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KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI

OCHRONA PRAWA DO WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ
W PRAWIE TRAKTATOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

Prawo pierwotne1 WspoÂlnot Europejskich zawarte w traktatach
zaøozÇycielskich, na ktoÂre skøada sieÎ m.in. Traktat Paryski z 1951 r.
o powoøaniu Europejskiej WspoÂlnoty WeÎgla i Stali, Traktaty Rzymskie z 1957 r. o powoøaniu Europejskiej WspoÂlnoty Gospodarczej
i Europejskiej WspoÂlnoty Energii Atomowej oraz Traktat o Fuzji Instytucji z 1965 r., nie formuøuje katalogu uprawnienÂ jednostki. Zajmuje sieÎ przede wszystkim sprawami gospodarczymi i administracyjnymi.
PoczaÎtkowo organy WspoÂlnot negowaøy mozÇliwosÂcÂ zajmowania sieÎ
prawami jednostki, poniewazÇ celem byøa integracja ekonomiczna i polityczna Europy Zachodniej. Sprawy kultury pozostawiono w gestii
panÂstw czøonkowskich w celu poszanowania ich pluralizmu2.
Rok 1977 miaø przeøomowe znaczenie. Parlament Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska wydaøy dwupunktowaÎ deklaracjeÎ, w ktoÂrej podkresÂliøy znaczenie praw podstawowych zawartych
w konstytucjach panÂstw czøonkowskich oraz Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci. Organy te
zobowiaÎzaøy sieÎ jednoczesÂnie do przestrzegania tych praw przy wykonywaniu swoich kompetencji i realizowaniu zamierzonych celoÂw. Jednak WspoÂlnota, nie beÎdaÎc panÂstwem, nie ma zdolnosÂci podpisywania
1
Szerzej na temat zÂroÂdeø europejskiego prawa wspoÂlnotowego zob.: C. M i k,
Europejskie prawo wspoÂlnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000,
s. 479-526.
2
J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø a Unia Europejska, ¹Biuletyn Stowarzyszenia KanonistoÂw Polskichº, 16(2003), s. 34.
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Konwencji i nie podlega jurysdykcji organoÂw strasburskich3. Z biegiem czasu ± zwøaszcza na przeøomie lat 80. i 90. ± utworzony zostaø
katalog praw nalezÇnych jednostce oraz zasady ich ochrony w ramach
WspoÂlnot Europejskich, a nasteÎpnie Unii Europejskiej4. Do aktoÂw
Unii Europejskiej, ktoÂre zawierajaÎ gwarancje dotyczaÎce ochrony praw
czøowieka, w tym prawa do wolnosÂci religijnej, nalezÇaÎ deklaracje oraz
traktaty. Znaczenie tych ostatnich jest szczegoÂlne, poniewazÇ majaÎ charakter prawnie obowiaÎzujaÎcy. SaÎ to: Traktat UstanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Amsterdamski
oraz w przyszøosÂci Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej.
Â LNOTEÎ EUROPEJSKAÎ
1. TRAKTAT USTANAWIAJAÎCY WSPO

Dokument zostaø podpisany najpierw jako Traktat UstanawiajaÎcy EuropejskaÎ WspoÂlnoteÎ GospodarczaÎ w dniu 25 marca 1957 r.
w Rzymie. Akt ten, stanowiaÎcy jeden z podstawowych traktatoÂw
tworzaÎcych tzw. WspoÂlnoty Europejskie, zostaø nasteÎpnie zmodyfikowany Traktatem Amsterdamskim i po przeprowadzonej reformie
funkcjonuje jako Traktat UstanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ5.
Traktat nie zawiera katalogu praw i wolnosÂci czøowieka. Tworzy
zobowiaÎzania panÂstw przede wszystkim w sferze stosunkoÂw gospodarczych. W ramach zmian dokonanych w przepisach ogoÂlnych dodany zostaø do Traktatu art. 13 (byøy art. 6a), w zakresie ktoÂrego, ¹nie
naruszajaÎc innych przepisoÂw niniejszego traktatu, w ramach kompetencji przeniesionych przez traktat na WspoÂlnoteÎ, Rada mozÇe jednogøosÂnie, na wniosek Komisji i po wysøuchaniu Parlamentu Europejskiego, podjaÎcÂ odpowiednie sÂrodki, by zwalczacÂ dyskryminacjeÎ
z przyczyn pøci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub sÂwiatopoglaÎdu, niepeønosprawnosÂci, wieku lub orientacji seksualnejº.
3

