoła wyraża również bardzo 

zasadniczy opór wobec liberalizacji form współżycia społecznego – 

                                                      
18

 J. Węgrzewski, Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej 

demokratycznego państwa prawa. Przykład współczesnej Polski, Warszawa 

2013, s. 14. 
19

 E. Siedlecka, Prof. Andrzej Rzepliński odznaczony za zasługi dla Kościoła. 

Prawnicy w szoku, wyborcza.pl, 25.01.2015, dostęp: 20.01.2020. 
20

 Sejmik za ustanowieniem Jana Pawła II patronem województwa, 

portalsamorzadowy.pl, 31.05.2019, dostęp: 20.01.2020. 
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Polska jako jedno z nielicznych państw Unii Europejskiej (ergo – 

znacznej części wspólnoty ius civile) nie przyznaje żadnych praw 

związkom homoseksualnym, poza tolerancją dla ich istnienia
21

. W tym 

wypadku system religijny ma również problem wewnętrzny, ponieważ 

zachodzi w nim kolizja norm: poszanowania, miłości do bliźniego 

(kimkolwiek by on nie był) z uznaniem praktyk homoseksualnych 

(sodomicznych) za grzech stojący w sprzeczności z ludzką naturą 

i prokreacyjną funkcją rodziny.  

 W ostatnich latach Kościół okazał się być również 

zaangażowanym lobbystą wspierającym projekt najpierw ograniczenia,  

a później zakazu handlu w niedziele
22

. Regulacja w założeniu wywo-

ływać ma pozytywne skutki społeczne, będące zgodnymi z nauką 

społeczną Kościoła – poprawiać relacje rodzinne, zapewnić 

zamieszkującym terytorium Polski większą ilość czasu dla swoich 

bliskich i inne formy aktywności niż zakupy. Niewątpliwie za zakazem 

handlu w niedziele stoją też dwie inne przesłanki, wynikające z systemu 

religijnego sensu stricto: oddziaływanie na zwiększenie frekwencji 

wiernych podczas niedzielnych nabożeństw w sytuacji malejącego 

rokrocznie uczestnictwa
23

 (przesłanka wynikająca z instytucjonalnej roli 

Kościoła), zapewnienie prawnych uwarunkowań dla realizacji 

wytycznych religijnych (przesłanka metafizyczna: „pamiętaj abyś dzień 

święty święcił”). 

 Można przyjąć za uzasadniony wniosek, w myśl którego 

konieczne jest odseparowanie od siebie warstwy moralnej  

i instytucjonalnej Kościoła. Wówczas w warstwie moralnej można by 

mówić o wskazanym w preambule do polskiej Konstytucji dziedzictwie 

chrześcijańskim, o uniwersalności zasad moralnych wspólnych dla wielu 

systemów prawnych i wiary katolickiej („nie zabijaj”, „nie kradnij”).  

Ta warstwa stanowi miękki i pośredni sposób wpływania moralności na 

kulturę prawną i system prawny w Polsce. W warstwie instytucjonalnej 

wyróżnia się z kolei działalność administracyjna, polityczna czy 

lobbingowa, która oddziałuje już bardziej namacalnie na rzeczywistość 

prawno-polityczną. Praktycznie jednak niemożliwe jest zastosowanie 

wskazanego modelu rozróżnienia, ponieważ obie warstwy są 

                                                      
21

 J.W. Bartyzel, Świecki wymiar Kościoła: Rzecz o przywilejach, liberte.pl, 

19.01.2017, dostęp: 21.01.2020. 
22

 Ibidem. 
23

 Serwis internetowy Katolickiej Agencji Informacyjnej, ekai.pl, Annuarium 

Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2020, s. 29, dostęp: 21.01.2020. 
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urzeczywistniane przez tę samą instytucję – Kościół katolicki. Nie można 

więc zaprzeczyć jego wpływowi na kulturę prawną w Polsce, choć  

z oczywistych przyczyn nie będzie on jedynym czynnikiem 

kształtującym tę sferę państwowości. 

6. Wnioski i podsumowanie 

 Moralność zakorzeniona w religii ma charakter wtórny wobec 

systemu religijnego i moralności pierwotnej. Jej pierwotna forma jest 

jednak nieodłączną cechą człowieka, a w jednoznaczny i pośredni sposób 

determinuje charakter wersji wtórnej. Efektem wstępnych rozważań 

dotyczących relacji między moralnością i religią było stwierdzenie:  

„w przypadku zarodkowych form religii można mówić o pierwotności 

moralności względem systemu religijnego, natomiast dojrzałe formy 

systemów religijnych w sposób wtórny formują moralność”. Będąc 

ustrukturyzowanym i ujętym w instytucjonalne formy zespołem wartości 

i przekonań o słuszności bądź niesprawiedliwości określonych zachowań, 

moralność wtórna staje się niezbędnym towarzyszem człowieka żyjącego 

w społeczeństwie. 

 Odpowiadając w ten sposób na pierwszy z postawionych 

problemów badawczych (Czy moralność jest imperatywem, determinantą 

pozostawania człowiekiem, czy definiuje człowieczeństwo?) można 

zauważyć, że porządek prawny będący emanacją zbiorowej woli narodu 

zawsze będzie podbudowany moralnością wspólną dla zbiorowości, czy 

wręcz suwerena. Zatem przymiot człowieka, jakim jest posiadanie 

moralności przenosić się będzie na abstrakcyjne byty takie, jak prawo.  

I tak, jak człowiek podlega procesowi ewolucji, tak również dzieje się  

z jego systemem moralnym – da się go formować, oddziaływać na niego. 

Dlatego system religijny jest w stanie pełnić również formacyjną rolę  

w oddziaływaniu na człowieka, a w ten pośredni sposób również na 

prawo. 

 W ten sposób, mówiąc o ewolucyjnym charakterze moralności  

i człowieczeństwa, otwiera się perspektywa do odpowiedzi na drugi 

problem badawczy - czy moralność stanowi ogranicznik rozwoju 

państwa, społeczeństwa i człowieka?  

 Kluczowe wnioski związane z tym zagadnieniem można streścić, 

przywołując stwierdzoną różnicę w tempie rozwoju technologicznego, 

intelektualnego, prawnego oraz moralnego, gdzie dwa pierwsze są dla 

pozostałych niedoścignione. Ewolucyjne zachodzenie zmian w systemach 
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prawnych i moralności może zatem pełnić funkcję swoistego 

bezpiecznika dla postępu, gdzie zachowawcze podejście wobec nowinek 

pozwala na zaobserwowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji. 

Inna wskazana w artykule perspektywa dowodziła, że rozwój cywilizacji 

zachodniej był zdeterminowany poprzez rozwój chrześcijaństwa  

i instytucji Kościoła. Obie perspektywy jednak nie kwestionują faktu, że 

moralność zakorzeniona w religii nie zatrzymuje całkowicie postępu, 

zatem ten może zachodzić. 

 Ostatnim problemem jaki poruszono, była próba udzielenia 

odpowiedzi na pytanie, czy moralność jest nieodłącznym elementem 

kultury prawnej? W efekcie analizy zebranych danych rozważono 

odseparowanie od siebie warstwy instytucjonalnej i moralnej Kościoła 

katolickiego i jego oddziaływania w warunkach polskich. Poprzez 

wskazanie fundamentalnych wartości wspólnych, zarówno dla 

moralności pierwotnej, wtórnej, Kościoła jak i państwa polskiego 

dowiedziono, że nie da się ich od siebie odseparować. Zdiagnozowano 

również potencjalnie niebezpieczne zjawiska wynikające z warstwy 

instytucjonalnej, które mogą powodować nierówne traktowanie 

związków wyznaniowych. Niemożliwe jednak w praktyce okazuje się 

rozdzielenie sfery moralnej i instytucjonalnej w przypadku Kościoła 

katolickiego i propagowanej przez niego moralności. Rozważania 

zawarte w tej części uzasadniają wniosek, wg którego moralność i kultura 

prawna są nierozerwalne. 

 Autor powyższych rozważań ma świadomość, że niemożliwe 

było wyczerpanie i pełne przedstawienie teoretycznego modelu 

zależności między państwem i prawem a moralnością, rozumianą jako 

cecha zakorzeniona w religii. Dokładając należytej staranności 

próbowano wskazać na kluczowe aspekty zdiagnozowanych relacji, 

możliwie maksymalnie obiektywizując materiały źródłowe. 

Scharakteryzowane zależności uprawniają jednak określić moralność 

zakorzenioną w religii jako nieodłączny element kultury prawnej  

i imperatyw współczesnego człowieka. 
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Abstrakt  
 Znakiem współczesnych czasów jest wielość systemów 

normatywnych, jakie wytworzył człowiek w swojej działalności 

religijnej, obyczajowej, kulturowej czy legislacyjnej. Od zarania dziejów, 

na postępowanie człowieka największy wpływ wywiera jego 

"wewnętrzna moralność" oraz system prawny państwa, którego 

obywatelem jest człowiek. Całkowicie inną perspektywę rozważań 

moralnych (aksjologicznych) dla człowieka kultury zachodniej, 

przedstawiają kultury Wschodu, głównie hinduizm czy buddyzm, które 

opierają się na prawie dharmy i reinkarnacji.   

 Człowiek uzasadnia swoje motywacje głównie w wartościach 

swojego świata wewnętrznego, do którego należy przede wszystkim 

religia, bazująca na wartościach duchowych człowieka, jednakże 

odmiennie czasem postrzeganych przez inne religie, a także i przez 

system prawny.   

 Autor przedstawia główne systemy normatywne człowieka,  

tj. prawny i moralny w kontekście prawa dharmy oraz motywacje 

aksjologiczne (normatywne) obowiązku rodzica do ponoszenia kosztów 

życia swojego dziecka czy obowiązku dłużnika wobec swojego 

wierzyciela.  

Słowa kluczowe:  

System normatywny, obowiązek prawny, obowiązek moralny, prawo 

dharmy, dharma, swadharma, prawo karmy, karma, norma prawna, 

prawo naturalne, podstawa normatywna, obowiązek wewnętrzny 
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(moralny), prawo moralne, prawo reinkarnacji, dusza, pierwiastek 

duchowy, konflikt aksjologiczny, Wedy, prawo boskie 

Abstract  
 The multiplicity of normative systems, which are products of 

religious, cultural, and legislative practices and customs, is a sign of our 

times. Since the dawn of history, human conduct has been shaped jointly 

by an internal, or innate morality of individuals, and legal systems of the 

countries of which they were citizens. Being as they are organized around 

the laws of dharma and reincarnation, Eastern cultures and religious 

systems, such as Hinduism and Buddhism, offer a completely different 

perspective on moral and axiological issues from that which have come to 

dominate social practices in the West.   

 Every individual ground his motivations mainly in the values 

pertaining to his internal world, in which religion plays an essential role. 

Religions draw its power and appeal from spiritual values. Interpretation 

of these values varies from religion to religion, however. Moreover, 

religious interpretations often differs from legal ones.   

 The author analyses the two main normative systems, moral and 

legal, in the light of the law of dharma, and attempts to bring to light 

axiological (normative) motivations underlying the parent’s obligation to 

provide for the child as well as the debt obligation of debtor vis-á-vis 

creditor.  

Key words:  

normative system, statutory law, legal obligation, moral obligation, law 

of dharma, dharma, swadharma, law of karma, karma, legal norm, natural 

law, normative ground, internal (moral) obligation, moral law, law of 

reincarnation, soul, spiritual element, axiological conflict, Vedas, divine 

law 

 

1. Krótka etymologia słowa dharma 

 Wspólną cechą starych indyjskich religii (początkowo wedyzm, 

potem braminizm, a obecnie hinduizm; buddyzm i dżinizm) jest dharma, 

traktowana jako odwieczne (boskie) prawo, moralne prawo, uniwersalne 

prawo panujące we wszechświecie, w każdym ruchu (w każdej 
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manifestacji), który jest immanencją wszelkiego życia, istnienia czy 

ewolucji form
1
. 

 Słowo dharma pochodzi od słowa dharitri, gdzie rdzeniem jest 

„dhr”
2
. Etymologiczne znaczenie tego terminu to: podtrzymywać, spajać, 

dzierżyć, utrzymywać, wykorzystywać, używać, dźwigać
3
. Prawdopo-

dobnie, po raz pierwszy słowa tego użyto w Wedach (Rygwedach) jako 

dharman
4
. Z racji tego, że dharma pochodzi z Wed, które traktowane są 

jako boskie objawienie, przyjmuje się, że treść Wed rozumiana jest jako 

Sanathana Dharma (odwieczna prawda). Odwieczna Prawda, która 

opiera się na nieprzemijających normach, zasadach, prawach, implikuje  

z kolei określenie: Waidika Dharma (niezmienna wedyjska prawda)
5
. 

 Wedy (Veda) tłumaczy się jako „wiedza”, terminem tym określa 

się najstarsze indyjskie teksty, które zostały objawione mędrcom, 

mistrzom duchowym, tzw. riszi ok. XV w. p.n.e. Na Wedy składają się: 

Rygweda (księga hymnów, wierszy), Jadżurweda (księga sentencji 

ofiarnych), Samaweda (księga świętych pieśni, melodii) i Atharaweda 

(księga zaklęć). Wedy są odbiciem mitologii i kultury duchowej plemion 

aryjskich, które zamieszkiwały rozległe tereny subkontynentu 

indyjskiego
6
. 

