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W wielokulturowych współczesnych państwach europejskich 
coraz więcej problemów wywołuje interpretacja zasady 

wolności sumienia i wyznania. Ta powszechnie akceptowana 
na Starym Kontynencie zasada jest bardzo różnie rozumiana 
w różnych jego częściach. Wiele wątpliwości budzi zagadnienie 
ochrony uczuć religijnych. W Polsce ochronę wolności sumie-
nia i wyznania gwarantują Konstytucja oraz ratyfikowane przez 
Polskę umowy międzynarodowe, a ochrona ta jest realizowana 
na gruncie prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Do 
tej kwestii kilkakrotnie odnosił się w swym orzecznictwie Try-
bunał Konstytucyjny. Ochrony wolności sumienia i  zakresu 
dozwolonej ingerencji w sferę uczuć religijnych dotyczy także 
prawo UE. W kontekście niniejszego opracowania największe 
znaczenie wydają się mieć te regulacje UE, które odnoszą się do 
przeciwdziałania dyskryminacji (m.in. wynikającej z powodów 
religijnych). W prawie krajowym większość regulacji mających 
chronić uczucia religijne zawarto w Kodeksie karnym oraz prze-
pisach prawa cywilnego dotyczących ochrony dóbr osobistych. 
Literatura poświęcona wolności myśli, sumienia i religii jest bar-
dzo bogata i odnosi się do wielu różnych aspektów tej wolności. 
Kwestie te analizowali nie tylko prawnicy, ale także specjaliści 
zajmujący się innymi dyscyplinami naukowymi. Jak się wydaje, 
najwięcej publikacji tego rodzaju z zakresu nauki prawa można 
odnaleźć na gruncie prawa wyznaniowego, konstytucyjnego oraz 
karnego. Większość opracowań naukowych dotyczących ochrony 
uczuć religijnych koncentruje się więc na zagadnieniach prawno-
konstytucyjnych oraz prawnokarnych, często akcentuje się także 
wymiar międzynarodowej ochrony praw człowieka. W nauce pol-
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skiej istnieje zauważalna luka, jeśli chodzi o badania nad ochro-
ną uczuć religijnych w zakresie prawa cywilnego. Jest to jeden 
z głównych powodów, dla których sformułowano opisany poniżej 
problem badawczy. Należy też wskazać, że zarówno w niektórych 
publikacjach naukowych, jak i w debacie publicznej ostatnimi 
czasy coraz częściej pojawiają się pomysły, aby uchylić przepisy 
prawa karnego dotyczące ochrony uczuć religijnych i ochronę 
tę oprzeć jedynie na konstrukcji cywilnoprawnej. Argumentu-
je się, że penalizacja bezprawnej ingerencji w wolności religijne 
jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym. Postuluje się zniesie-
nie odpowiedzialności karnej w tym obszarze, m.in. uchylenie 
art. 196 Kodeksu karnego, przewidującego sankcje za obrazę 
uczuć religijnych, i ograniczenie ochrony prawnej w tym zakre-
sie jedynie do cywilnoprawnej odpowiedzialności za naruszenie 
cudzych dóbr osobistych. Choć niniejsze opracowanie poświę-
cono głównie prawu cywilnemu, to przedstawione tu wnioski 
mają istotne znaczenie dla weryfikacji tezy badawczej związanej 
pośrednio z prawem karnym. Pierwsza teza brzmi następująco: 
obowiązujące przepisy prawa cywilnego nie gwarantują zadowa-
lającej ochrony uczuć religijnych i dlatego w tym obszarze musi 
obowiązywać także prawo karne.

W tym kontekście w niniejszym opracowaniu poszukiwano 
odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu prawo cywilne może 
być wykorzystane do ochrony uczuć religijnych. Czy zakresy 
ochrony cywilno- i prawnokarnej pokrywają się w całości, częścio-
wo lub nie pokrywają się wcale? Przeprowadzenie takich analiz 
wydaje się kluczowe, by móc ustosunkować się do powyższej tezy 
i do postulatów, aby uchylić przepisy prawa karnego dotyczące 
ochrony uczuć religijnych.

Druga teza badawcza została sformułowana następująco: mimo 
że dobrostan psychiczny człowieka jako taki nie jest dobrem oso-
bistym, to ingerencja w sferę uczuć religijnych zawsze wiąże się 
z dyskomfortem psychicznym i może powodować zasługującą 
na zadośćuczynienie krzywdę. Z powyższych tez wynika wiele 
pytań szczegółowych, dotyczących m.in.:

 – możliwości konstruowania na gruncie prawa cywilnego 
ochrony uczuć (komfortu psychicznego człowieka);
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 – przyjmowanych aktualnie przez sądy głównych linii orzecz-
niczych (koncepcji) w zakresie postrzegania dóbr osobistych;

 – wpływu prawa UE na zakres ochrony dóbr osobistych 
w polskim prawie cywilnym;

 – problemów procesowych związanych z  realizacją norm 
prawa materialnego w obszarze ochrony dóbr osobistych.