D. v. Belgium and the European Communities, Re the European School in
Brussels (1987) 2 CMLR.
4
I. M a l i n o w s k a, Prawa czøowieka i ich ochrona mieÎdzynarodowa, Warszawa
1996, s. 52-53; D. L a s o k, Zarys prawa Unii Europejskiej, TorunÂ 1995, s. 190.
5
Szerzej na ten temat: E. W o j t a s z e k - M i k, C. M i k, Traktaty Europejskie,
KrakoÂw 2000, wsteÎp oraz s. 72-260.
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PowyzÇszy przepis nie zawiera prawnomaterialnej regulacji, lecz
jedynie przyznanie Radzie pewnych kompetencji do przyjeÎcia odpowiednich sÂrodkoÂw przeciwko naruszeniu okresÂlonych elementoÂw zasady roÂwnosÂci6.
ChociazÇ w zakresie przedmiotowym wysteÎpujaÎcego tu zakazu
dyskryminacji znajduje sieÎ ¹religiaº, to zakaz ten nie odnosi sieÎ do
spraw religii sensu stricto, religia bowiem znajduje sieÎ poza zakresem
prawa wspoÂlnotowego. MozÇe jednak znalezÂcÂ sieÎ w zakresie dziaøania
WspoÂlnoty, gdy w jakisÂ sposoÂb beÎdzie wiaÎzaøa sieÎ z dziaøalnosÂciaÎ
gospodarczaÎ, czemu daø wyraz Europejski Trybunaø SprawiedliwosÂci:
¹uczestnictwo we wspoÂlnocie opartej na religii lub innej formie przekonanÂ wchodzi w zakres prawa wspoÂlnotowego jedynie w takim zakresie, w jakim mozÇe bycÂ uznana za dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ w rozumieniu art. 2 Traktatuº7.
W tym tezÇ konteksÂcie nalezÇy postrzegacÂ art. 13 (b. 6a), ktoÂry
dotyczy zasady niedyskryminacji m.in. w odniesieniu do religii, a wypowiedzÂ Trybunaøu SprawiedliwosÂci mozÇna ekstrapolowacÂ na ogoÂlny
zakres stosowania religii w prawie wspoÂlnotowym, co oznacza, zÇe
wolnosÂcÂ religijna nie jest chroniona w Unii Europejskiej generalnie,
lecz jedynie w okresÂlonym zakresie8.
2. TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

Traktat o Unii Europejskiej podpisany zostaø w Maastricht w dniu
7 lutego 1992 r., wszedø w zÇycie 1 listopada 1993 r.9 Traktat organi6

S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Traktat UstanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ z komentarzem, Bielsko-Biaøa 2002, s. 212; zob. J. P l a n a v o v a-La t a n o w i c z,
Trybunaø SprawiedliwosÂci WspoÂlnot Europejskich i ochrona praw podstawowych,
Warszawa 2000, s. 17-19.
7
U. Staymann v. Staatssecretaris van Justice, 5 pazÂdziernika 1988, 196/87, ECR
1988, s. 6159.
8
C. M i k, Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej, w:
Kultura i prawo, red. J. Krukowski, O. Theisen, t. 3: Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii
Europejskiej, Lublin 2003, s. 142-143.
9
Traktat o Unii Europejskiej, Bielsko-Biaøa: Wydawnictwo ¹Stoº 2001.
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zuje na nowo WspoÂlnoty Europejskie, wøaÎczajaÎc je w nowaÎ struktureÎ
organizacyjnaÎ ± UnieÎ EuropejskaÎ. Dotyczy przede wszystkim zaciesÂnienia stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwami czøonkowskimi, ale okresÂla tezÇ
blizÇej pozycje praw czøowieka w prawie WspoÂlnot10.
Traktat z Maastricht nie zawiera peønego katalogu podstawowych praw i wolnosÂci czøowieka. W art. 6 (byøy art. F) przedstawia
jednak stanowisko Unii w sprawie poszanowania tych praw:
¹1. Unia opiera sieÎ na zasadach wolnosÂci, demokracji oraz poszanowania praw czøowieka i podstawowych wolnosÂci i praworzaÎdnosÂci; te zasady saÎ wspoÂlne dla wszystkich panÂstw czøonkowskich.
2. Unia szanuje prawa podstawowe, jakie zagwarantowane saÎ
w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 r., oraz prawa
wynikajaÎce ze wspoÂlnych tradycji konstytucyjnych PanÂstw Czøonkowskich, stanowiaÎce ogoÂlne zasady prawa wspoÂlnoty.
3. Unia respektuje tozÇsamosÂcÂ narodowaÎ swoich PanÂstw Czøonkowskichº11.
Przepis zawarty w ust. 1 podkresÂla zasady prawa stanowiaÎce istoteÎ Unii przez powoøanie zasad wspoÂlnych dla wszystkich panÂstw
czøonkowskich. Dwie z nich, wolnosÂcÂ i demokracjeÎ, przepis jedynie
wymienia, trzeciaÎ ± poszanowanie praw czøowieka ± konkretyzuje
w ust. 212. Tym samym Traktat Unii podnosi prawa czøowieka do
rangi zasad ogoÂlnych prawa WspoÂlnoty13.
Zgodnie z ust. 2 art. 6 (F) Traktat o Unii Europejskiej zapewnia
poszanowanie podstawowych praw i wolnosÂci jednostki, zagwarantowanych w konstytucjach panÂstw czøonkowskich i Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci
(traktat odwoøuje sieÎ do Konwencji Europejskiej, a nie do paktoÂw
NarodoÂw Zjednoczonych), wskazujaÎc jednoczesÂnie, zÇe podstawowy
10