                                                      
* Artykuł ten sygnalizuje tylko pewne fragmenty koncepcji prawa dharmy  

w stosunku do prawa stanowionego i nie jest wyczerpaniem tematu. Referat, 

„Prawo dharmy a prawo stanowione” był przedstawiony na Ogólnopolskiej 

Konferencji Orientalistów: Orient – cywilizacje, kultury, społeczeństwa (UAM) 

w Ciążeniu n. Wartą, w dniach 22-24.04.2004 r. 
1
 F. Tokarz, Z filozofii indyjskiej kwestie wybrane, cz. 2., Lublin 1985, s. 11. 

Słowo dharma pochodzi z sanskrytu, w buddyzmie, w języku pali, to dhamma. 
2
 M. Kudelska, Karman i dharma. Wizja świata w filozoficznej myśli indyjskiej, 

Kraków 2003, s. 97. 
3
 T. Herrmann, (red.), Mały słownik klasycznej myśli indyjskiej, Warszawa 1992, 

s. 30. 
4
 E. Frauwallner, Historia filozofii indyjskiej, t. I., Warszawa1990, s. 85. 

5
 R. Tokarczyk, Hinduizm, Warszawa1986, s. 19. 

6
 V. Erman, E. Tiomkin, Mity starożytnych Indii, Bydgoszcz 1987, s. 4, por. 

także F. Tokarz, op. cit. s. 12. 



D. Szenkowski: Prawo dharmy a prawo stanowione - dualizm systemów 

normatywnych człowieka 

443 

 

 W mitologii indyjskiej przyjmuje się, że Dharma był bogiem 

sprawiedliwości (synem Brahmy). Uosabiał porządek moralny zwany 

właśnie - dharma
7
. 

 O dharmie możemy dowiedzieć się z różnych dzieł literackich, 

będących „świętymi” księgami dla swoich wyznawców. Jedną z nich jest 

Bhagawad Gita (w tłumaczeniu: pieśń błogosławionego), poemat 

filozoficzny, wchodzący w skład VI księgi jednego z dwóch eposów: 

(Mahabharaty drugi to Ramajana), która stanowi pouczenie etyczne 

(teoria należytego działania zgodnego z dharmą), wygłoszone przez 

Krisznę (manifestacja boskości - awatar) do Ardżuny. Z niej 

dowiadujemy się, że: 

„Gdy upada sprawiedliwość, a nieprawość dominuje, dla ochrony 

sprawiedliwych i dobrych, dla zagłady nieprawość czyniących, dla 

utrwalenia Dobra (Dharmy) w różnych wiekach, rozpoznany przez 

niewielu, przychodzę Ja sam”.  

„Ci, którzy z niezachwianą wiarą i umysłem skupionym na Mnie, 

jako na swym najwyższym celu, kroczą dharmiczną ścieżką ku 

wieczności, są Mi bardzo drodzy i tych ochraniam”
8
. 

Również i z innych dzieł możemy dowiedzieć się o dharmie, np.  

z Upaniszady „Brihadaranjaka”: 

„Tam, skąd słońce wschodzi, tam, gdzie zachodzi; z tego oddechu 

wschodzi, w oddech zachodzi; dla niego bogowie uczynili prawo 

(dharma); tak jest dziś i tak będzie jutro”
9
. 

 

 

                                                      
7
 F. Tokarz, op. cit., s. 188. Brahma, główna postać z trójcy (tzw. trimurti) 

manifestacji boskiej energii, to ten, który stwarza, dalsi to: Vishnu (podtrzymuje) 

i Shiva (niszczy, usuwa przeszkody, kończy cykl, ale też ma aspekt twórczy). 
8

 Parafrazy wersetów z Bhagavad Gita, S. Michalskiego-Iwieńskiego, 

Warszawa-Kraków 1921 („dla obrony dobrych, na zgubę złych, dla 

ugruntowania sprawiedliwości odradzam się w każdym wieku na nowo”, s. 19)  

i W. Dynowskiej Bhagawad Gita – pieśń Pana (przekład z jęz. ang.), Warszawa 

1972 oraz A. Rucińska, Bhagavad Gita, Święta Pieśń Pana, Warszawa 2002. 
9
 M. Kudelska, op. cit., s. 101. 
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2. Próba definicji terminu dharma 

 Termin ten denotuje dość duży zakres tej nazwy i próba konotacji 

słowa dharma pomoże nam wywieść taką treść charakterystyczną, która 

dla potrzeb tego artykułu będzie jasna i czytelna. 

 Dharma jako jedno z głównych pojęć w filozofii, etyce indyjskiej 

czy w hinduizmie, wiąże się z przekonaniem o konieczności wypełnienia 

przez jednostkę właściwego jej „obowiązku” (na poziomie 

indywidualnym czy zbiorowym: np. rodzina, przyjaciele, grupa 

zawodowa, grupa sąsiedzka). W konsekwencji czego przez dharmę  

w literaturze przedmiotu (w filozofii i etyce indyjskiej czy w hinduizmie, 

a także i w buddyzmie) rozumie się: uniwersalne prawo (sensu 

largissimo) natury ludzkiej i świata zjawiskowego związanego z życiem 

każdej „cząstki” boskiego Uniwersum, ustalony porządek rzeczy, 

harmonia kosmiczna, obowiązek moralny, sprawiedliwość, cnota, ład, 

najwyższa powinność, prawość, właściwe postępowanie, odwieczne 

prawo natury
10

. W hinduizmie dharma przedstawia się na trzech pła-

szczyznach: przyczynowej, materialnej i mentalnej, których nie należy 

wyłącznie odnosić do świata ziemskiego
11

. 

 Często dharma bywa utożsamiana z religią hinduską, dlatego  

że wywodzi się z Wed. Ale takie ujęcie byłoby wielkim uproszczeniem 

ogólnych zasad dharmy, dlatego że wskazania Wed mogą być 

zastosowane do każdej nie zniekształconej religii
12

, a nawet można być 

niereligijnym (tu w rozumieniu: ponad religijnym, uniwersalnym)  

i swoim działaniem doskonale oddawać ducha dharmy
13

. 

                                                      
10

 Ibidem, s. 101, zob. także Y. R. Czaraka, Drogi dojścia jogów indyjskich 

(tłum. A. Lange, z jęz. ang.), Warszawa 1996, s. 132. 
11

 Wg nauk Wschodu, ale także i chrześcijaństwa, pierwiastek duchowy  

w ludzkim ciele to zaledwie „wstęp” do samodzielnej ewolucji w kierunku 

Stwórcy. Poza życiem ziemskim są jeszcze „płaszczyzny”, w których dusza 

(Duch) manifestuje się z większymi „możliwościami” niż na Ziemi. 
12

 Z nauk Buddy powstało wiele odłamów buddyzmu, przeczących niekiedy 

sobie wzajemnie w podstawowych dogmatach, podobnie było  

i z chrześcijaństwem.  
13

 P. Yogananda, Autobiography of a Yogi. Self-Realization Fellowship, Los 

Angeles 1985, s. 693. 
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 Definicja dharmy jest definicją wyrażenia, wobec czego możemy 

spróbować stworzyć definicję nominalną tego terminu
14

. 

 Definicją nominalną dharmy może być wyrażenie: dharma jest to 

powinne, właściwe i charakterystyczne (ze względu na płeć,  

cechy fizyczno-intelektualne, pozycję społeczną i inne) dla każdego 

podmiotu zachowanie się przejawiające się w czynie, słowie czy nawet  

w myśli, najlepiej dostosowane do wymagań i możliwości człowieka, 

które w swojej treści muszą uwzględniać ewolucję działającego (i innych 

jednostek) ku urzeczywistnieniu siebie samego (tu w rozumieniu jedności 

ze Stwórcą).  

 Innymi słowy, dharma to prawość pojęta transcendentalnie,  

to harmonia Wszechświata i wszechrzeczy – by nie powiedzieć,  

że to wszystko, co stanowi o świecie duchowym i materialnym będących  

w najwyższej harmonii. 

 Dharma jako prawidłowość wszelkiego działania, jako prawo 

sensu largo, jest samą naturą świata, bo świat musi wyrażać się swoim 

istnieniem, rozwojem, a wszystko to funkcjonuje w oparciu o jakieś 

prawidła, zasady, prawa. Świat podporządkowany jest prawu (tu dharma, 

jako wymiar ontologiczny). W sensie epistemologicznym, aby postąpić 

(funkcjonować) zgodnie z prawem dharmy, jednostka potrzebuje 

właściwego poznania otaczającej rzeczywistości by móc adekwatnie 

postąpić, w takim czy innym przypadku. Dopiero znajomość prawideł 

rządzących światem (praw natury) oraz znajomość norm czy praw 

właściwych człowiekowi (czy innym stworzeniom) stanowi punkt 

wyjścia do umiejętnego zastosowania tychże w życiu. Każdy ma inne 

„poznanie” siebie i świata, dlatego ta sama dharma może mieć jakby inny 

„odcień” względem każdego z nas. Ścieranie się różnych wartości 

(indywidualnych czy zbiorowych, koniecznych czy zbędnych, realnych 

czy nierzeczywistych, dobrych czy złych w konsekwencji – często 

przyjmuje to postać konfliktu wartości) oraz zdeterminowany ludzkimi 

potrzebami (biologicznymi, kulturowymi czy duchowymi) wybór tej czy 

innej wartości, celu, (czyli podjęcie jakiegoś działania w związku z tym), 

implikuje nam aksjologiczny wymiar prawa dharmy. 

 Charakterystyczna treść prawa dharmy konkretyzuje się  

w indywidualnym czy zbiorowym czynie (działaniu) uwzględniającym 

                                                      
14

 Por. W. Marciszewski, Logika z retorycznego punktu widzenia, Warszawa 

1991, s. 154. 
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pozycję wyjściową, wszystkie złożone determinanty, wartości i podstawę 

normatywną, która jest przyczyną naszego działania. 

3. Prawo dharmy a prawo karmy 

 Z rozumieniem i wypełnianiem dharmy, działaniem zgodnym  

z tym prawem nierozerwalny związek ma inne, podstawowe prawo  

w filozofii, hinduizmie, buddyzmie czy w ogóle w świecie zjawiskowym. 

 O ile dharma znaczy podjęcie właściwego działania osadzonego 

w konkretnej rzeczywistości podmiotowo-przedmiotowej (jednostkowej 

czy zbiorowej) dla każdej jednostki (rodziny czy grupy), to owa „sytuacja 

wyjściowa” dla zaistnienia tego działania jest jakby skutkiem „czegoś”, 

co zdeterminowało naszą „sytuację startową” (moment podjęcia czynu), 

w której musimy się umiejętnie odnaleźć, aby spełnić ciążącą na nas 

„powinność”. Jeśli działanie zgodne z dharmą jest par exellence 

zoptymalizowanym sposobem wypełniania „obowiązków” względem 

siebie czy innych, to musimy zapytać, dlaczego te „obowiązki” czy 

powinne zachowania są „takie” a nie „inne”? I tu przychodzi nam  

z pomocą koncepcja prawa karmy. 

 Potocznie przez prawo karmy (karmę) rozumie się prawo 

przyczyny i skutku. Jest to jakby „przeznaczenie” (często 

nieuświadomiony los), które zostało zdeterminowane wyłącznie przez 

samego działającego
15

. Nie jest to ślepy los, gdyż byłoby to zaprzecze-

niem fundamentalnej zasady przyczynowo-skutkowej w przyrodzie (czy 

w ogóle). A jak wiemy, nie ma skutku bez przyczyny. Fakt, że skutek nie 

zawsze od razu jawi się działającemu nie wyklucza przecież przyczyny,  

a to, że czasami skutek – przy nieznajomości przyczyny – nazywamy 

„cudem”, „wolą boską” czy szczęściem, to już zupełnie inna sprawa (by 

nie powiedzieć – brak podstawowej wiedzy). Prawo karmy należy 

rozumieć jako uniwersalną zasadę (nieuchronną, kosmiczną czy wręcz 

boską) sprawiedliwości, która każdej przyczynie (jakiemukolwiek 

działaniu fizycznemu, werbalnemu czy mentalnemu) przyporządkowuje 

idealny skutek (właściwy ekwiwalent danego rodzaju działania), 

właściwy pod każdym względem do swojej przyczyny
16

. 

                                                      
15

 Parafrazując to prawo, można powiedzieć: „każdy jest kowalem swojego 

losu”. 
16

 Por. A. Klizowski, U progu epoki ducha, t. 2, (tłum. E. Malewicz z jęz. ros.), 

Warszawa 1997, s. 5.  
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 W doktrynach hinduizmu czy buddyzmu
17

 jest to wręcz najważ-

niejsze prawo, które znajduje w pełni zastosowanie, nie tylko w sferze 

materialnej (fizycznej), jak to występuje u większości ludzi na Zachodzie, 

ale również i w sferze niefizycznej (materii subtelniejszej niż fizyczna)
18

. 

Prawo karmy rozumiane jest jako prawo moralne, w którym „dobre” 

czyny, myśli czy słowa skutkują (owocują) pomyślną rzeczywistością 

psychiczno-materialną, lepszymi warunkami życia, natomiast „złe” 

działanie
19

 sprowadza na działającego niedolę, cierpienia czy nieszczę-

ścia
20

. 

