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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

Krzysztof Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii
w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, ss. 412.
1. Temat recenzowanej rozprawy miesÂci sieÎ w szerokim nurcie
mieÎdzynarodowej ochrony praw czøowieka o zasieÎgu uniwersalnym
i europejskim. Generalnie rzecz bioraÎc, problematyce tej w ostatnich
latach w Polsce ± w procesie transformacji ustrojowych zwiaÎzanych
z przejsÂciem od totalitaryzmu komunistycznego do demokracji liberalnej oraz integracji Polski z UniaÎ EuropejskaÎ w pøaszczyzÂnie politycznej
i prawnej ± posÂwieÎca sieÎ dosÂcÂ duzÇo uwagi. Dotychczas ochrona wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka nie byøa jednakzÇe tematem tak obszernego i wyczerpujaÎcego opracowania, jakie zaprezentowaø K. Warchaøowski. Publikacja ta zasøuguje na uznanie takzÇe dlatego, zÇe powstaøa w Polsce, gdzie poszanowanie
wolnosÂci sumienia i religii w skali mieÎdzynarodowej sieÎga poczaÎtkoÂw
epoki nowozÇytnej. Wszak idea poszanowania wolnosÂci religijnej w polskiej mysÂli prawniczej i w praktyce politycznej zostaøa zaprezentowana
na scenie mieÎdzynarodowej w skali europejskiej na soborze w Konstancji (1414-1418), gdzie wybitny kanonista Paweø Wøodkowic wysteÎpowaø w obronie wolnosÂci religijnej LitwinoÂw przeciwko agresji ze strony
KrzyzÇakoÂw, ktoÂrzy chcieli ich ¹nawracacÂ ogniem i mieczemº.
Autor podjaÎø temat aktualny, ktoÂry w polskiej literaturze prawniczej dotychczas nie byø opracowany w sposoÂb wyczerpujaÎcy. OkresÂlajaÎc przedmiot swoich zainteresowanÂ badawczych w tytule rozprawy, posøuzÇyø sieÎ terminem ¹wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religiiº. Jest to
¹zbitka pojeÎciowaº, beÎdaÎca terminem zapozÇyczonym przez autoroÂw
Europejskiej Konwencji z Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka.