I. M a l i n o w s k a, Prawa czøowieka, s. 55.
Traktat o Unii Europejskiej, s. 31.
12
S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem,
Bielsko-Biaøa 2001, s. 95-96.
13
D. L a s o k, Zarys prawa, s. 190; T. J a s u d o w i c z, O uznanie i poszanowanie
pozycji religii i KosÂcioøa w jednoczaÎcej sieÎ Europie, w: Polska w Unii Europejskiej.
Perspektywy, warunki, szanse i zagrozÇenia, red. C. Mik, TorunÂ 1997, s. 288.
11
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dla nich kierunek wykøadni wynika z tradycji konstytucyjnych wspoÂlnych dla panÂstw czøonkowskich. To wskazuje, zÇe w jednoczaÎcej sieÎ
Europie powstaje jeden standard zasad prawnych. ZnaczaÎcaÎ roleÎ
w tym procesie odgrywa orzecznictwo europejskie. Z tak sformuøowanego ust. 2 art. 6 (F) wynika, zÇe Unia respektuje prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, jakie wpisane zostaøo do art. 9 Konwencji Europejskiej oraz art. 2 Pierwszego Protokoøu Dodatkowego,
dotyczaÎcego wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w ramach edukacji szkolnej. SaÎ to wieÎc gwarancje wolnosÂci religijnej w wymiarze indywidualnym14.
W traktacie brak jest gwarancji ochrony wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym. Problem ten powstaje szczegoÂlnie w zwiaÎzku z ust. 3 art. 6 (F). Z przepisu tego wynika, zÇe Unia respektuje
tozÇsamosÂci narodowe panÂstw czøonkowskich. PojeÎcie ¹tozÇsamosÂcÂ narodowaº nie jest do konÂca jednoznaczne. W pewnym uproszczeniu
mozÇemy je kojarzycÂ ze zbiorowaÎ sÂwiadomosÂciaÎ wspoÂlnoty, ktoÂra tkwi
w narodzie. NaroÂd natomiast mozÇe bycÂ ujmowany na trzy sposoby ±
grupa etniczna, wspoÂlnota polityczna i byt kulturowy15.
Z przytoczonych rozwazÇanÂ wynika, zÇe religia i wolnosÂcÂ religijna
w wymiarze wspoÂlnotowym zawiera sieÎ w pojeÎciu ¹tozÇsamosÂcÂ narodowaº, co przy zapisie, izÇ Unia respektuje tozÇsamosÂci narodowe oznacza, zÇe regulacja relacji mieÎdzy panÂstwami i wspoÂlnotami religijnymi (panÂstwo±KosÂcioÂø) nie mozÇe nalezÇecÂ do bezposÂredniej kompetencji WspoÂlnoty.
Powstaje pytanie, czy KosÂcioÂø i inne wspoÂlnoty religijne majaÎ bycÂ
traktowane wyøaÎcznie jako czynnik tozÇsamosÂci narodowej poszczegoÂlnych panÂstw czøonkowskich, a tym samym jako element zewneÎtrzny porzaÎdku wspoÂlnotowego, skoro kategoria ¹tozÇsamosÂci narodowejº nie wchodzi w obreÎb tego porzaÎdku w charakterze jego zasad
ogoÂlnych16. Brak odniesienia w Traktacie do dziaøalnosÂci KosÂcioøoÂw
i wspoÂlnot religijnych jako podmiotoÂw samodzielnych i autonomicz14
J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø i PanÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2003,
s. 224. Szerzej na ten temat: D. K o r n o b i s - R o m a n o w s k a, Europejska Konwencja Praw Czøowieka w Systemie Prawa WspoÂlnot Europejskich, Warszawa 2001.
15
C. M i k, Europejskie prawo wspoÂlnotowe, s. 464.
16
T. J a s u d o w i c z, O uznanie i poszanowanie pozycji religii, s. 289.
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nych, majaÎcych status instytucji zÇycia publicznego, oznacza, zÇe KosÂcioøy i inne wspoÂlnoty religijne zostaøy zredukowane do sfery zÇycia
prywatnego i wyrazÂnie zdeprecjonowane np. w stosunku do partii
politycznych, ktoÂre na mocy art. 190 (dawny 138a) Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ zostaøy uznane za istotny czynnik
integracji oraz formowania i wyrazÇania sÂwiadomosÂci i woli politycznej obywateli Unii17.
Wobec powyzÇszego KosÂcioøy wystaÎpiøy z inicjatywaÎ pod adresem
wøadz prawodawczych Unii Europejskiej, aby w prawie wspoÂlnotowym zostaøy dostrzezÇone te wspoÂlnoty jako samodzielne i wazÇne
podmioty zÇycia publicznego, gdyzÇ w przeciwnym razie w zjednoczonej Europie zostaøyby zepchnieÎte na margines18. Stolica Apostolska
zgøosiøa roÂwniezÇ projekt uzupeønienia Traktatu z Maastricht: art.
6(F) ust. 3: ¹Unia Europejska uznaje znaczenie KosÂcioøoÂw i innych
wspoÂlnot religijnych dla tozÇsamosÂci i kultur PanÂstw Czøonkowskich
i dla wspoÂlnego dziedzictwa kulturowego narodoÂw Europyº. PanÂstwa czøonkowskie ustosunkowaøy sieÎ do powyzÇszych postulatoÂw
w tzw. klauzuli o KosÂcioøach doøaÎczonej do Traktatu Amsterdamskiego.
3. TRAKTAT AMSTERDAMSKI