 Karma indywidualna jest podstawową dla życia każdego 

człowieka i ma najbardziej decydujący wpływ na jakość jego egzystencji. 

Istnieje również karma zbiorowa, tj. rodzinna, grupowa, społeczeństwa 

czy narodu. Aby lepiej zrozumieć koncepcję karmy przytoczę słowa paru 

hinduskich czy buddyjskich nauczycieli duchowych: 

„(...) Nasza karma określa to, na co zasługujemy i to, co możemy 

wchłonąć. Jesteśmy odpowiedzialni za to, czym jesteśmy,  

a posiadamy moc czynienia samych siebie takimi, jakimi chcemy 

być. Jeżeli to, czym jesteśmy teraz, stanowi rezultat naszych 

przeszłych czynów, to dzięki czynom obecnym możemy  

w przyszłości stać się takimi, jakimi chcemy być. Musimy więc 

dowiedzieć się, jak mamy postępować”. 

 A jak mamy postępować? Odpowiedź brzmi: zgodnie z naszą 

dharmą by „odkupić” swoje adharmiczne czyny, które powodują – 

mówiąc bardzo krótko, że mamy „źle” w życiu. 

„Kamma (w buddyzmie) oznacza dosłownie czyn albo działanie. 

Każde umyślne działanie niezależnie od tego, czy umysłowe, 

werbalne, czy fizyczne uważane jest za kammę. Obejmuje więc, 

ona wszystko, co zawiera się w określeniu „myślą, mową, 

uczynkiem”. Ogólnie mówiąc, wszystkie dobre i złe uczynki 

składają się na kammę, zaś w znaczeniu ostatecznym kamma 

oznacza moralne i niemoralne akty woli. Czyny mimowolne, 

nieumyślne czy nieświadome, choć – technicznie rzecz biorąc – są 

                                                      
17

 W buddyzmie słowo karma pisze się kamma.  
18

 W sferze duchowej, o której mówi i chrześcijaństwo tyle tylko,  

że w troszeczkę „innym” rozumieniu.  
19

 Złe, czyli niezgodne z właściwą sobie dharmą, tzw. adharmiczne działania. 
20

 Por. M. Kudelska, op. cit., s. 34.   
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uczynkami, nie stanowią kammy z powodu nieobecności elementu 

wolicjonalnego, najważniejszego czynnika determinującego 

kammę”
21

. 

„Prawo przyczynowości oznacza, że skutek nieuchronnie następuje 

po przyczynie (...) Niezależnie od czasu i miejsca lub 

zaangażowanych osób, wzloty i upadki ludzkiego życia są ściśle 

określone tym prawem. (...) Jednakże staramy się zignorować 

przyczynę i skutek mówiąc: „to tylko przypadek” albo „taki już 

mój los” czy „taka jest wola boża” lub podobnie. Ci, którzy mówią 

w ten sposób, nie rozumieją związku zachodzącego pomiędzy 

przyczyną i skutkiem, związku obejmującego przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość. (...) Choć każdy z nas posiada 

niezależne istnienie, równocześnie jesteśmy silnie związani  

z innymi; nie jest więc zawsze rzeczą łatwą rozdzielić karmę 

zbiorową od indywidualnej. Przypuśćmy, że zaniedbam swoje 

zdrowie i rozchoruję się. Jest to karma indywidualna i nikt nie 

może zastąpić mnie w mojej chorobie sam też muszę zażywać leki. 

Być pasażerem samolotu, który ulega katastrofie – to karma 

zbiorowa. (...) Wyjaśnię jeszcze pojęcie karmy stałej i zmiennej. 

Nasza karma stała jest rezultatem poprzednich czynów, jakie 

wykrystalizowały się w momencie narodzin i nie podlegają 

żadnym zmianom aż do śmierci. Urodzenie się mężczyzną czy 

kobietą jest karmą stałą. Podobnie, gdy urodziliśmy się białym czy 

czarnym, Japończykiem czy Chińczykiem. Zmienna karma to 

karma, którą możemy zmienić naszym własnym wysiłkiem”
22

. 

 Związek między prawem dharmy i karmy można przedstawić 

dychotymicznie, w sposób spolaryzowany. Podmiotem sprawczym 

(przyczyną działania) jest człowiek. Jeśli podmiot działa zgodnie ze 

swoją dharmą, w rezultacie może zakończyć cykl wcieleń. Jeśli podmiot 

nie działa zgodnie ze swoją dharmą, czyli postępuje adharmicznie, 

powoduje to konieczność (przyczynę) kolejnego wcielenia, zależnego od 

treści adharmicznego działania. 

 Dharma zawiera się w karmie, bo każdy czyn, każde działanie, 

myśl czy słowa podlegają ocenie pod kątem zgodności z właściwą mu 

                                                      
21

 Narada Mahathera, cejloński mnich-uczony wykładał na temat buddyzmu 

therawady; P. Kapleau, ibidem. 
22

 Rosi Yasutani Hakuun, współczesny, japoński mistrz zen, jeden z nauczycieli, 

por. P. Kapleau, op. cit. s. 37. 
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dharmą. Działanie może być dharmiczne lub adharmiczne. W przypadku 

zgodności czynu z dharmą jednostka (w odpowiednim momencie) 

uwalnia się od „obowiązku” kolejnych narodzin. Gdy jest odwrotnie, to 

musi znowu się narodzić by znowu spróbować „uwolnić” się od swojej 

karmy
23

.  

 Prawo życia w ogóle opiera się na niezmiennych, nie do końca 

poznanych (przez zdecydowanie większą część ludzi) zasadach. Fakt 

ciągłego rozwoju nauki świadczy o tym, że co wczoraj było „prawdą”, 

jutro może być fałszem. Z tego powodu nie można wyciągnąć wniosku, 

że „coś”, co dzisiaj jest niewiarygodne dla większej części świata  

(z powodu braku dla nauki dostatecznych dowodów związanych  

z technicznymi i intelektualnymi możliwościami penetracji Natury) jutro 

nie okaże się naturalną zasadą, na którą świat musiał czekać tyle lat. 

Dotyczy to zwłaszcza praw związanych z funkcjonowaniem człowieka, 

jego ciała czy psychiki
24

. 

 

 

                                                      
23

 W przypadku zwierząt doktryna Wschodu (np. teozofia) stwierdza, że każde 

zwierzę postępuje zgodnie ze swoją naturą, w tym przypadku dharmą, bo tymi 

istotami rządzą te prawa same, lecz charakterystyczne dla tej natury wraz z ich 

naturalnymi możliwościami. Wiąże się to z koncepcją braku duchowej 

indywidualności pierwiastka boskiego w ciele zwierzęcia. O ile człowiek 

przedstawia sobą ciało i odrębną, indywidualną duszę, o tyle zwierzę poza 

ciałem nie ma jednostkowej duszy – ma tzw. zbiorową duszę, w której mieszają 

się wspólne dla danego gatunku doświadczenia. Na pewne zmienne cechy,  

oś konstytucji psychicznej zwierzęcia składają się doświadczenia całej 

zbiorowości danego gatunku. Natomiast na inteligencję wpływ ma 

doświadczenie indywidualne, które często jest współtworzone przez człowieka, 

np. w przypadku psa, konia czy kota. Są to zupełnie nowe koncepcje dla 

mentalności człowieka Zachodu, które często z braku jakichkolwiek danych czy 

badań w tej materii są przez niego negowane (zgodnie z zasadą: czego nie 

rozumiem lub czego nie potrafię udowodnić to „to” nie istnieje lub jest 

absurdem). Człowieka odróżniają od innych istot żyjących dwie główne cechy: 

dharma – jako rozróżnianie dobra i zła oraz mądrość, której celem jest dojście do 

najwyższej wiedzy o sobie i o naturze przyczyny wszelkiego życia. Tak pokrótce 

wygląda stanowisko teozofii, która czerpie z nauk Wschodu, ale jednocześnie 

synkretyzuje pewne wspólne wątki współczesnych religii. 
24

 J. Niżnik, Arbitralność i sens, [w:] A. Motycka (red.) Wiedza a podmiotowość, 

Warszawa 1998, s. 105-113. 
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4. Prawo stanowione (w kontekście prawa natury) 

 Wszelkie rozważania musimy zacząć od krótkiej definicji 

„prawa”. Prawo związane jest z państwem, które aby zostało 

ukonstytuowane musiało „rządzić” się jakimiś prawami czy zasadami. 

Rządzić musiała władza wraz z aparatem wykonawczym i aparatem 

przymusu (mężczyźni w rodzie, drużyna czy w końcu policja, wojsko) 

musieli też być adresaci norm (odbiorcy prawa). Według G. Jellinka, 

(przeł. XIX i XX w.), państwo składa się z 3 elementów: ludu, terytorium 

i władzy. I właśnie tym, co organizuje życie społeczne, polityczne czy 

wprowadza określony ład w narodzie - jest prawo, jako ogół przepisów 

prawnych. Abstrahując od różnych definicji prawa w naukach prawnych 

(w teorii państwa i prawa) przyjmuje się powszechnie, że przez prawo 

(system prawny) rozumie się ogół norm prawnych wyrażających jakąś 

aksjologię (przepisów prawa materialnego i procesowego) w oparciu,  

o które funkcjonuje państwo, i którym muszą podporządkować się 

adresaci norm (obywatele, instytucje, organy państwowe). Jest to wersja 

najbardziej rozpowszechniona, zwana pozytywistyczną definicją prawa. 

Tak rozumiane prawo pochodzi z procesu stanowienia prawa przez ciało 

ustawodawcze (tzw. suwerena)
25

 zwane najczęściej parlamentem (jedno 

czy dwuizbowym). Aby zrozumieć podstawowe koncepcje źródeł prawa, 

przedstawię krótko idee prawa natury w aspekcie normatywnym i prawa 

stanowionego (w rozumieniu pozytywistycznym). 

 Historyczny podział filozofii prawa na koncepcje 

prawnonaturalne i pozytywistyczne sprowadza się prima facie do tego,  

że pierwsze dają prymat wartościom obiektywnie istniejącym, 

niezależnym od prawa pozytywnego. Normy prawa natury obowiązują 

niezależnie od aktów władzy państwowej i bez względu na to, czy za 

źródło prawa uważa się Boga (Tomasz z Akwinu – koncepcje 

średniowieczne) czy też naturę i godność człowieka (I. Kant – koncepcje 

nowożytne), to prawo natury istnieje obiektywnie niezależnie od woli 

ludzkiej i przedstawia sobą harmonię życia w ogóle, a człowiek z racji 

tego, że jest cząstką Natury, podlega prawu natury charakterystycznemu 

dla rodzaju ludzkiego. 

 Główne tezy prawa stanowionego w wersji pozytywizmu 

prawniczego brzmią: 

                                                      
25 

Przez suwerena należy rozumieć podmiot (pojedynczy, np. król, cesarz czy 

zbiorowy – ciało ustawodawcze), pełniący funkcję prawotwórczą 

(ustawodawczą), który powinien być reprezentantem woli wszystkich ludzi.  
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1. prawo jest zbiorem norm, które w znacznej większości 

zabezpieczone są przymusem, 

2. porządek prawny jest porządkiem prawa stanowionego w trybie 

jednostronnych i władczych postanowień prawodawcy, 

3. źródłem prawa są teksty prawne (ustawy), 

4. system prawny jest niezależny od moralności i prawo obowiązuje 

nawet wówczas, gdy normy prawne „kłócą” się z normami 

moralnymi (konflikt wartości), 

5. obowiązkiem adresatów norm prawnych (również i organów 

państwowych) jest przestrzeganie prawa, 

6. system prawny jest zamkniętym systemem logicznym, w którym 

metodą analizy są metody językowo-logiczne, tzn. konkretna 

decyzja może być wywnioskowana z określonych uprzednio 

reguł prawnych, wyłącznie za pomocą czynności logicznych
26

. 

 Pozytywistyczna koncepcja prawa przyjmuje, że normy prawne, 

jak i ich treść determinowane są wyłącznie przez akty stanowienia prawa 

przez prawodawcę (odpowiednie organy państwowe), jako wyraz jego 

„woli” (ratione imperii). Państwo, prawo i przymus konieczny do tego, 

by móc wymusić posłuch wobec prawa, to dla pozytywistów 

(przedstawicieli pozytywizmu prawniczego) nierozerwalny trójkąt, który 

wyznacza ramy wszelkiej działalności ludzkiej
27

. 

 Tak tworzony system prawa – jako prawo pozytywne
28

 – będący 

zbiorem usystematyzowanych, racjonalnych, celowych, 

zhierarchizowanych, legalnych przepisów prawnych tj. norm, zasad  

i reguł postępowania – zaopatrzonych sankcją przymusu, czerpie moc 

swojego obowiązywania jedynie z uzasadnienia tetycznego (czyli,  

że zostały ustanowione przez kompetentny organ państwowy w oparciu  

o normę prawną). 