Aby osiągnąć wskazane cele, należało dobrać właściwe metody 
badawcze. Z uwagi na aspekty jurydyczne i społeczne omawiane-
go zagadnienia konieczne było zastosowanie metod właściwych 
zarówno dla nauk prawnych, jak i  społecznych. Jako główną 
wykorzystano metodę formalno-dogmatyczną (nazywaną także 
językowo-logiczną), charakterystyczną i kluczową dla nauk praw-
nych. Aby zidentyfikować regulacje prawne dotyczące badanej 
problematyki oraz odnaleźć właściwe znaczenia analizowanych 
norm prawnych, szeroko zastosowano także metodę empirycz-
ną, pozwalająca skonfrontować normy prawne z praktyką ich 
stosowania w życiu społecznym. Przeprowadzone tu rozważa-
nia w znaczącym stopniu oparto na analizie bogatego zbioru 
orzecznictwa sądowego. Pozwoliło to zobrazować, jak w praktyce 
wygląda ochrona opisywanego dobra prawnego oraz które z pre-
zentowanych w nauce prawa poglądów znalazły potwierdzenie 
w orzecznictwie sądowym. Wykorzystanie metody empirycznej 
miało przyczynić się także do doskonalenia rozwiązań prawnych 
oraz poszukiwania propozycji jego modyfikacji, by pogodzić rze-
czywistość z oczekiwaniami społecznymi.

W opracowaniu wykorzystano także metodę aksjologiczną, 
która pozwoliła zidentyfikować oraz uszeregować wartości objęte 
ochroną prawną i wskazać te, które jej nie podlegają. Metoda ta 
okazała się niezbędna, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy 
istniejące rozwiązania prawne zapewniają efektywną ochronę 
uczuć religijnych. Pomocniczo zastosowano metodę komparaty-
styczną, za której pomocą porównano rozwiązania obowiązujące 
w prawie polskim oraz Unii Europejskiej. Oprócz właściwych 
dla nauk prawnych zastosowano metody socjologiczne – prawo 
potraktowano jako istotny fakt społeczny determinujący zacho-
wania społeczne. Na podstawie obserwacji rzeczywistości wska-
zano czynniki pozaprawne oddziałujące na stosowane przez sądy 
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wykładnie oraz konsekwencje społeczne stosowania różnych roz-
wiązań prawnych w analizowanym zakresie.

Na podstawie analizy orzecznictwa sądów polskich oraz Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można postawić tezę, że 
w prawie UE i polskim odmiennie postrzega się zasadę wolności 
sumienia i wyznania, w tym ochrony uczuć religijnych. Orzecz-
nictwo polskich sądów cywilnych w obrębie dóbr osobistych jest 
bardzo niespójne. Autor założył, że wymiernym efektem realizacji 
niniejszego projektu badawczego będzie m.in. uporządkowanie 
wiedzy w opisywanym zakresie, usystematyzowanie aktualnego 
orzecznictwa odnoszącego się do dóbr osobistych oraz stworzenie 
dla podmiotów uczestniczących w debacie publicznej (dzienni-
karzy i przedstawicieli mediów społecznościach, a także artystów, 
naukowców i duchownych różnych wyznań) instrumentarium 
prawnego pozwalającego zidentyfikować niedopuszczalne, bez-
prawne zachowania godzące w uczucia religijne.

W pierwszej części opracowania przedstawiono rozważania 
dotyczące uczuć religijnych i źródła ich ochrony zawarte w kon-
stytucji oraz prawie międzynarodowym. Obszernie zaprezento-
wano orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który 
na przestrzeni ostatnich trzech dekad kilkakrotnie wypowiadał 
się na temat tego zagadnienia. Aby porównać zakres ochrony 
uczuć religijnych w prawie cywilnym i karnym, przybliżono 
zasady ochrony tego dobra prawnego na gruncie prawa karnego.

Z uwagi na fakt, że w art. 23 Kodeksu cywilnego, kluczowym 
dla dalszych analiz, posłużono się pojęciem dobra osobistego 
w postaci wolności sumienia, w rozdziale II umieszczono rozwa-
żania dotyczące relacji między wolnością sumienia i uczuciami 
religijnymi. Rozdział III dotyczy obszaru ochrony dobra osobiste-
go w postaci uczuć religijnych, która może być konstruowana na 
gruncie prawa cywilnego. W tej części przedmiotem analizy był 
zakres ochrony komfortu życia psychicznego człowieka i związanej 
z nim ingerencji w sferę uczuć religijnych jako zjawiska relewant-
nego w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego. Rozdział IV 
poświęcono zagadnieniom prawa UE mającym istotny wpływ 
na zakres ochrony uczuć religijnych w krajowych regulacjach 
przeciwdziałających dyskryminacji, w tym m.in. dyskryminacji 
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motywowanej religijnie. Rozdziały V i VI odnoszą się do kwestii 
procesowych związanych z praktyczną realizacją cywilnoprawnej 
ochrony uczuć religijnych.

W zamierzeniu autora niniejsze opracowanie ma stanowić 
przyczynek do debaty naukowej dotyczącej konstrukcji dóbr oso-
bistych w prawie polskim, a jednocześnie być głosem w debacie na 
temat granic wolności religijnych oraz ich współczesnych zagrożeń.