Traktat Amsterdamski zostaø podpisany 2 pazÂdziernika 1997 r.
(wszedø w zÇycie 1 maja 1999 r.)19. Sam Traktat nie tworzy nowej,
jednolitej podstawy prawnej Unii. Jest aktem zawierajaÎcym zmiany
w szeregu artykuøoÂw w dotychczasowych podstawach traktatowych.
PoniewazÇ w trakcie konferencji w Amsterdamie zøozÇone zostaøy
przez panÂstwa liczne deklaracje, w tym tzw. klauzula o KosÂcioøach,
17

J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø i PanÂstwo, s. 225; zob. S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Traktat UstanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ, s. 115.
18
G. R o b b e r s, W sprawie ¹artykuøu kosÂcielnegoº w Ukøadzie Europejskim
Maastricht II, w: Europa i KosÂcioÂø, red. H. Juros, Warszawa 1997, s. 111-119.
19
Traktat Amsterdamski, w: S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Traktat o Unii
Europejskiej z komentarzem, Bielsko-Biaøa 2001, s. 187-248.
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i doøaÎczone do Traktatu, przeto z tych racji i w tym zakresie akt ten
staje sieÎ przedmiotem analizy.
Postulaty KosÂcioøoÂw europejskich, a takzÇe prezentowany akces
Stolicy Apostolskiej ± dotyczaÎce uznania autonomii wspoÂlnot religijnych w prawie wspoÂlnotowym ± podzieliøy panÂstwa czøonkowskie. Niemcy wystaÎpiøy ze zdecydowanym poparciem dla tej inicjatywy, sprzeciw zgøosiøy Francja, a nasteÎpnie Belgia i Luksemburg.
Ostatecznie w dniu 18 czerwca 1997 r. Rada Europejska na konferencji w Amsterdamie jednogøosÂnie uchwaliøa tzw. klauzuleÎ
o KosÂcioøach, ktoÂra jako deklaracja nr 11 w sprawie statusu KosÂcioøoÂw i wspoÂlnot sÂwiatopoglaÎdowych staøa sieÎ czeÎsÂciaÎ skøadowaÎ
Traktatu Amsterdamskiego: ¹Unia Europejska szanuje status, z jakiego korzystajaÎ na mocy prawa krajowego KosÂcioøy i stowarzyszenia lub wspoÂlnoty religijne w PanÂstwach Czøonkowskich i go nie
narusza. Unia Europejska szanuje roÂwniezÇ status wspoÂlnot sÂwiatopoglaÎdowych w taki sam sposoÂbº20. ¹Klauzula o KosÂcioøachº nie
ma charakteru prawa obowiaÎzujaÎcego. Jest jedynie politycznym
osÂwiadczeniem panÂstw czøonkowskich. JezÇeli nawet z materialnego
punktu widzenia prawne znaczenie takiego osÂwiadczenia mozÇe bycÂ
sporne, to po raz pierwszy do regulacji traktatowej Unii Europejskiej wprowadzono pojeÎcie ¹KosÂcioÂøº. Tym samym KosÂcioøy,
wspoÂlnoty religijne i sÂwiatopoglaÎdowe zyskaøy na znaczeniu jako
instytucje, co stanowi zasadniczaÎ wartosÂcÂ tej deklaracji21.
OkresÂlenie ¹Unia szanujeº wyznacza tresÂciowo granice jej
kompetencji. Unia Europejska ma szanowacÂ status tych podmiotoÂw poprzez przyjeÎcie postawy nieingerencji, uznania autonomii
i koniecznosÂci uwzgleÎdniania KosÂcioøoÂw oraz innych wspoÂlnot religijnych i sÂwiatopoglaÎdowych w podejmowaniu jakichkolwiek
dziaøanÂ. Unia nie mozÇe tym samym przesaÎdzacÂ ich statusu, z ktoÂrego korzystajaÎ w panÂstwach czøonkowskich na zasadzie okresÂlonej
20