 Już ex hipothesi ta rozumianego prawodawcy wynika,  

że siłą rzeczy preferuje on określony katalog wartości, które mają prymat 

nad pozostałymi wartościami i którym ex definitione przysługuje 

                                                      
26

 J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX w., Kraków 1998, s. 23, 

por. także L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo 

w toku przemian, Warszawa1999, s. 15. 
27

  Por. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2001, s. 23. 
28

 W. Lang, Obowiązywanie prawa, Warszawa 1962, s. 265; tu jako prawo 

tworzone i stosowane przez państwo w określonym miejscu i czasie. 
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przymiot – oficjalnych (powszechnych, państwowych, co wcale nie 

oznacza, że słusznych, mądrych czy sprawiedliwych). Działania  

w oparciu o normy prawne nie zawsze muszą być racjonalne, celowe, 

sprawiedliwe czy etyczne. 

 Prawu stanowionemu przeciwstawia się tzw. prawo natury (jest 

to odwieczna opozycja porządków normatywnych, która próbuje 

odpowiedzieć na pytanie, które z tych praw, jest nadrzędne). Aby lepiej 

zrozumieć ogólną koncepcję prawa natury przedstawię w skrócie genezę 

tej opcji normatywnej. 

 Prawo natury nie powstało ad hoc i genezy tego nurtu w filozofii 

prawa należy szukać od momentu kształtowania się pierwszych 

zbiorowości, społeczności czy wreszcie państwowości – począwszy od 

Despotii Wschodnich, a skończywszy na okresie antycznej Grecji. 

 Prawu natury ex definitione przeciwstawia się prawo stanowione. 

Również istota uzasadnienia tych dwóch opozycyjnych wobec siebie 

głównych nurtów w filozofii prawa odwołuje się prima facie do różnych 

źródeł. W zależności od historii poszczególnych narodów, ich położenia 

geopolitycznego, rozwoju gospodarczego, ustroju państwowego i modelu 

sprawowania władzy, koncepcje praw natury mają swoje 

charakterystyczne „odcienie”. 

 Prawo natury „jest wyrazem poszukiwania pewnych absolutnych 

ideałów, które mogłyby stać się uzasadnieniem aspiracji i dążeń 

określonych pokoleń bądź pomóc w przeciwstawianiu się wadom  

i niesprawiedliwości istniejących stosunków i obowiązujących zasad 

postępowania”
29

. Jest niezmienne w czasie, a swym zasięgiem obejmuje 

cały rodzaj ludzki. Prawo natury poznaje się poprzez poznanie samego 

siebie, a ponieważ podstawą jego jest Natura, w tym i natura ludzka jako 

- człowiek par excellence rozumna istota obdarzona inteligencją, 

świadomością i jakością istnienia, to poznanie tego prawa zależy od 

rozwoju człowieka. Gdy wiedza o naturze ludzkiej będzie pełna, również 

i wiedza o prawie natury będzie pełniejsza
30

. Człowiek stopniowo 

                                                      
29

 Myśl M. Boruckiej-Arctowej, Perfekcjonizm prawa w ujęciu filozoficznym  

i prawniczym, [w:] B. Czech (red.) Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie 

prawa, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Katowice 1992, s. 98. 
30

 Warunki życiowe człowieka i zaspakajanie niezbędnych potrzeb materialno-

duchowych ulegają – wraz z rozwojem cywilizacji i kultury – również 

charakterystycznej ewolucji. W przeszłości zabezpieczenie życia człowieka 
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„odkrywa” prawo natury, ponieważ on sam ciągle się rozwija i doskonali, 

dlatego musi cały czas dążyć do pewnego ideału moralnego, aby móc 

lepiej poznać i zrozumieć prawo natury. Prawo natury koncentruje się na 

prawie do osobowego rozwoju w społeczeństwie, które dotyczy 

człowieka w tym, co jest specyficznie ludzkie, co stanowi „wspólne 

dobro” ludzkości, a więc wszechstronny rozwój moralny, intelektualny  

i twórczy
31

. Człowiek jako istota wolna, „zmuszona” jest do życia  

w pokoju, bo tylko w takim stanie może przejawić się pełnia 

człowieczeństwa, będąca wyrazem ładu i harmonii wszystkich istot. 

Powyższe określenia prawa natury explicite nawiązują do osi 

semantycznej pojęcia dharmy (by nie powiedzieć, że są w wielu 

miejscach wręcz tożsame). 

 Koncepcje prawa natury o stałej treści utrzymują, że treść norm  

i ocen (jako zbiór prawa natury) nie jest rezultatem wyboru 

dokonywanego przez człowieka, wartości i normy tworzące prawo natury 

bez względu na źródło pochodzenia (Boga, naturę czy godność ludzką) 

istnieją obiektywnie i absolutnie. Późniejsze koncepcje prawa natury 

(XIX i XX w.) dopuszczają zmienną treść tego prawa, głosząc, że ulega 

ona zmianie wraz z rozwojem człowieka i cywilizacji i jest 

zrelatywizowane do określonego okresu historyczno-kulturowego
32

. 

 W relacjach prawa naturalnego do prawa pozytywnego podkreśla 

się niekiedy nadrzędność tego pierwszego, co wyraża paradygmat 

prawno-naturalny zgodnie, z którym implementacja wartości moralnych 

do prawa stanowionego powoduje, że porządek moralny jest jednocześnie 

porządkiem prawa natury, a to implikuje, że prawo stanowione czerpie 

moc swojego obowiązywania wyłącznie w przypadku zgodności  

                                                                                                                        
oparte było przede wszystkim na zaspakajaniu potrzeb biologiczno-materialnych 

(Starożytność, Średniowiecze), obecnie eksponowane są „potrzeby” 

intelektualno-kulturowe, które w mniejszym lub większym stopniu –  

w zależności od człowieka – wyznaczają jakość jego życia i realizują jego 

wszechstronny rozwój.  
31

 M. A. Krąpiec, Prawo naturalne a etyka (moralność), [w:] B. Czech (red.), 

Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, Materiały Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej, Katowice1992, s. 41-50. 
32

 A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, 

PWN, Warszawa 1994, s. 104. 
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z normami moralnymi – prawem natury (uzasadnienie aksjologiczno-

tetyczne)
33

. 

 Jak widzimy, prawo natury jest bardzo zbliżone do koncepcji 

prawa dharmy. Prawo dharmy, to także pewna naturalna, kosmiczna (czy 

wręcz boska) harmonia, w której główny nacisk kładzie się na etyczną 

stronę postępowania względem siebie (swój pozytywny, wszechstronny 

rozwój zmierzający ku Stwórcy) i społeczeństwa (umiejętne rozróżnienie 

ewentualnego konfliktu własnych wartości do wartości wspólnoty). 

 W przeszłości problemy te nie były obce przedstawicielom 

różnych opcji światopoglądowych. Rzymski filozof, Cyceron, łącząc  

w swojej filozofii eklektycznej różne nurty, m.in. sceptycyzm, 

epikureizm, filozofię Arystotelesa w swoim dziele „O prawach” 

stwierdza, że: 

„(...) prawo nie jest ani wymysłem ludzkiego rozumu, ani 

ustanowieniem jakiegoś narodu, lecz czymś odwiecznym, co 

sprawuje rządy nad całym światem przy pomocy mądrych 

nakazów i zakazów (…) Jest myślą bóstwa, rozumnie 

zniewalającego do czegoś lub zabraniającego czegoś”
34

. 

Dalej wywodził, że: 

„Jest zaiste prawdziwe prawo, prawo rzetelnego rozumu, zgodne  

z naturą, zasiane do umysłów wszystkich ludzi, niezmienne  

i wieczne, które nakazując wzywa nas do wypełniania powinności, 

a zakazując odstrasza od występków; którego jednak nakazy  

i zakazy oddziaływają tylko na ludzi dobrych, nie wzruszają 

natomiast ludzi złych. Prawo to nie może być ani odmienione 

przez inne, ani uchylone w jakiejś swej części, ani zniesione 

całkowicie. (…) Bóg wynalazł owo prawo, ukształtował je i nadał 

mu moc. Kto nie będzie temu prawu posłuszny, zaprze się sam 

siebie i wyrzekając się swojego człowieczeństwa poniesie przez to 

                                                      
33

 R. A. Tokarczyk, Filozofia prawa w perspektywie prawa natury, Białystok 

1996, s. 141. 
34

 Cyceron, O prawach (tłum. W. Kornatowski, z łaciny), [w:] K. Leśniak, Pisma 

filozoficzne t. II, Warszawa1960, s. 215. Marcus Tullius Cicero (106–43 p.n.e.), 

rzymski mąż stanu, mówca i filozof później obrońca sądowy. 
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samo jak najcięższą karę, choćby unikał wszystkiego innego, co za 

karę jest uważane”
35

. 

 Odwołując się do idei Boga, Cyceron wywarł istotny wpływ na 

myśl chrześcijańską w filozofii prawa. 

 Jego definicja prawa bardzo koresponduje z koncepcją prawa 

dharmy: 

„Prawo jest to zaszczepiony przez naturę najwyższy rozum, który 

nakazuje, co trzeba czynić, i zakazuje, czego nie należy czynić. 

Ten sam rozum utwierdzony i doskonalony w ludzkim umyśle jest 

prawidłem postępowania człowieka; źródłem prawa stanowionego 

jest prawo przyrodzone, będące istotą natury, a zarazem i rozumem 

mędrca, tudzież miernikiem sprawiedliwości i niesprawie-

dliwości”
36

. 

 Rozum przejawia właściwą człowiekowi skłonność do 

poznawania dobra, wola zaś zmierza do jego osiągnięcia, rozum określa 

cele zgodne z naturą człowieka, a wola jest środkiem do jego osiągnięcia. 

Uzasadnienie prawa ustanowionego przez człowieka znajduje o tyle 

swoje racje, o ile służy określeniu sposobów stosowania prawa 

naturalnego, a przez nie prawa wiecznego (boskiego)
37

. 

 Inna wielka postać, która przyczyniała się do rozpropagowania 

prawa natury, to św. Tomasz z Akwinu, którego poglądy są bardzo 

podobne do współczesnego rozumienia prawa dharmy. Wg niego 

„światło rozumu moralnego, które pozwala odróżnić dobro od zła –  

i które należy do prawa naturalnego – nie jest niczym innym, jak tylko 

odbiciem w nas Światła Bożego”
38

. Jest to wręcz expressis verbis na-

wiązanie do prawa dharmy. Widocznie wizja porządku świata  

w umysłach świata zachodniego i wschodniego była prima facie bardzo 

zbieżna. 

                                                      
35

 J. H. Hallowell, Moralne podstawy demokracji (tłum. J. Marcinkowski z jęz. 

ang.), Warszawa 1993, s. 108. 
36

 B. Szlachta, Nowożytny przełom w pojmowaniu prawa naturalnego, [w:]  

J. Pawlica (red.) Etyka a prawo i praworządność, Kraków 1998, s. 33.  
37

 Por. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX w., op. cit., s. 14. 
38

 Cytat z Summa Theologica, [w:] A. Sylwestrzak, Historia doktryn 

politycznych i prawnych, Warszawa 2003, s. 133. Święty Tomasz żył. ok. 1225–

1274, był filozofem i teologiem z zakonu dominikanów, twórcą tomizmu. 
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 Tomasz z Akwinu wyróżnił następujące rodzaje praw: 

1. prawo wieczne (lex aeterna), najwyższe względem pozostałych, 

istniejące per se, bo jest ponadczasowe, jest Bytem Najwyższym, 

źródłem, z którego wychodzą pozostałe wszelkie inne prawa; 

2. prawo boskie (lex divinia), jako objawione człowiekowi przez 

Boga, reguluje stosunki między człowiekiem a Bogiem, a celem 

jego wskazań jest doprowadzenie człowieka do zbawienia, 

zasady tego prawa wyprowadzane są z praw wiary, prawo to 

zawiera się w prawie wiecznym; 

3. prawo naturalne (lex naturalis), które człowiek poznaje 

(odkrywa) w naturze ludzkiej (w istocie człowieczeństwa), jako 

zdroworozsądkowe reguły zachowania i postępowania, prawo to 

ma charakter moralny, bo służy doskonaleniu się człowieka  

w myśl maksymy „dobro należy czynić, a zła unikać”; 

4. prawo ludzkie (lex humania, lex positiva), które jest 

„instrumentem” realizacji zasad-środków prawa naturalnego 

określonych celem – prawem boskim; prawa ludzkie stosują 

przymus „krępując złoczyńcę czy buntownika”, bo człowiek 

pełen cnoty (sprawiedliwy) przestrzegający z natury zasad prawa 

natury – niejako „automatycznie”, wręcz per se przestrzega 

prawa stanowionego
39

. 

 Koncepcja ta jest bardzo zbliżona prawa dharmy tyle, że, Tomasz 

z Akwinu prawdopodobnie nieco inaczej pojmował naturę Stwórcy niż 

ma to miejsce w doktrynach Wschodu. Jednakże jego wpływ na rozwój 

doktryny prawa natury jest nieoceniony. 

