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Rozdział 1. Pojęcie wolności sumienia i religii 

 

1. Uzewnętrznianie religii i przekonań w świetle aktów międzynarodowych 

 

Punktem przełomowym w historii wolności oraz praw człowieka stały się rewolucje 

społeczne w II połowie XVII wieku, tj. amerykańska oraz Wielka Rewolucja Francuska. 

Amerykańska Deklaracja Niepodległości z 1776 roku uznawała prawa naturalne za 

niezbywalne, zaś zadaniem rządu miało być zabezpieczanie tych praw. Deklaracja popierała 

prawo do oporu w sytuacji, gdyby władza naruszyła zasady w niej zawarte. Konstytucja Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej z 1787 roku nie zawierała szczegółowych gwarancji praw 

człowieka, z kolei kodyfikację odnoszącą się do praw człowieka zawarto w „Dziesięciu 

Poprawkach do Konstytucji”, które amerykański Kongres przyjął w 1791 roku. W 

„poprawkach” tych znalazły się gwarancje wolności oraz słusznego procesu, wolności religii, 

słowa, prawo petycji, gwarancje nietykalności osoby, dokumentów i mienia oraz prawo 

pokojowych zgromadzeń1. 

Również artykuł 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 

1966 roku2 (dalej MPPOiP) określa prawo każdego człowieka do wolności myśli, sumienia 

oraz wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania bądź przyjmowania wyznania bądź 

przekonań według własnego wyboru, a także do uzewnętrzniania indywidualnie bądź wspólnie 

z innymi, publicznie albo prywatnie, swej religii bądź przekonań przez uprawianie kultu, 

uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie oraz nauczanie. Żaden człowiek nie może podlegać 

przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania bądź przyjmowania 

wyznania lub przekonań według własnego wyboru. Wolność uzewnętrzniania wyznania bądź 

przekonań może podlegać wyłącznie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę 

oraz są niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia bądź 

moralności publicznej lub podstawowych praw oraz wolności innych osób3. Państwa – strony 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych zobowiązują się do 

poszanowania wolności rodziców bądź, w stosownych przypadkach, opiekunów prawnych do 

                                                 
1 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, 

TNOiK , Toruń 2005, s. 38. 
2 Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167. 
3 Art. 18, MPPOiP. 
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zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego oraz moralnego zgodnie z własnymi 

przekonaniami.   

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych głosi, że 

państwa – strony są również zobowiązane do zagwarantowania wykonywania praw 

wymienionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i 

Kulturalnych bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, 

poglądy polityczne czy inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową, 

urodzenie bądź jakiekolwiek inne okoliczności. Zaś państwa rozwijające się mogą określić, 

zważywszy na prawa człowieka i własną gospodarkę narodową, w jakim stopniu zagwarantują 

prawa gospodarcze, uznane w Pakcie, osobom nie mającym ich obywatelstwa4. 

Konstytucja RP z 1997 roku zalicza wolność sumienia i religii do wolności oraz praw 

o charakterze osobistym, albowiem korzystanie z nich jest ściśle związane z osobowością 

człowieka. Uznanie oraz poszanowanie tej wolności wynika z obowiązku ochrony ludzkiej 

godności5. 

Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy tej wolności sformułowano w art. 53 ust. 1 

ustawy zasadniczej, zgodnie z treścią którego wolność sumienia i religii jest zagwarantowana 

każdemu człowiekowi. Ograniczanie wolności sumienia oraz religii w oparciu o kryteria 

podmiotowe jest zatem wykluczone. Wolność ta przynależna jest każdemu człowiekowi, bez 

względu na jego narodowość lub obywatelstwo. Zakres przedmiotowy ustawodawca polski 

określił natomiast w art. 53 ust. 2 Konstytucji, używając słów wyznawanie, przyjmowanie, 

uzewnętrznianie. Kwestię uzewnętrzniania religii można rozumieć w tym kontekście bardzo 

szeroko. W sensie pozytywnym, czyli jako wolność do działania, może mieć ona przejawiać 

się w6: 

• uprawianiu kultu, tj. (oddawaniu czci Bogu), 

• modlitwie, 

• uczestnictwie w obrzędach: ceremoniach religijnych itp., 

• praktykowaniu: zachowywaniu postów czy udziale w sakramentach, 

• nauczaniu, tj. przekazywaniu wiary, 

• posiadaniu świątyń oraz innych miejsc kultu, 

                                                 
4 Art. 2, MPPGSiK,  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,  Społecznych i Kulturalnych, 

http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Gospodarczych_Spolecznych_i_Kulturalnych.p 

f, dostęp marzec 2014. 
5 Art. 53 Konstytucji RP, Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. 
6 Art. 53 ust. 2 Konstytucji RP, Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. 
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• korzystaniu z pomocy religijnej. 

 

Natomiast wolność religii w aspekcie negatywnym, jako wolność od przymusu 

oznacza, iż zabronione jest zmuszanie kogokolwiek do udziału oraz do powstrzymania od 

udziału w praktykach religijnych. Na nikogo też władza publiczna nie może nałożyć 

zobowiązania do ujawnia swego światopoglądu, religii czy wyznania7. 

 

                                                 
7 B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 435 – 

462. 