TamzÇe, s. 230.
G. R o b b e r s, WolnosÂcÂ religijna i jej zakres przedmiotowy z uwzgleÎdnieniem
sytuacji prawnej i praktyki prawnej w Unii Europejskiej oraz regulacji Europejskiej
Konwencji Praw Czøowieka, w: Kultura i prawo, red. J. Krukowski, O. Theisen, t. 3:
Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiej, Lublin 2003, s. 122.
21
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przez prawo krajowe, ale jednoczesÂnie musi uwzgleÎdniacÂ status
jedynie tych KosÂcioøoÂw i wspoÂlnot, ktoÂre korzystajaÎ z uznania ze
strony panÂstw czøonkowskich22.
OgoÂlny charakter sformuøowania sprawia, zÇe obejmuje on
wszystkie regulacje prawne okresÂlajaÎce pozycje KosÂcioøoÂw i wspoÂlnot
religijnych w spoøeczenÂstwie w stosunku do panÂstwa23. Ponadto ± jak
podkresÂlajaÎ niektoÂrzy autorzy ± deklaracja nr 11 zapewnia ochroneÎ
KosÂcioøom i wspoÂlnotom religijnym przed bezzasadnaÎ ingerencjaÎ ze
strony Unii24 oraz stanowi akt uznania zbiorowego aspektu wolnosÂci
religijnej25.
Tym samym ¹klauzula o KosÂcioøachº stanowi przyczynek materialnoprawnej gwarancji ochrony wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym, ktoÂrej podmiotem saÎ KosÂcioøy oraz inne wspoÂlnoty
religijne.
4. TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ
(PROJEKT)

W dniach 13 czerwca i 10 lipca 2003 r. Konwent Europejski przyjaÎø w drodze konsensusu projekt Traktatu UstanawiajaÎcego KonstytucjeÎ dla Europy, ktoÂry nasteÎpnie zostaø przedøozÇony panÂstwom
czøonkowskim i kandydujaÎcym na konferencji mieÎdzyrzaÎdowej w Salonikach w dniu 20 czerwca 2003 r.26 Projekt skøada sieÎ z preambuøy
oraz czterech czeÎsÂci: definicja i cele Unii, Karta Praw Podstawowych
Unii Europejskiej, polityka i funkcjonowanie Unii, postanowienia
ogoÂlne i konÂcowe.
22

C. M i k, Czynniki religijny i etyczny w prawie, s. 148.
H. J u r o s, Klauzula o KosÂcioøach w Ukøadzie Maastricht II, w: Europa i KosÂcioÂø, red. H. Juros, Warszawa 1997, s. 123.
24
L. L. C h r i s t i a n s, Droit et religion dans le TraiteÂ d'Amsterdam: Une eÂtape
deÂcisive?, w: Le TraiteÂ d'Amsterdam. Espoirs et deÂceptions, red. Y. Lejeune, Bruxelles
1998, s. 195.
25
Zob. H. J u r o s, Klauzula o KosÂcioøach w Ukøadzie Maastricht II, s. 169-170.
26
NalezÇy miecÂ na uwadze, zÇe ostateczna wersja Traktatu Konstytucyjnego mozÇe
sieÎ roÂzÇnicÂ od przedøozÇonej w projekcie.
23
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Pierwsza czeÎsÂcÂ projektu Traktatu w art. 51 zawiera regulacjeÎ dotyczaÎcaÎ statusu KosÂcioøoÂw i organizacji niewyznaniowych:
¹1. Unia Europejska szanuje status, z ktoÂrego korzystajaÎ KosÂcioøy i stowarzyszenia lub wspoÂlnoty wyznaniowe w PanÂstwach Czøonkowskich na podstawie przepisoÂw prawa krajowego i nie narusza go.
2. Unia Europejska w taki sam sposoÂb szanuje status organizacji
sÂwiatopoglaÎdowych i niewyznaniowych.
3. UznajaÎc tozÇsamosÂcÂ i szczegoÂlny wkøad tych KosÂcioøoÂw i organizacji, Unia utrzymuje z nimi otwarty, jawny i regularny dialogº27.
Wpisanie takiej zasady do Konstytucji UE gwarantuje uznanie
podmiotowosÂci KosÂcioøoÂw i innych wspoÂlnot religijnych w prawie
krajowym panÂstw czøonkowskich, jak roÂwniezÇ umozÇliwia respektowanie relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, jakie wynikajaÎ z tradycji, regulacji
konstytucyjnych oraz umoÂw konkordatowych zawieranych przez te
panÂstwa28. Ust. 3 pozostawia nadziejeÎ, zÇe Unia otwarta jest na wartosÂci, ktoÂre wnoszaÎ KosÂcioøy i inne wspoÂlnoty religijne. W ten sposoÂb
prawo Unii Europejskiej poszerza gwarancje wolnosÂci religijnej
w stosunku do ochrony zapewnionej art. 9 Konwencji Europejskiej
o zakres instytucjonalny. NiewaÎtpliwie przyczyniøy sieÎ do tego m.in.
organy strasburskie, ktoÂre wczesÂniej ¹uznaøyº KosÂcioøy i inne wspoÂlnoty o charakterze religijnym lub sÂwiatopoglaÎdowym za podmioty
prawa do wolnosÂci religijnej, mimo zÇe nie wynika to bezposÂrednio
z gwarancji zawartych w art. 9 Konwencji Europejskiej.
JezÇeli Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej zostanie uchwalony w proponowanej wersji, to beÎdzie stanowiø solidny fundament
poszanowania przez organy Unii podmiotowosÂci prawnej KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w peønieniu swoich misji
w panÂstwach czøonkowskich w takim zakresie, w jakim jest to zagwarantowane w konstytucji kazÇdego z nich. JezÇeli Polska stanie sieÎ
czøonkiem Unii Europejskiej, to Unia beÎdzie respektowacÂ status
prawny KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
27