 Główny podział doktryn prawnonaturalnych opiera się na 

bezwzględnym lub względnym obowiązywaniu norm i reguł prawa 

natury. Pierwszy typ odnosi się do absolutystycznego pojmowania 

wartości lansowanych przez prawo natury, który zakłada stabilność norm 

lub ocen moralnych determinujących treść prawa (tzw. statyczne 

koncepcje prawa natury), drugi formułuje tezę o zmienności treści prawa 

natury, uzasadniając to relatywizmem czasowym, mającym swoją 

egzemplifikację w kulturze, w rozwoju cywilizacji, w ewolucji 

                                                      
39

 Por. M. Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993, s. 30, 

także A. Tokarczyk, Filozofia prawa w perspektywie prawa natury, Białystok 

1996, s. 79 oraz J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, 

Kraków 1995, s. 27. 
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aksjologicznej wartości
40

. Podobnie i prawo dharmy w aspekcie ontolo-

gicznym, epistemologicznym i aksjologicznym. 

 Dalszym rozwinięciem doktryny prawa natury zajęli się 

przedstawiciele kontynentalnego nurtu ujęcia prawa natury o zmiennej 

treści, R. Stammler i G. Radbruch. 

 Stammler rozróżniając treści materialne (materialna koncepcja 

prawa naturalnego – formułuje bezpośrednio treść norm, jakie prawo 

pozytywne powinno zawierać, np. sprawiedliwość, słuszność itp.) od 

konstrukcji formalnych (proceduralna koncepcja praw natury – formułuje 

postulaty tworzenia prawa pozytywnego, sprawiedliwego, dobrego, 

słusznego) poszukiwał tzw. „czystego prawa”. Oddzielał koncepcje 

prawa, „prawo jest nienaruszalną i autokratyczną wolną kolektywu (…), 

jest kombinowaną, samowładną, nienaruszalną wolą, sposobem 

porządkowania ludzkich czynów według relacji środków i celów” od idei 

prawa, która jest realizacją sprawiedliwości zmierzającej ku harmonii 

interakcji społecznych „wspólnoty obdarzonych wolnością jednostek”, 

która zakładała te same cele
41

. 

 Genezy prawa pozytywnego szukał w prawie natury, które – 

według Stammlera – było idealnym pierwowzorem dla prawodawcy. 

 Prawo pozytywne może stosować przymus, gdyż istota tego 

prawa leży w porządku społecznym, czyli w czymś zewnętrznym dla 

człowieka
42

. 

 Filozofia prawa Stammlera w swoich praktycznych implikacjach 

rozróżnia prawo od religii, moralności czy obyczajów. Treść norm 

moralnych i prawnych mimo swej odmienności ma wspólny cel,  

tj. zmierza ona do ułożenia współżycia ludzi. Dodatkowo podstawę 

moralną u człowieka cechuje dobra wola, która przesądza o kierunku 

działania w sytuacji dobrowolności
43

. 

                                                      
40

 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 

1986, s. 537, por. także A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys 

teorii państwa i prawa, Warszawa 1994, s. 106. 
41

 A. Tokarczyk, Filozofia prawa w perspektywie prawa natury, Białystok 1996, 

s. 111 oraz tenże, Prawa wierne naturze, Lublin 1980, s. 37. 
42

 Por. M. Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993, s. 67. 
43

 Ibidem, s. 105. 
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 Radbruch z kolei uważa, że istota prawa przejawia się w jego 

wartości kulturowej, zespalającej treści powinnościowe z faktycznie 

obowiązującymi oraz że prawo zmierza zawsze do realizacji określonych 

wartości, dlatego nie można oderwać jego poznania od kontekstu 

aksjologicznego
44

. 

 Zmienność obiektywna praw natury powoduje, że ich treść nie 

ma stałego charakteru, i próba treściowego ujęcia prawa sprawiedliwego 

zawsze związana jest immanentnie z określonym stanem społecznym, 

preferującym określony system wartości. Doświadczenia ludzkości  

II Wojny Światowej zmieniły poglądy Radbrucha i odmawia on już 

charakteru prawnego ustawom, które naruszają podstawowe, minimalne 

prawa człowieka. Celem prawa poza sprawiedliwością ma być stworzenie 

poczucia bezpieczeństwa i niesienie pożytku dla społeczeństwa, a nie 

zaspakajanie partykularnych ambicji czy potrzeb panującego
45

. Za wręcz 

obowiązek moralny uznał opór przeciwko ustawowemu bezprawiu. 

Prawo spełniając materialną koncepcję sprawiedliwości musi dążyć do 

zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa, pewności prawa  

i humanitarnej celowości
46

. 

 „Nikt tak wyraźnie jak Radbruch nie ujawnił tego,  

że człowieczeństwo wyraża się w dążeniu do wartości idealnych, a w tym 

do sprawiedliwości, czyli prawa natury. Dążąc do wartości idealnych 

tworzymy świat na miarę naszych możliwości, to znaczy świat kultury”
47

. 

 Ta swoista apologia kultury sprawia, że Radbruch próbuje 

eksplikować istotę człowieczeństwa, podstawowych wartości 

społecznych, w tym i idealnych w świecie kultury sensu largissimo. 

 Jedne prawa natury – abstrahując od różnorodności metod 

badawczych i kierunków – prima facie odwołują się zawsze do pewnych 

wartości wspólnych wszystkim ludziom, a niezbędnych w celu 

przetrwania gatunku ludzkiego. W przeszłości upatrywały genezy prawa 

w Bogu, potem wraz z rozwojem cywilizacji, filozofii, kultury duchowej 

                                                      
44

 Por. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX w., op. cit., s.32 oraz 

A. Tokarczyk, Filozofia prawa w perspektywie prawa natury, op. cit. s. 113. 
45

 M. Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, op. cit., s. 92. 
46

 Por. A. Tokarczyk, Filozofia prawa w perspektywie prawa natury, op. cit.  

s. 113. 
47

 M. Szyszkowska, Filozofia człowieka u podstaw systemów 

filozoficznoprawnych XX w., [w:] Studia Filozoficzne 1/1989, Warszawa 1989,  

s. 108. 
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i materialnej tomistyczna opcja traciła mniej lub bardziej na znaczeniu; 

zaczęły pojawiać się – jako wytwór intelektualny – teorie odwołujące się 

do wartości odkrywanych przez rozum, do wartości tkwiących  

w społeczeństwie. Ewolucja różnych form państwowych była chwilami 

przykładem na to, jak „niewłaściwie” człowiek (suweren, władca, 

despota, król) może traktować drugiego człowieka, wykorzystując 

„władzę” (siłę zbiorową) i prawo, które narzucał innym. 

 Doświadczenia obu wojen światowych ukazały kruchość 

wartości ludzkich, które traktowane jako „panujące” w klasie rządzącej 

były próbą usprawiedliwienia chorych ambicji, nacjonalizmu  

i szowinizmu (kiedy zaistniał „formalny podział” na „gorszych  

i lepszych”). Prawo faszystowskich Niemiec opierało się na prawie 

stanowionym, które zanegowało równość wszystkich ludzi i w jej miejsce 

wprowadziło kategorię „podludzi”, jako cel wojny. Żołnierze niemieccy 

działając zgodnie z takim prawem, byli żywym przykładem 

„zwyrodnienia” człowieczeństwa w imię wartości prawnych, 

stworzonych przez prawo stanowione o określonych celach politycznych. 

 Takie doświadczenia nie pozostały obojętne na rozwój myśli 

humanistycznej, doktryny etycznej i roli prawa w społeczeństwie. 

Obecnie system prawny w demokratycznych społeczeństwach 

weryfikowany jest pod kątem zgodności z podstawowymi wartościami 

ludzkimi w życiu zbiorowym, które mają zapewnić każdemu 

człowiekowi wszechstronny rozwój w duchu braterstwa i jedności 

ludzkiej. 

 Państwo zaczyna coraz bardziej zajmować się rozwojem 

społeczeństwa niż kiedykolwiek i stojąc naprzeciw „nierównościom 

społecznym” wysuwa się postulaty różnie pojmowanej sprawiedliwości 

społecznej, którą prawo pozytywne – wsparte treściami aksjologicznymi 

ma realizować. 

 Każde prawo pozytywne jest usiłowaniem zbliżenia się ku prawu 

natury, czyli prawu słusznemu. Prawo natury ma właśnie znaczenie jako 

idealny pierwowzór i jako wyznacznik kierunku rozwoju prawodawstwa. 

Takie ujęcie prawa natury można by nazwać koncepcją dharmy w ujęciu 

nauki Zachodu, bo tak naprawdę to chodzi o to samo, a jedynie słowa są 

inne (bo pochodzą z dwóch różnych systemów filozoficzno-

społecznych). 
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 Stanowienie prawa w ramach demokratycznego państwa 

przybiera postać zbiorowego podmiotu, jakim jest parlament. Jednakże 

należy zauważyć, że ten zbiorowy „rozum” ma to do siebie, że jest  

z reguły niejednolity aksjologicznie i decyzję podejmuje się wyłącznie 

większością głosów, która często jest wynikiem układów politycznych,  

a nie merytorycznych i przemyślanych rozwiązań legislacyjnych. 

Większość parlamentarna nigdy nie oznacza jakości stanowionego prawa, 

o czym wszyscy możemy się przekonać. Kadencyjność parlamentu, to 

zmiana siły politycznej (partii), która wraz ze swoimi obietnicami 

wyborczymi (różnie realizowanymi) tworzy nową jakość polityki prawa, 

co w konsekwencji wyraża się stanowieniem prawa o swojej (politycznej, 

partyjnej) aksjologii, której muszą podlegać wszyscy adresaci norm.  

Ta zmienność aksjologiczna w stanowieniu prawa wcale nie przyczynia 

się do budowy zaufania społecznego, tak potrzebnego z punktu widzenia 

przestrzegania prawa, a przeciwnie, tworząc epistemologiczną 

dyferencjacje podstawowych wartości (wartości jednostkowych, jak  

i społecznych, np. prawo do aborcji, prawo do zabezpieczenia 

socjalnego) podważa wiarę w stabilność i przewidywalność prawa
48

. 

Dharma takiego zjawiska nie zna. Bo są to „zakazy” czy powinności 

wynikające nie z „czegoś” co jest zewnętrzne (i przez to może być 

niekompatybilne czy niezrozumiałe), ale z właściwej (słusznej  

i sprawiedliwej w kontekście prawa karmy) oceny momentu „podjęcia” 

czynu (sytuacji wyjściowej). 

5. Podstawa działania wg prawa stanowionego czy wg dharmy 

 Jakiekolwiek racjonalne, świadome czy celowe działanie opiera 

się na wzorcach, normach czy zasadach czasami tak powszechnych, że 

nie zwracamy na to uwagi, ale niekiedy są to działania mniej lub bardziej 

skomplikowane, które wymagają już swoistych aktów psychicznych czy 

też pewnych sformalizowanych czynności by je skutecznie podjąć. Żyjąc 

w społeczeństwie (w rodzinie, sąsiedztwie czy grupie) wchodzimy  

w różne interakcje społeczne (symetryczne czy niesymetryczne) 

kształtując swoje życie czy życie swoich bliskich. Posługujemy się 

wiedzą, możliwościami, aspiracjami czy wartościami (ogólnie mówiąc 

właściwym sobie rozeznaniem, swoją mądrością). Pewne nasze działania 

regulowane są normami prawnymi, czyli prawem. Doświadczenie 

                                                      
48

 Por. D. Szenkowski, Pluralizm wartości a wola i racjonalność ustawodawcy – 

konflikt aksjologiczny w systemie i stosowaniu prawa [w:] Przemoc w polityce. 

Polityk i jego emanacje „Dialogi Polityczne”, nr 13, Toruń 2010, s. 183 i n.  
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wskazuje, że praktyka społeczna (m.in. rozwój technologii i techniki, 

wszelka działalność gospodarcza, stosunki czy praktyki handlowe) 

zawsze wyprzedza „życie” prawa, dlatego przepisy prawa są ciągle 

dostosowywane (nowelizowane czy tworzone dla nowych dziedzin 

zjawisk). Jest to naturalne zjawisko wobec ciągłego rozwoju 

technicznego czy cywilizacji w ogóle. Jest oczywiście pewien katalog 

niezmiennych norm, które nie powinny ulec zmianie, np. nie zabijaj; nie 

bierz tego, co nie twoje; nie naruszaj godności, własności prywatnej czy 

wolności innych osób; dotrzymuj umów zawartych itp. Złożoność i ciągła 

ewolucja życia społecznego powoduje bardziej złożone i szczegółowe 

rozwiązania prawne, jak również i mnogość norm. 

 Każde działanie prawne musi mieć swoją podstawę prawną 

(podstawę normatywną) w oparciu, o którą dochodzi do pożądanego 

zachowania się jednostki wg normy prawnej. Na przykład umowa kupna-

sprzedaży czy darowizny nieruchomości musi być stwierdzona aktem 

notarialnym, aby doszła do skutku. Jakakolwiek inna forma pisemna czy 

słowna nie wywołuje skutków prawnych (uważana byłaby za 

nieskuteczną). Zmienność prawa prawie zawsze dotyczy jakości życia 

pojedynczej jednostki czy określonej grupy społecznej (np. wysokość 

podatków, zasiłek dla bezrobotnych, pomoc socjalna, alimenty itp.)  

 Ujmując prawo dharmy w sformalizowany język prawny, 

dharma wiąże się z podstawą normatywną (wiążącym wzorem 

zachowania)
49

, która składa się z wielu determinantów podmiotowo-

przedmiotowych. Najważniejszą z nich jest relacja człowiek-otoczenie, 

przy czym człowiek to: ciało, umysł, wiedza i działanie osadzone  

w konkretnym przedmiocie zjawisk psychiczno-fizycznych (np. 

jednostka-społeczeństwo, jednostka-układ zdarzeń, relacji itp.) 

charakterystycznych, właściwych każdemu człowiekowi. Uwzględniając 

powyższe, każda jednostka dokonuje ewaluacji „za” i „przeciw” danej 

okoliczności, tworzy ową, właściwą podstawę działania. Taki materialny, 

osobisty, nakazany i ściśle związany z psychofizycznymi warunkami 

danej osoby i obowiązek - będący jej podstawą normatywną działania - 

                                                      
49

 Por. K. Pałecki, Prawoznawstwo – zarys wykładu. Prawo w porządku 

społecznym, Warszawa 2003, s. 37-40. 
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nazywa się swadharma i jest najważniejszym elementem 

konstytutywnym czynu
50

.  

 Normatywność prawie zawsze zawiera się w działaniu zwłaszcza, 

gdy dotyczy wartości (często ich opozycji): rodzinnych, kulturowych, 

społecznych, etycznych, ekonomicznych i wszystkich tych, które mają 

wpływ na jakość życia
51

. Człowiek żyjący w społeczeństwie podejmuje 

czasami działania, które dotyczą nie tylko jego osoby, ale również 

rodziny czy określonej grupy społecznej. Wspólne wartości  

w społeczeństwie są podstawą mniej lub bardziej określonego ładu 

społecznego, dlatego działający powinien w jakiś sposób 

„podporządkować” się danej zbiorowości by umocnić swoim 

zachowaniem pożądane, wspólne wartości. Inaczej mówiąc, podstawa 

normatywna wiąże się z relacją: swadharma-dharma, z właściwym, 

zachowaniem się jednostki, z jej powinną, wskazaną lub niewskazaną 

reakcją na bodziec wewnętrzny czy zewnętrzny. Bodźcem wewnętrznym 

jest twórcze działanie człowieka mające na celu zaspokojenie jakiejś 

potrzeby, osiągnięcia danego celu, który swój początek bierze z jego 

umysłu. Bodźcem zewnętrznym jest reakcja na impuls ze świata 

zewnętrznego. Ten bodziec generuje reakcję w umyśle, czyli uruchamia 

procesy analizy i ewentualnego stymulowania działania (reakcja sensu 

largo).  

 Spełnienie, wykonanie czy działanie zgodne z dharmą powinno 

wynikać zawsze z umiejętnej (właściwej) oceny danego przypadku  

(z danej podstawy normatywnej). Z kolei podstawa normatywna powinna 

(musi) wynikać z istoty rzeczy, z natury swadharmy, która ma 

zastosowanie tylko i wyłącznie do konkretnego człowieka osadzonego 

nie tylko w rzeczywistości ziemskiej, ale w ogóle, jako cząstki Natury.  

 Nie tak łatwo oddzielić w życiu swadharmę od dharmy 

wynikającej z ogólnie pojętego obowiązku. Za przykład może służyć 

sytuacja, w której ratownik wodny nie wie, kogo ratować: żonę czy ich 

wspólne dziecko w momencie, kiedy oboje toną, a mężczyzna wie, że 

ratunek jednej osoby oznacza utonięcie drugiej. Swadharma w tym 

przypadku wynika z dharmy małżeńskiej (jako męża) i rodzicielskiej  

                                                      
50

 A. C. Bhaktivedanta (Swami Prabhupāda), Bhagavad - Gita taka, jaką jest 

(tłum. K. Bocek z jęz. ang.), The Bhaktivedanta Book Trust, Warszawa 1990,  

s. 174 i passim. 
51

 Por. J. Jakubowski, Racjonalność a normatywność działań. Alfred Schutz  

a Talcott Parsons, Poznań 1998, s. 116. 
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(z bycia ojcem). Jak trudno czasami człowiekowi podjąć właściwą, 

ważną decyzję w sytuacji „bez wyjścia” przekonał się o tym prawie 

każdy. Życie dostarcza takich sytuacji.  

 Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę różne 

„czynniki” nacisku na decydenta, bo obecny pluralizm wartości, jak 

również i wielość systemów normatywnych (np. prawa, moralności, 

kultury, obyczaju, religii czy nawet panującej mody) powoduje swoistą 

konkurencję aksjologiczną, która bardzo często przybiera postać mniej 

lub bardziej uświadomionego konfliktu aksjologicznego o różnej sile 

oddziaływania indywidualnego, grupowego czy społecznego. Ta 

konkurencja, to nic innego jak odwieczna opozycja ścierania się 

interesów (korzyści czy ewentualnych strat) indywidualnego jednostki do 

interesu współnego czy ogólnego lub względem grupy
52

. Bhagavad Gita 

w tej kwestii stwierdza wyraźnie, że:  

„O wiele lepiej jest pełnić własne przypisane (swoją karmą – 

przyp. autora) obowiązki, niż bezbłędnie pełnić obowiązki innych. 

Śmierć podczas pełnienia własnych obowiązków lepsza jest niż 

angażowanie się w obowiązki innych, albowiem niebezpieczne jest 

podążanie obcą ścieżką”
53

.  

 Przesłanie Wed w kwestii dharmy jest bardzo syntetyczne  

i wyraźne: 

„Na ołtarzu mądrości złóż ofiarę ze swej niewiedzy i egoizmu,  

a dopiero wówczas staniesz się prawdziwym ucieleśnieniem 

dharmy”
54

. 

 Z nauk innego nauczyciela dowiadujemy się, że: 

„Praca, którą wykonuje się dla zaspokojenia pragnień zmysłowych, 

nie ma związku z dharmą. Może być ona określona 

przymiotnikiem „dharmiczna” tylko wtedy, gdy w czasie pracy 

                                                      
52

 Por. J. Sielski, Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyjnej, 

Katowice 1997, s. 63 i passim.  
53

 A. C. Bhaktivedanta (Swami Prabhupāda), Bhagavad - Gita taka, jaką jest, op. 

cit. s. 174 i passim. 
54

 Zob. przypis 8. Powyższy werset gdzie indziej tłumaczony jest następująco: 

„Lepiej jest spełniać swą własną Dharmę, nawet popełniając błędy niż cudzą – 

bezbłędnie. I lepiej umrzeć, pełniąc swoje własne obowiązki, niż zajmować się 

cudzymi”, zob. G. Prema, Bhagavad Gita, Warszawa 2009, s. 38. 
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usuniecie samolubne myśli i życzenia. (...) Istnieje cały szereg 

reguł zachowania się w różnych sferach życia. Czasami noszą one 

imię osób, które te kodeksy opracowały lub też nazwane są według 

stanów, czy też etapów życiowych, dla których są ważne. Przy tym 

chodzi tutaj o szczególne wskazówki, podporządkowane 

niezmiennemu, wiecznemu porządkowi (atmadharma), o którym 

tu mówimy. Te praktyczne reguły zachowania (aćaradharma) 

zajmują się wyłącznie sprawami ziemskimi, potrzebami cielesnymi 

i przejściowymi relacjami ludzi w stosunku do świata 

materialnego. Ludzkie ciało nie jest trwałe. Jak mogą więc reguły 

dotyczące tego ciała być wiecznie ważne? Wieczystość nie może 

być wyrażona w czymś, co jest przejściowe. Rzeczywistość nie 

ujawnia się w nierzeczywistości. (...) Wiekuistość może wywodzić 

się tylko z wieczności, prawdziwość z prawdy”
55

. 

 Mając powyższe na uwadze oraz to, że właśnie psychologiczna 

natura człowieka (jego samowiedza, samopoznanie
56

) jest obszarem,  

w którym dokonują się akty recepcji, wartościowania, uzasadniania  

i kierowniczego sprawstwa każdego działania (lub nie działania – braku 

reakcji) – należy zwrócić uwagę na samoświadomość czy sumienie 

(świadomość w aspekcie aksjologicznym, wewnętrzne przeżycia) 

jednostki, która odgrywa decydującą rolę w rozumieniu prawa dharmy  

i stosownego działania w kontekście tego prawa
57

. Samoświadomość ta 

wg nauk Wschodu jest częścią świadomości kosmicznej pojmowanej 

jako atman (atma), która jest wszechogarniająca, w której to 

zakotwiczone są różne byty (istoty), nie tylko ludzie
58

. Dlatego działanie 

wg dharmy to nie tylko „tu i teraz”, ale też pewna zgodność z wieczystą, 

                                                      
55

 P. von Kalinowski, Erziehung in Menschlichen Werten, (tłum. I. Czajkowska z 

jęz. niem.), Opole 2001, s. 30 i n. 
56

 Por. J. Kozielnicki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1986, s. 14 

i passim. 
57

 Przez świadomość aksjologiczną rozumiem pochodną całego zespołu aktów 

psychologicznych w strukturze umysłu (podświadomości i jej zakodowanych 

wzorców oraz świadomości z samowiedzą → zob. psychoanaliza) wraz  

z procesami ewaluacji treści zmysłowych i określeniem swojego stosunku 

(oceny) do takich danych, por. np. S. Dziamski, O świadomości aksjologicznej 

podmiotu, Poznań 2002, s. 11 i passim. 
58

 Atman (sanskr.), w filozofii i religiach indyjskich odwieczny, niezniszczalny 

pierwiastek duchowy przejawiający się jako cały wszechświat oraz jako tkwiący 

w istotach. Atmana uważa się za identycznego z Brahmanem, za mikroprojekcję 

Absolutu. W innych systemach Atmana utożsamia się z duchem (puruszą) lub 

duszą indywidualną (dźiwa). Za Brahmana uważa się „Najwyższego Ducha”.  
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najwyższą zasadą. Natomiast działanie zgodne z prawem zawsze dotyczy 

„czegoś”, co zostało narzucone przez ustawodawcę dla osiągnięcia 

doraźnych celów, nie zawsze przecież słusznych czy moralnych. 

 Większość ludzkich poczynań (działań czy słów) podlega 

mniejszym lub większym zewnętrznym (jak również i wew.) ocenom  

z punktu widzenia moralności, celowości, racjonalności, słuszności, 

sprawiedliwości, gospodarności itp. Taka zew. ocena, jeśli jest arbitralna 

często może wiązać jednostkę (której czyn podlega ocenie) w taki 

sposób, że koryguje ona swoją czynność zgodnie z sugestią oceniającego. 

Problem jawi się wtedy, gdy czyn takiej jednostki był zgodny z prawem 

dharmy (w kontekście jej swadharmy), a jednak spotkał się z krytyką 

oceniającego, bo np. przyniósł mu jakąś szkodę czy został oceniony wg 

innych kryteriów, czy innej hierarchii wartości. Prawie każdy w życiu 

przeżył taki dyskomfort psychiczny właśnie z taką oceną przy absolutnej 

(wewnętrznej, a może i dharmicznej?) pewności, że na pewno dobrze 

postąpił czy coś powiedział.  

 Treść prawa stanowionego, naturalnego czy prawa dharmy 

konkretyzuje się w określonej, zindywidualizowanej sytuacji (podstawie 

normatywnej), przy czym norma prawna zmusza każdego (adresata 

przepisu prawnego) do jednakowego zastosowania się wobec danej 

normy. Norma taka ujęta jest w abstrakcyjnie wyrażoną powinność i jest 

wielokrotnego zastosowania, natomiast podstawa normatywna prawa 

natury czy dharmy wiąże się ściśle z określonym człowiekiem, z jego 

sensu largo możliwościami intelektualno-fizyczno-materialnymi.  

W teleologicznym aspekcie tak rozumiana podstawa normatywna  

w przypadku dharmy ma zawsze związek z koncepcją wyzwolenia od 

„obowiązku” kolejnych wcieleń (tu w ścisłym związku z prawem karmy). 

Dlatego też, dla każdego ten sam obowiązek może mieć właściwy sobie 

wzorzec (podstawę normatywną), który dotyczy wyłącznie tego, a nie 

innego człowieka. Dharma nie dotyczy wyłącznie sfery ziemskiego 

życia. To spojrzenie w przyszłość (by nie powiedzieć w wieczność) ze 

względu na wielość wcieleń, a nie tylko jedno życie. 