TamzÇe, s. 42.
Zob. J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø a Unia Europejska, s. 39; zob. K. W oÂ j t o w i c z,
Ochrona Praw Czøowieka w Unii Europejskiej, w: System ochrony praw czøowieka,
Zakamycze 2003, s. 217.
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w Polsce zgodnie z zasadami okresÂlonymi w art. 25 Konstytucji RP
z 1997 r.29

4.1. KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, przyjeÎta jako polityczna deklaracja podczas szczytu panÂstw Unii Europejskiej w Nicei
w grudniu 2000 r., staøa sieÎ zbiorem wzorcoÂw, ktoÂre charakteryzujaÎ
minimalny standard ochrony praw podstawowych przez organa Unii,
oraz wyrazem wspoÂlnych wartosÂci i zasad panÂstw czøonkowskich.
Karta Praw Podstawowych (KPP) stanie sieÎ integralnaÎ czeÎsÂciaÎ Traktatu Konstytucyjnego (czeÎsÂcÂ II), nabierajaÎc tym samym charakteru
prawnie obowiaÎzujaÎcego30.
Karta skøada sieÎ z 54 artykuøoÂw ujeÎtych w siedmiu rozdziaøach.
W art. 1 Karty zapewniona zostaøa nienaruszalnosÂcÂ godnosÂci czøowieka, ktoÂraÎ nalezÇy szanowacÂ i chronicÂ. Dokument, umieszczajaÎc godnosÂcÂ czøowieka nie tylko w preambule, ale takzÇe w czeÎsÂci normatywnej Karty podkresÂla, zÇe godnosÂcÂ czøowieka speønia roleÎ podwoÂjnaÎ:
tworzy fundament dla praw podstawowych, a takzÇe sama zostaje
uznana za jedno z tych praw31.
W sposoÂb bezposÂredni prawa do wolnosÂci religijnej dotyczy art.
10, ktoÂry brzmi nasteÎpujaÎco:
¹1. KazÇda osoba ma prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii.
Prawo to obejmuje wolnosÂcÂ zmiany religii lub sÂwiatopoglaÎdu, wolnosÂcÂ wyznawania swojej religii lub sÂwiatopoglaÎdu indywidualnie lub
wspoÂlnie z innymi, publicznie lub prywatnie poprzez uczestniczenie
w nabozÇenÂstwach, nauczanie, zwyczaje i obrzaÎdki.

29

J. K r u k o w s k i, Ochrona wolnosÂci religijnej w prawie Unii Europejskiej.
Uwagi de lege i de lege ferenda, w: PrawosÂcÂ i GodnosÂcÂ. KsieÎga pamiaÎtkowa w 70.
roczniceÎ urodzin Profesora Wojciecha èaÎczkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz,
A. Gomuøowicz, Lublin 2003, s. 133.
30
Karta Praw Podstawowych, Bielsko Biaøa: Wydawnictwo ¹Stoº 2001.
31
S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Karta Praw, s. 38.
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2. Uznane jest prawo do odmowy søuzÇby wojskowej ze wzgleÎdoÂw
sumienia, zgodnie z przepisami krajowymi regulujaÎcymi korzystanie
z tego prawaº.
Prawo do wolnosÂci religijnej zostaøo w tym artykule zagwarantowane analogicznie jak w art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci. WysteÎpujaÎce
drobne roÂzÇnice w przepisie majaÎ jedynie charakter werbalny. Warto
zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe art. 10 KPP gwarantuje prawo do zwolnienia ze
søuzÇby wojskowej ze wzgleÎdoÂw sumienia (klauzula sumienia). W Konwencji Europejskiej norma ujeÎta w sposoÂb wymagajaÎcy wnioskowania a contrario zawarta jest w art. 4 ust. 3, b, dotyczaÎcym tzw. pracy
przymusowej. W Karcie øaÎczy sieÎ teÎ mozÇliwosÂcÂ bezposÂrednio z prawem do wolnosÂci religijnej. Ponadto w art. 10 brak jest klauzul ograniczajaÎcych, jakie wysteÎpowaøy w ust. 2 art. 9 Konwencji. W KPP
zawiera je art. 52 ust. 132.
W ten sposoÂb KPP ± w sÂlad za Konwencja EuropejskaÎ ± gwarantuje wolnosÂcÂ religijnaÎ w znaczeniu indywidualnym. Widoczny jest
brak poszanowania statusu prawnego KosÂcioøoÂw i innych wspoÂlnot
religijnych. NiektoÂrzy komentatorzy w uprawnieniu jednostki do korzystania z wolnosÂci religijnej ¹wspoÂlnie z innymiº wnioskowali gwarancjeÎ ochrony wolnosÂci religijnej w znaczeniu instytucjonalnym
(wspoÂlnotowym) nalezÇnaÎ KosÂcioøom i innym wspoÂlnotom religijnym.
Jest to jednak wniosek wydedukowany w wyniku wykøadni funkcjonalnej33.
Karta Praw Podstawowych w art. 14 ust. 3 dotyczaÎcym prawa do
nauki zapewnia: ¹WolnosÂcÂ tworzenia placoÂwek osÂwiatowych z poszanowaniem demokratycznych zasad, jak i prawo rodzicoÂw do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z ich wøasnymi przekonaniami religijnymi, sÂwiatopoglaÎdowymi i pedagogicznymi, saÎ
gwarantowane zgodnie z przepisami krajowymi regulujaÎcymi korzys32