 Inaczej jest w przypadku normy prawnej. Rozpatrzmy przypadek 

z życia wzięty, np. alimenty na dziecko. Podstawą normatywną jest 

przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w przypadku braku 

partycypacji w kosztach utrzymania własnego dziecka zmusza takiego 

rodzica (po postępowaniu sądowym) do zapłaty alimentów. Zobowiązany 

może nie mieć pieniędzy ani pracy, a sąd i tak może zasądzić jakąś kwotę 

alimentów, np. 300 zł albo i 100 zł. Zobowiązany, np. nie płaci 
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alimentów, bo nie ma z czego. Wierzyciel sprawę kieruje się do 

komornika, który w postępowaniu egzekucyjnym stwierdza np., że 

egzekucja z majątku dłużnika jest bezskuteczna. Wszystko ulega 

zawieszeniu. Wszystko zgodnie z prawem (stanowionym). Podobnie 

byłoby w przypadku młodego człowieka (np. 21. letniego), który sam 

otrzymuje alimenty od rodzica, np. w wysokości 350 zł. i byłby 

jednocześnie zobowiązany do partycypacji kosztów w utrzymaniu 

swojego, nowonarodzonego dziecka. Moralny obowiązek tego rodzica 

(czy dharma z tego wynikająca), aby ponosić koszty utrzymania swojego 

małego dziecka nie budzi wątpliwości. A jak w tej sprawie stanowi 

prawo? Otóż, taki 21. letni człowiek (młody rodzic, np. student), 

otrzymujący alimenty (na siebie) nie musi wcale płacić (jeśli nie chce) na 

swoje dziecko, bo prawo „chroni” otrzymywane przez niego alimenty, 

stanowiąc, że egzekucja z jego świadczeń alimentacyjnych (gdyby nie 

chciał dobrowolnie płacić na swoje dziecko) nie może być 

przeprowadzona
59

. Może być wyrok zasądzający alimenty od tego czło-

wieka na jego małoletnie dziecko, ale może nie być pieniędzy na to 

narodzone dziecko – mimo, iż fizycznie pieniądze są, a jedynie brak 

dobrej woli tego 21. letniego człowieka. Prawo widocznie nie 

przewidziało takiej sytuacji, brak normy prawnej to brak rozstrzygnięcia 

prawnego. W taki sposób można przestrzegać prawa i postępować 

jednocześnie bardzo nieetycznie
60

. Wówczas gmina (Fundusz Alimenta-

cyjny) płaci alimenty w formie zaliczki alimentacyjnej za zobowiązanego 

(niepłacącego rodzica).  Inną sprawą jest możliwa sankcja karna wobec 

osoby niepłacącej alimentów.  

 Podobnie jest w przypadku poręczenia np. kredytu z banku.  

Z reguły żaden poręczyciel (żyrant) nie zakłada możliwości spłaty 

kredytu za kredytobiorcę. Ale życie jest różne i zgodnie z literą prawa 

kredytobiorca może nie płacić rat, bank pobiera raty od poręczycieli, a ci 

mają roszczenie o zwrot zapłaty rat do kredytobiorcy. Poręczyciel kieruje 

sprawę do sądu, który wydaje wyrok zasądzający spłatę przez 

kredytobiorcę danej sumy żyrantowi. Żyrant nie otrzymuje zwrotu od 

kredytobiorcy i kieruje wniosek egzekucyjny do komornika. Komornik 

                                                      
59

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 

1964, Nr 43 poz. 296, art. 833 § 6 stanowi, że nie podlegają egzekucji 

świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy 

społecznej. 
60

 Przykład z życia wzięty, znany autorowi. 
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stwierdza, że kredytobiorca (a aktualnie dłużnik żyranta), nie ma 

pieniędzy, ani też majątku. Egzekucja bezskuteczna i nikt nie ma 

pieniędzy. Dłużnik wie, że prawo już nic nie może, a nawet więcej, 

jeszcze go "trochę chroni", bo gdyby zarabiał mało i mógł jednak  

z własnej woli spłacać dług – to prawo gwarantuje mu, że ze względów 

społecznych i humanitarnych, egzekucji nie podlegają przedmioty 

niezbędne dla dłużnika i jego rodziny zapewniające mu możność 

egzystencji i wykonywanie zawodu. A wszystko zgodnie z literą prawa 

stanowionego. Akurat w tym przypadku nie ma jeszcze lepszych 

unormowań prawnych, ale działa się w imię prawa (ze szkodą dla 

poręczyciela)
61

. Dłużnik może czuć się bezkarny ze świadomością, że 

działa zgodnie z prawem, co najwyżej stracił kolegę/koleżankę (żyranta). 

Dla niego może to być „żadna strata”. Gdy dodamy do tego wiarę  

w jedno życie, to już w ogóle nie ma się co martwić. A jeśli dodać do 

tego jeszcze wiarę w Boga i w źle rozumianą zasadę miłosierdzia 

boskiego – to przecież Bóg na pewno mi odpuści. Pójdę do spowiedzi, 

zrobię pokutę (są o wiele gorsi ode mnie, nikogo nie zabiłem, ani nie 

pobiłem) – tak może pomyśleć dłużnik.  

 A jak wygląda ta sama sytuacja w przypadku dharmy?  

W skutkach materialnych może wyglądać podobnie, (gdy dłużnik 

naprawdę nie ma z czego oddać) z tym, że gdyby dłużnik zarabiał choć 

trochę i mógłby z własnej woli spłacać swoje zadłużenie, to raczej 

spłacałby ten dług wobec poręczyciela, bo zdaje sobie doskonale sprawę, 

że ten „dług karmiczny”, jeśli nie w tym wcieleniu, to na pewno  

w następnym będzie przez niego „odebrany” (zgodnie z prawem karmy) 

dokładnie w takim samym „ciężarze gatunkowym”, jak ten aktualny. 

Postępek adharmiczny przeczy kosmicznej (boskiej) harmonii, 

bezwzględnie stwarza również skutek naszego złego czynu, który 

musimy „odebrać”. W tym przypadku świadomość (tu jako sumienie) 

może lub będzie wywierać odpowiednie „naciski” na jednostkę, która 

rozumie prawo dharmy i karmy. Jeśli taki dłużnik świadomie nie 

rozwiąże problemu długu ze swoim wierzycielem w obecnym wcieleniu, 

to w kolejnym może nie mieć (a raczej na pewno) tej świadomości 

swojego długu (jako przyczyny) – jednakże będzie mieć świadomość 

„powrotu” tej karmy w postaci podobnego zachowania się wobec niego 

innej osoby, z tą samą stratą, do której przyczynił się w poprzednim 

wcieleniu wobec swojego żyranta. 

                                                      
61

 Przykłady można by mnożyć, a nawet zobaczyć w wielu programach 

telewizyjnych (np. Sprawa dla reportera, itd.). 
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6. Krótka próba podsumowania 

 Prawo dharmy jest szerszym pojęciem obowiązku, moralnego 

nakazu postępowania czy właściwego działania niż norma prawna. Prawo 

stanowione nie musi w swojej treści zawierać unormowań związanych  

z transcendentalnie pojętym Stwórcą. Prawo stanowione powinno 

tworzyć takie normy prawne, które pomogą zrozumieć człowiekowi jego 

właściwe miejsce czy rolę w społeczeństwie z pożytkiem dla niego 

samego i jego otoczenia. Jednakże w obecnych czasach prawo 

stanowione jest skuteczniejszym instrumentem oddziaływania na 

człowieka czy społeczeństwo, niż np. normy moralne, które prawie  

u każdej jednostki mogą mieć różną siłę oddziaływania. Brak 

podstawowego katalogu (czy kodeksu) wartości moralnych wspólnych 

wszystkim ludziom utrudnia współżycie w złożonych interakcjach 

społecznych. Brak edukacji o wartościach ludzkich (edukacji 

aksjologicznej) także przyczynia się do dyferencjacji wartości moralno-

społecznych, braku poszanowania godności człowieka (obojętność na 

ludzki los) oraz do zaniku jedności ludzkiej, właściwej gatunkowi 

ludzkiemu, który jako „wyróżniony” wśród istot na Ziemi, nie potrafi 

pokojowo, harmonijnie współżyć ze sobą czy z Przyrodą. Również  

i prawo stanowione nie wykazuje się najlepszymi rozwiązaniami 

(zwłaszcza w stosowaniu prawa), które mogłyby skuteczniej 

rozwiązywać różne problemy społeczne, zwłaszcza tych grup, które nie 

są w stanie same sobie pomóc. Nie bez znaczenia jest tu i moralność 

podmiotów stanowiących prawo. Partykularyzm polityczny czy partyjny, 

a nawet i prywatne interesy zbiorowego ustawodawcy czy 

poszczególnych polityków, mają wpływ i na proces stanowienia prawa. 

 Gdy prawo stanowione i prawo dharmy (rozumiane jako system 

normatywny) zakładałyby wspólny cel istnienia i rozwoju człowieka 

(społeczeństwa), tym mniej prima facie byłoby trudnych wyborów czy 

konfliktów w społeczeństwie (pod warunkiem, że społeczeństwo 

jednakowo identyfikuje wartości wspólne obu systemom normatywnym, 

przyjmuje je wręcz za własne – zgodność norm autonomicznych  

i heteronomicznych)
62

. Byłaby to najlepsza i pożądana zgodność aksjo-

logiczna determinująca funkcjonowanie każdego człowieka. Oczywiście 

nie obeszłoby się bez odpowiedniej edukacji aksjologicznej 

                                                      
62

 Por. K. Ostrowska, Psychologiczne skutki funkcjonowania człowieka  

w sytuacji rozmytości i niezgodności norm postępowania (moralnych, prawnych 

społecznych), [w:] B. Czech (red.) Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie 

prawa, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Katowice 1992, s. 60. 
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społeczeństwa (w duchu uniwersalnych wartości, wspólnych tak ateiście, 

jak i wyznającemu wiarę w kogokolwiek lub cokolwiek), o której coraz 

częściej się mówi w kręgach nauki
63

. 

 Podmiotem w prawie dharmy jest pierwiastek boski zwany duszą 

(duchem), który przejawia się poprzez formę cielesną. I nie chodzi tu 

tylko o jedno wcielenie, gdyż hinduizm czy buddyzm zakłada wielość 

wcieleń, tj. tak długo, aż „pierwiastek” ten osiągnie tzw. wyzwolenie 

(czyli brak „obowiązku” życia na Ziemi). W tym kontekście czasookres 

oddziaływania prawa dharmy na podmiot jest znacznie dłuższy. 

Natomiast podmiotem w prawie stanowionym jest żywy człowiek do 

momentu śmierci (a nawet w pewnych przypadkach, już i nasciturus-

dziecko poczęte, jeśli urodzi się żywe). Dla Hindusa czy buddysty, czas 

liczy się od momentu „pełnej”  świadomości własnego celu i możliwości 

jego osiągnięcia do chwili wyzwolenia, niezależnie od ilości wcieleń. To 

powoduje, że człowiek taki szybciej zrozumie wszelką niesprawiedliwość 

życiową od państwa czy od człowieka, który żyje tylko raz i chce za 

wszelką cenę żyć „wygodnie”. Zrozumienie prawa karmy i prawa 

dharmy stwarza dla „pokrzywdzonych” (gorzej sytuowanych) jednostek 

„szansę” na poprawę egzystencji, stwarza również szansę lepszego 

„regulatora” w życiu społecznym niż prawo stanowione, które jest czymś 

zewnętrznym i nie zawsze dopasowanym do możliwości takich ludzi. 

 Dualizm systemów normatywnych mocno zakorzeniony jest  

w relatywizmie ocennym podmiotowo-przedmiotowym
64

. Możliwy kon-

flikt aksjologiczny (wartości prawa stanowionego i „obowiązków”  

w kontekście dharmy) dotyczy prima facie tych samych wartości, ale 

różnie normowanych (czy nawet i nienormowanych) przez prawo 

                                                      
63

 Zob. np. K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999  

i Z. Frączek, Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności, Rzeszów 

2002. 
64

 Tu podmiotowo-przedmiotowy w znaczeniu: podmiotowym, tj. ta sama 

sytuacja, stan rzeczy czy układ stosunków oceniany jest inaczej przez każdego 

człowieka – co nie oznacza, że w ocenie tej nie może być elementów zbieżnych 

– w takiej sytuacji niemożliwością jest określenie reguł czy zasad, wedle których 

miałyby przebiegać akty percepcji, wartościowania i wreszcie sądów na postawy 

jednostek wobec tego samego faktu, np. ocena samobójstwa, eutanazji czy 

aborcji dokonana przez wierzącego i niewierzącego w Boga; – przedmiotowym, 

tj. różne sytuacje i fakty obiektywne, np. nagana w pracy i utrata jakiegoś mniej 

lub bardziej wartościowego przedmiotu mogą powodować dokładnie te same 

reakcje psychologiczne i oceny tych dwóch różnych sytuacji nawet przez tego 

samego człowieka. 
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stanowione i dharmę, wartości odgrywających w życiu współczesnego 

człowieka decydującą rolę w realizacji osobistych celów, które  

w mniejszym lub większym stopniu mogą być źródłem konfliktów  

w różnych grupach społecznych (rodzinnych, sąsiedzkich, 

zawodowych)
65

. 

 Gdy prawo i moralność (w kontekście prawa dharmy) zgodnie 

odpowiedzą na pytanie, jaki jest cel i sens istnienia człowieka (pomijam 

tu różnorodność form istnienia, gdyż zdrowa jednostka zawsze zakładać 

będzie, że takim celem jest życie i/lub jego przekazanie oraz jakość tego 

życia, czyli rozwój – różnice życia mogą tkwić jedynie w szczegółach, 

ale nie w istocie) oraz jakimi środkami można ten cel osiągnąć (wraz  

z wartościami, jakie jednostka sobie stawia – pod warunkiem, że jej 

sposób życia nie zakłóca wolności i praw drugiej jednostki), aby 

człowiek był szczęśliwy i aby społeczeństwo miało z tego jakąś korzyść, 

z racji tego, że wszechstronny rozwój człowieka nie jest obecnie 

możliwy
66

 bez życia w pokoju i społeczeństwie – może wtedy będzie 

można stworzyć taki system prawny z treściami moralnymi  

(w rozumieniu prawa dharmy), który par excellence przyczyni się do 

zrównoważonego i harmonijnego rozwoju całego społeczeństwa, a nie 

tylko jednej jego grupy. Realizacja dharmy każdego człowieka mogłaby 

wówczas przebiegać bez większych konfliktów (a może  

i bezkonfliktowo). 
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Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Absolwent studiów I stopnia Stosunki Międzynarodowe na Wydziale 

Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Zainteresowania naukowe oscylują wokół funkcjonowania systemu 

ochrony przyrody w Polsce i w Europie, postępowania 

administracyjnego, praw człowieka oraz zmian politycznych na Bliskim 

Wschodzie. Opiekun Koła Naukowego Postępowania Administracyjnego 

i Sądowoadministracyjnego. 

Mgr Kinga Drewniowska - doktorantka w Katedrze Prawa 

Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikantka adwokacka przy Izbie 

Adwokackiej we Wrocławiu. Uczestniczka wielu krajowych  

i międzynarodowych konferencji naukowych oraz międzynarodowych 

konkursów prawniczych typu moot court (m.in. Philip C. Jessup 

International Law Moot Court Competition oraz International Air Law 

Moot Court Competition). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się 

wokół zagadnień związanych z prawami człowieka, trójpodziałem 

władzy, organizacją sądownictwa w Polsce oraz funkcjonowaniem 

Trybunału Konstytucyjnego. 

Mgr Jan Szypuliński - w 2016 roku  ukończył studia na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

uzyskując tytuł magistra. W tym samym rok rozpoczął studia 

doktoranckie w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych UAM. 
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Od 2018 do chwili obecnej autor pracuje w Kancelarii Adwokata  

i Radcy Prawnego Maria Brzoziewska & Radosław Kędziora. Autor 

specjalizuje się w tematyce prawa medycznego oraz prawnych aspektów 

ochrony prywatności. 

Mgr Artur Kacper Górski - wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogiki  

i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, absolwent prawa na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2018), student 

stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 

2016 roku działa w Fundacji Edukacyjnej G5 w Poznaniu, zajmującej się 

edukacją obywatelską i promowaniem debaty oksfordzkiej jako narzędzia 

dydaktycznego. Wśród zainteresowań naukowych mieszczą się prawo 

konstytucyjne i cywilne, historia doktryn politycznych i prawnych, 

historia XX wieku. 

Mgr Paweł Kaźmierski - absolwent prawa na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego,  Karl Ruprecht Universität Heidelbergu i Johannes 

Gutenberg Universität Mainz oraz Szkołę Prawa Austriackiego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universität Wien. W roku akademickim 

2019/2020 odbywa studia LL.M. dla prawników zagranicznych na 

Johannes Gutenberg Universität Mainz. 

Janusz Linowski - urodzony w 1996 roku w Radomiu, absolwent 

studiów licencjackich na kierunku germanistyka, Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalizacja: język niemiecki  

w biznesie. Praca dyplomowa pt. „Der Traum und seine Bedeutung in 

Heinrich von Kleists Käthchen von Heilbronn” napisana oraz obroniona 

pod kierunkiem dr. Wieńczysława Niemirowskiego. Student I roku 

studiów II stopnia (germanistyka), a także III roku studiów jednolitych 

magisterskich (prawo). Autor licznych artykułów w czasopismach 

naukowych, popularnych, a także pracach zbiorowych. Uczestnik 

kilkudziesięciu konferencji naukowych i spotkań eksperckich. Od 2019 

roku pełni funkcję Prezesa Koła Naukowego Prawa Pracy UMCS.  

W 2019 roku nagrodzony przez Marszałka Województwa Lubelskiego 

stypendium dla wybitnie uzdolnionych studentów za działalność 

naukową oraz społeczną. Obszary zainteresowań naukowych: prawo 

pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo wyznaniowe, relacja pomiędzy 

krajowymi i międzynarodowymi związkami sportowymi, literatura 

niemieckojęzyczna epoki romantyzmu, lingwistyka diachroniczna, 

lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych, semantyka.  
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Maksymilian Mosionek - urodzony w 1998 roku w Radomiu, student III 

roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, aktywny członek 

kół naukowych prawa parlamentarnego i konstytucyjnego, prawa pracy 

oraz prawa sportowego. Czynny uczestnik licznych konferencji  

i przedsięwzięć naukowych. W kręgu zainteresowań znajdują się, oprócz 

tematów związanych z działalnością w kołach naukowych, także szeroko 

pojęta historia, zwłaszcza starożytności i XX wieku, współczesna 

polityka i stosunki międzynarodowe, a ponadto klasyka literatury oraz 

muzyka.   

Przemysław Krawczyk - student V roku prawa na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół prawa 

karnego materialnego, a w szczególności tematyką ciągłości przestępstwa 

oraz charakterem instytucji prawnych leżących na styku prawa karnego 

materialnego z procesowym oraz prawa karnego materialnego i prawa 

wykroczeń. Niemniej jednak w orbitę zainteresowań wchodzą także 

zagadnienia związane z prawem międzynarodowym publicznym oraz 

specjalistyczną dziedziną prawa międzynarodowego jaką jest 

międzynarodowe prawo karne. 

Aneta Matusik - od 2018 roku student prawa na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2019 roku zajęła 3 miejsce  

w Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. M. Sczanieckiego oraz  

5 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie 

Konstytucyjnym. Jej  zainteresowania naukowe obejmują: prawo karne, 

prawo medyczne, rola prawa oraz religii w społeczeństwie. 

Ewa Rejman - studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, 

część studiów odbyła na Uniwersytecie Bolońskim. Interesuje się 

prawami człowieka, międzynarodowym prawem karnym i  problematyką 

wolności religijnej. Uczestniczyła w krajowych i zagranicznych 

programach dotyczących tych zagadnień. Obecnie koordynuje pracę 

organizacji World Youth Alliance na terenie Polski. 

Mgr Marcin Brzezowski - doktorant w Katedrze Postępowania Karnego 

i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. W kręgu jego zainteresowań 

naukowych znajdują się zagadnienia z zakresu postępowania karnego,  

w szczególności nadzwyczajnych środków zaskarżenia. 

Paulina Waszkiewicz - studentka V roku prawa na Uniwersytecie 

Szczecińskim. Wielokrotnie uczestniczyła czynnie podczas 

ogólnopolskich konferencji naukowych związanych z szeroko 
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rozumianym prawem karnym, kryminologią, kryminalistyką, 

suicydologią. Jednakże w kręgu jej zainteresowań jest również prawo 

rodzinne, prawo konstytucyjne oraz prawo karne międzynarodowe. Jest 

również członkiem Koła Naukowego Teoretyków Suicydologii WPiA 

US, a jest współzałożycielem Koła Naukowego Prawa Karnego 

Materialnego, działającego na Uniwersytecie Szczecińskim. Otrzymała 

stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za wybitne badania 

naukowe w roku akademickim 2018/2019. Współorganizator 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Samobójstwo w prawie polskim  

i naukach pokrewnych”.  

Mgr Beata Kuźniarowska - doktorantka socjologi na Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 

Mgr Justyna Sawicka - absolwentka studiów prawniczych na Wydziale 

Prawa i Administracji UMK, studentka prawa kanonicznego na Wydziale 

Prawa Kanonicznego UKSW. Prelegentka na kilkunastu konferencjach 

naukowych. Pod względem badawczym zainteresowana prawem 

cywilnym, szczególnie prawem prywatnym międzynarodowym, 

spadkowym i medycznym oraz prawem kanonicznym z uwzględnieniem 

prawa o sakramentach, prawa karnego i prawa małżeńskiego.  

Agnieszka Warsewicz - studentka V roku prawa na Uniwersytecie 

Warszawskim. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się 

na prawie cywilnym oraz wpływie regulacji unijnych na stosunki 

prywatnoprawne. W trakcie studiów aktywnie zaangażowana w ruch 

naukowy przez uczestnictwo w licznych konferencjach o zasięgu 

ogólnopolskim oraz publikacje naukowe. Obecnie zdobywa 

doświadczenie zawodowe w obszarze prawa farmaceutycznego  

i prawnych aspektów prowadzenia badań klinicznych. 

Mgr Paulina Brejdak - doktorantka w Katedrze Finansów i Prawa 

Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

w Lublinie, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego  

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

w Lublinie na kierunkach: Prawo i Administracja. W obszarze jej 

zainteresowań naukowych znajdują się prawo podatkowe oraz procedura 

administracyjna. Potwierdzeniem tego są publikacje w recenzowanych 

czasopismach i monografiach naukowych. Obecnie pracownik 

administracji rządowej – Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 
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Mgr Marcin Kamiński - adwokat należący do Izby Adwokackiej  

w Warszawie, uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego na 

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Mgr Sławomir Korus - doktorant w Katedrze Publicznego Prawa 

Gospodarczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, aplikant 

radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W polu 

zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia z zakresu prawa 

zobowiązań w tym odpowiedzialności za czyny niedozwolone oraz 

prawo administracyjne w szczególności administracyjne prawo 

gospodarcze.    

Mgr Mateusz Subkowski - doktorant nauk prawnych, student 

seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Ukończył 

studia z zakresu: administracji, filozofii, pedagogiki, zarządzania 

placówkami oświatowymi oraz prawa kanonicznego. Wykładowca, 

szkoleniowiec, mediator z międzynarodowym certyfikatem VCC, 

mediator rodzinny, szkolny, rówieśniczy. Certyfikowany trener 

kompetencji miękkich, trener  TUS-s; certyfikowany trener profilaktyki 

agresji i uzależnień. Autor publikacji dotyczących małżeństw oraz 

seksualności małżonków. Zainteresowania badawcze: seksualność 

człowieka, przemoc wobec dziecka, prawo karne oraz prawo kanoniczne. 

Mgr Małgorzata Nowińska - doktorant na wydziale Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II. 

Mgr lic. Małgorzata Kliczka-Bielenda - absolwentka Wydziału Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II, doktorantka w Katedrze Kościelnego Prawa 

Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów 

Wschodnich. Obszary zainteresowań naukowych: prawo kanoniczne, 

kościelne prawo karne, prawo rzymskie, prawo administracyjne. Obecnie 

przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu Kościelnego Prawa Karnego, 

której promotorem jest ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL. 

Mgr Artur Marcin Lorek - magister nauk politycznych i społecznych, 

wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I 

w Poznaniu, na Wydziale Nauk Społecznych, w Filii w Nowym Tomyślu. 

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2018). Współzałożyciel Fundacji 
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Edukacyjnej G5 (2015), zajmującej się edukacją obywatelską  

i nauczaniem debat oksfordzkich, były członek zarządu (2015-17).  

W latach 2017-18 pracownik Urzędu Miasta w Poznaniu, od 2018 

pracuje w Departamencie Polityki Regionalnej w Urzędzie 

Marszałkowskim w Poznaniu. Dydaktyk edukacji obywatelskiej  

i kompetencji miękkich (od 2012). Obszary zainteresowań naukowych: 

Polska na arenie międzynarodwej, edukacja obywatelska, wystąpienia 

publiczne i retoryka, prawo konstytucyjne i administracyjne, doktryny  

i systemy polityczne. 

Mgr Dariusz Szenkowski - ukończył studia prawnicze na UMK  

w Toruniu (2000 r.), seminarzysta prof. Wiesława Langa i prof. Lecha 

Morawskiego z UMK (jednoczesny udział w dwóch seminariach). Pracę 

magisterską napisał w Katedrze Teorii Państwa i Prawa, pt. „Prawo  

i moralność w doktrynach prawnonaturalnych i pozytywizmu 

prawniczego”. Podjął indywidualny tok doktoratu w latach 2008 – 2010 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Katedrze Socjologii 

Prawa u prof. Krzysztofa Pałeckiego (praca doktorska pt.: „Wartości i 

oceny w systemie prawnym – aksjologiczne dyferencjacje decyzji 

prawnej w stosowaniu prawa”). W 2016 r. nastąpiła zmiana osoby 

promotora, którym został Prof. Lech Morawski. Z uwagi na śmierć 

promotora, autor „poszukuje” promotora. Zainteresowania naukowe 

autora skupiają się na: systemach normatywnych człowieka także  

w porównaniu do aksjologii kultur Wschodu; konkurencji wartości i ich 

normatywnym oddziaływaniu na postępowanie człowieka,  

jak i ustawodawcy; aksjologii prawa oraz na aksjologii stosowania prawa 

w kontekście konfliktów prawnych w systemie prawa, jak i w stosowaniu 

prawa w aspekcie ochrony praw człowieka (i dziecka). Autor był 

prelegentem na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, na których 

podejmował tematy związane z aksjologią prawa rodzinnego wraz  

z konfliktami prawnymi w systemie prawa w kontekście ochrony praw 

człowieka (praw rodzicielskich) i praw dziecka, dodatkowo także  

w aspekcie klauzuli dobra dziecka. Autor był również uczestnikiem wielu 

posiedzeń komisji sejmowych i komisji senackich oraz podkomisji 

sejmowych, które w latach 2013 – 2020 procedowały zmiany w prawie 

rodzinnym. Jest również autorem opinii (uwag) do druku sejmowego nr 

3104 z 2015 r. oraz druku senackiego nr 63 z 2020 r. (Projekt ustawy  

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny).   
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