¹1. KazÇde ograniczenie wykonywania praw i wolnosÂci uznanych w tej Karcie
musi zostacÂ przewidziane przez ustaweÎ z poszanowaniem istoty ich tresÂci. Ograniczenia mogaÎ zostacÂ przeprowadzone z zachowaniem zasady proporcjonalnosÂci i tylko
wtedy, jezÇeli saÎ konieczne i odpowiadajaÎ w rzeczywistosÂci uznawanym przez UnieÎ
celom dobra publicznego lub wymogom praw i wolnosÂci innychº.
33
J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø a Unia Europejska, s. 38.
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tanie z takiej wolnosÂciº. Z przepisu tego wypøywa prawo rodzicoÂw do
wychowania dzieci zgodnego z ich przekonaniami religijnymi, sÂwiatopoglaÎdowymi i pedagogicznymi. W tym celu panÂstwa winny zapewniacÂ wolnosÂcÂ w tworzeniu placoÂwek osÂwiatowych zgodnie z poszanowaniem demokratycznych zasad, tzn. pluralizmu w szkolnictwie, ktoÂry zapewniaøby mozÇliwosÂcÂ realizacji prawa gwarantowanego rodzicom wzgleÎdem ich dzieci.
Artykuø powyzÇszy ma zwiaÎzek z art. 24 ust. 1 Karty dotyczaÎcym
praw dziecka: ¹Dzieci majaÎ prawo do ochrony i opieki w zakresie,
jaki jest konieczny dla ich dobra. MogaÎ swobodnie wypowiadacÂ swoje poglaÎdy. Ich zdanie zostanie uwzgleÎdnione w sprawach, ktoÂre ich
dotyczaÎ, w odpowiedni sposoÂb uwzgleÎdniajaÎcy ich wiek i stopienÂ dojrzaøosÂciº. Zgodnie z przepisem tego artykuøu dziecko ma prawo do
wøasnych poglaÎdoÂw i ich wypowiadania. Zdanie dziecka winno bycÂ
uwzgleÎdniane w sprawach, ktoÂre jego dotyczaÎ w sposoÂb uwzgleÎdniajaÎcy wiek i dojrzaøosÂcÂ dziecka. PowyzÇszy artykuø nie ma swojego
odpowiednika w Konwencji Europejskiej.
Sprawy zwiaÎzane z wolnosÂciaÎ religijnaÎ wyrazÇajaÎ jeszcze trzy przepisy powiaÎzane ze sobaÎ w blok wysteÎpujaÎcych po sobie artykuøoÂw.
Pierwszy zawarty w art. 21 wyrazÇa roÂwnosÂcÂ wobec prawa: ¹Wszystkie
osoby saÎ roÂwne wobec prawaº. OgoÂlna zasada roÂwnosÂci jest czeÎsÂciaÎ
skøadowaÎ prawa wspoÂlnotowego. MoÂwi ona, zÇe na obszarze Unii
Europejskiej jest zakazane zroÂzÇnicowane traktowanie tych samych
stanoÂw faktycznych. Zasada ta jest odzwierciedlona w rozwiaÎzaniach
szczegoÂøowych, do ktoÂrych nalezÇy zawarty w nasteÎpnym artykule
zakaz dyskryminacji34.
Art. 21. ust. 1 stanowi: ¹1. Dyskryminacja jest zabroniona,
w szczegoÂlnosÂci z powodoÂw: pøci, rasy, koloru skoÂry, pochodzenia
etnicznego lub spoøecznego, cech genetycznych, jeÎzyka, religii lub
sÂwiatopoglaÎdu, poglaÎdoÂw politycznych lub innych, przynalezÇnosÂci
do mniejszosÂci narodowej, majaÎtku, urodzenia, niepeønosprawnosÂci,
wieku lub orientacji seksualnejº.
Z artykuøu tego wynika, zÇe zakaz dyskryminacji ± w poroÂwnaniu
z gwarancjami wynikajaÎcymi z innych mieÎdzynarodowych aktoÂw,
34
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w tym Konwencji Europejskiej ± zostaø rozszerzony w ramach poszerzenia standardoÂw moralnych i prawnych (np. osoby niepeønosprawne). Na lisÂcie tytuøoÂw dyskryminacyjnych znajduje sieÎ ¹religiaº, co
stanowi, zÇe bezpodstawne rozroÂzÇnianie ze wzgleÎdu na teÎ racjeÎ jest
zakazane.
Z kolei art. 22 Karty moÂwi: ¹Unia szanuje wielosÂcÂ kultur, religii
i jeÎzykaº. Przepis ten opiera sieÎ bezposÂrednio na art. 6 ust. 3 Traktatu
o Unii Europejskiej, ktoÂry moÂwi o respektowaniu przez UnieÎ tozÇsamosÂci narodowej swoich panÂstw czøonkowskich. Religia jako element
tej tozÇsamosÂci, obok kultury i jeÎzyka, zawiera w sobie poszanowanie
poszczegoÂlnych wyznanÂ religijnych, obyczaje, symbole, moralnosÂcÂ35.
PowyzÇsze rozwazÇania warto zakonÂczycÂ przytoczeniem art. 52
ust. 3 Karty, zgodnie z ktoÂrym: ¹w zakresie jakim prawa zawarte
w Karcie odpowiadajaÎ prawom gwarantowanym przez EuropejskaÎ
KonwencjeÎ o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci,
majaÎ one znaczenie i zakres zgodny z nadanym im przez teÎ konwencjeÎ. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie, by prawo Unii zapewniaøo
dalej idaÎcaÎ ochroneÎº.
Zatem gwarancje zawarte w powyzÇszej Karcie, w tym prawo do
wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, winny bycÂ interpretowane zgodnie
z KonwencjaÎ EuropejskaÎ i orzecznictwem organoÂw konwencyjnych.

WNIOSKI

PoczaÎtkowo proces integracji europejskiej pomysÂlany zostaø jako
metoda zapewnienia trwaøego pokoju w Europie poprzez integracjeÎ
gospodarczaÎ i politycznaÎ, a sprawy kultury pozostawiono w gestii
wewneÎtrznej poszczegoÂlnych panÂstw czøonkowskich. Z biegiem czasu
dostrzezÇono jednak znaczenie praw podstawowych. W wyniku tego
wolnosÂcÂ religijna znalazøa sieÎ w obszarze zainteresowania WspoÂlnoty,
o ile wiaÎzaøo sieÎ to z dziaøalnosÂciaÎ gospodarczaÎ. Tym samym prawo
35
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wspoÂlnotowe nie zapewniaøo ochrony wolnosÂci religijnej generalnie,
lecz w okresÂlonym zakresie.
Zmiana struktury organizacyjnej WspoÂlnot Europejskich w UnieÎ
EuropejskaÎ przyczyniøa sieÎ do dalszej ewolucji prawa wspoÂlnotowego
w kierunku blizÇszego okresÂlenia stanowiska WspoÂlnoty wzgleÎdem
praw czøowieka. Prawo unijne zapewniøo poszanowanie praw czøowieka i podstawowych wolnosÂci jednostki chronionych EuropejskaÎ
KonwencjaÎ Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci. Dalsze zmiany wprowadzone w podstawach traktatowych WspoÂlnoty przyczyniøy
sieÎ do zøozÇenia deklaracji o poszanowaniu przez UnieÎ statusu prawnego KosÂcioøoÂw, stowarzyszenÂ, wspoÂlnot religijnych i sÂwiatopoglaÎdowych, co staøo sieÎ symptomem poszerzenia przez prawo unijne gwarancji wolnosÂci religijnej o zakres instytucjonalny.
Poszerzenie Unii o kraje Europy SÂrodkowo-Wschodniej staøo sieÎ
kolejnym impulsem zmiany stanowiska WspoÂlnoty w kierunku podwyzÇszenia standardu ochrony praw czøowieka. Wyrazem tego byøo
przyjeÎcie Karty Praw Podstawowych, ktoÂra stanie sieÎ integralnaÎ czeÎsÂciaÎ przyszøego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. W poroÂwnaniu z EuropejskaÎ KonwencjaÎ Praw Czøowieka akty te poszerzajaÎ
gwarancje ochrony wolnosÂci religijnej. W wymiarze ochrony indywidualnej prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, ktoÂrej podmiotem
jest kazÇdy czøowiek, prawo unijne poszerza zakres gwarancji o prawo
do zwolnienia ze søuzÇby wojskowej ze wzgleÎdoÂw sumienia (klauzula
sumienia), øaÎczaÎc teÎ mozÇliwosÂcÂ bezposÂrednio z prawem do wolnosÂci
religijnej. Ponadto zagwarantowane zostaøo prawo dziecka do wøasnych poglaÎdoÂw i ich wypowiadania, co takzÇe nie ma swojego odpowiednika w Konwencji Europejskiej. Wreszcie prawo wspoÂlnotowe
zapewnia ochroneÎ prawa do wolnosÂci religijnej takzÇe w znaczeniu instytucjonalnym, ktoÂrej podmiotami saÎ KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe.
Analiza rozwoju prawa wspoÂlnotowego prowadzi do wniosku, zÇe
przechodzi ono gøeÎbokaÎ ewolucjeÎ ± od zajmowania sieÎ wyøaÎcznie
sprawami gospodarczymi i administracyjnymi po szerokie gwarancje
ochrony praw czøowieka, w tym prawa do wolnosÂci religijnej. RozpoczeÎty proces sÂwiadczy nie tylko o liczebnym (nowe panÂstwa czøonkowskie), ale i jakosÂciowym rozwoju WspoÂlnoty.