304

RECENZJE

NalezÇy zauwazÇycÂ, izÇ we wsteÎpie Autor stwierdza, izÇ problemem,
ktoÂry stara sieÎ wyjasÂnicÂ, saÎ gwarancje materialne prawa do wolnosÂci
mysÂli, sumienia i religii zawarte w Europejskiej Konwencji Praw
Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci (art. 9). Powstaje wieÎc pytanie,
jak Autor wywiaÎzaø sieÎ z postawionego sobie zadania.
2. Na caøoksztaøt recenzowanej rozprawy skøada sieÎ: wsteÎp, osiem
rozdziaøoÂw zasadniczej tresÂci, zakonÂczenie, wykaz skroÂtoÂw, wykaz
bibliografii, obejmujaÎcy zÂroÂdøa i literatureÎ przedmiotu, oraz streszczenie w trzech jeÎzykach obcych: angielskim, francuskim i niemieckim.
Konstrukcja rozprawy jest prawidøowa, nie budzi jakichkolwiek zastrzezÇenÂ natury logicznej i metodologicznej.
We wsteÎpie (s. 5-11) Autor okresÂla przedmiot swoich zainteresowanÂ badawczych w szerokim konteksÂcie historycznym, politycznym
i prawnym, zwøaszcza dotyczaÎcym powstania umoÂw mieÎdzynarodowych posÂwieÎconych ochronie praw czøowieka o zasieÎgu globalnym
i europejskim, wskazuje, izÇ celem opracowania jest ¹caøosÂciowe ujeÎcie materialnych gwarancji wolnosÂci religijnej zawartych w Konwencji Europejskiej oraz ich interpretacja wypøywajaÎca z orzecznictwa
organoÂw konwencyjnychº (s. 8). OkresÂla materiaø zÂroÂdøowy, na podstawie ktoÂrego praca zostaøa napisana, oraz bogataÎ literatureÎ przedmiotu, krajowaÎ i zagranicznaÎ. W szczegoÂlnosÂci ustosunkowuje sieÎ do
publikacji innych autoroÂw piszaÎcych juzÇ na ten temat, jak: F. Margiotta Broglio, N. Blum, G. Gonzales, C. Evans. PoroÂwnujaÎc zawartosÂcÂ rozprawy K. Warchaøowskiego z zawartosÂciaÎ publikacji wymienionych autoroÂw, nalezÇy zauwazÇycÂ, izÇ nie poprzestaø on na uwzgleÎdnieniu ich dorobku, co zostaøo nalezÇycie udokumentowane, ale
w szerszym aspekcie potraktowaø genezeÎ regulacji wpisanych do interpretowanej Konwencji, uwzgleÎdniø najnowszy materiaø orzeczenÂ
Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka oraz stosunek prawa traktatowego Unii Europejskiej do tych regulacji. W opracowaniu tego
materiaøu zasadniczo posøuzÇyø sieÎ metodaÎ dogmatycznoprawnaÎ, a pomocniczo takzÇe teoretycznoprawnaÎ i historycznoprawnaÎ.
W rozdziale pierwszym zatytuøowanym ¹Geneza ochrony prawa
do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw
Czøowieka i Podstawowych WolnosÂciº (s. 13-64) Autor rozpatrzyø
problematykeÎ w szerokim konteksÂcie historycznym i aksjologicznym,
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wyroÂzÇniajaÎc dwa gøoÂwne nurty europejskiej ochrony wolnosÂci sumienia i religii. Pierwszym z nich jest tradycja chrzesÂcijanÂska, a drugim ±
nurt laicki w wersji filozofii i ideologii liberalnej. Oryginalnym rysem
rozwazÇanÂ K. Warchaøowskiego jest zwroÂcenie uwagi na podstawy
aksjologiczne europejskiej ochrony wolnosÂci religijnej. Podstawowe
przesøanki ± charakterystyczne dla chrzesÂcijanÂskiej koncepcji wolnosÂci religii ± dostrzega Autor w Ewangelii oraz w klasycznej filozofii
prawa naturalnego ukazujaÎcej wartosÂcÂ czøowieka jako bytu osobowego. Oryginalne jest tu takzÇe uwzgleÎdnienie polskiej tradycji poszanowania wolnosÂci religijnej. W nurcie laickim ukazane zostaøy
powiaÎzania idei ochrony praw czøowieka, jaka wystaÎpiøa w prawie
wewneÎtrznym panÂstw demokratycznych, z ideologiaÎ liberalnaÎ ±
w wersji amerykanÂskiej i francuskiej.
AnalizujaÎc aksjologiczne przesøanki zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, Autor wskazuje, izÇ implicite zakorzenione
saÎ w nurcie chrzesÂcijanÂskim wyrazÇajaÎcym sieÎ w przyjeÎciu paradygmatu, izÇ zÂroÂdøem praw i wolnosÂci czøowieka, a wsÂroÂd nich wolnosÂci
sumienia i religii, jest przyrodzona godnosÂcÂ osoby ludzkiej. Z akceptacji takiego paradygmatu w Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka K. Warchaøowski wnioskuje, zÇe zÂroÂdøem europejskiej ochrony
wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii jest prawnonaturalna koncepcja
czøowieka, zakøadajaÎca istnienie praw obiektywnych i ponadpozytywnych (s. 64).
W nasteÎpnych rozdziaøach Autor dokonaø wykøadni gwarancji
materialnych wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii wpisanych do Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci
(zwøaszcza art. 9). KazÇdy z tych rozdziaøoÂw jest posÂwieÎcony logicznie
wyodreÎbnionym waÎtkom problemowym.
Rozdziaø drugi zawiera analizeÎ strony podmiotowej europejskiej
ochrony prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii (s. 65-80). Autor
dokonaø w nim wnikliwej analizy trzech podmiotoÂw tej wolnosÂci:
kazÇdego czøowieka, rodzicoÂw w zakresie wychowania dzieci, kosÂcioøoÂw i innych wspoÂlnot wyznaniowych oraz sÂwiatopoglaÎdowych.
Rozdziaø trzeci jest posÂwieÎcony stronie przedmiotowej tych wolnosÂci (s. 81-142). Autor wyroÂzÇniø nasteÎpujaÎce waÎtki problemowe:
wolnosÂcÂ mysÂli, wolnosÂcÂ sumienia i religii, wolnosÂcÂ zmiany religii
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lub przekonanÂ, wolnosÂcÂ uzewneÎtrzniania swych przekonanÂ indywidualnie lub razem z innymi poprzez uprawianie kultu, nauczanie,
praktykowanie, czynnosÂci rytualne. W rozdziale tym Autor podejmuje analizeÎ wszystkich elementoÂw, ktoÂre wchodzaÎ w skøad tej ¹zbitki pojeÎciowejº, ktoÂra obejmuje wolnosÂcÂ mysÂli, wolnosÂcÂ sumienia
i wolnosÂcÂ religii. W analizie tej uwzgleÎdnione zostaøy opinie teoretykoÂw prawa i orzecznictwo organoÂw strasburskich.
Rozdziaø czwarty dotyczy granic prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii (s. 143-184). Autor dokonaø w nim wnikliwej wykøadni
wpisanej do art. 9 ust. 2 klauzuli ograniczajaÎcej wolnosÂcÂ uzewneÎtrzniania przekonanÂ religijnych, czyli okresÂlajaÎcej warunki i racje jej
ograniczania. SzczegoÂøowo zostaøa przedstawiona wykøadnia norm
okresÂlajaÎcych wymogi, aby ograniczenia te byøy przewidziane przez
ustaweÎ i byøy konieczne w spoøeczenÂstwie demokratycznym. Autor
zwraca uwageÎ na kwestieÎ: czy ograniczenia wolnosÂci religii majaÎ bycÂ
okresÂlone tylko przez ustaweÎ, czy takzÇe przez akty normatywne nizÇszej rangi (s. 150-157). Poprzestaje on na zreferowaniu opinii, jakie
wystaÎpiøy w orzecznictwie strasburskim, jednak brak jest krytycznego
ustosunkowania sieÎ do tej kwestii.
Rozdziaø piaÎty jest posÂwieÎcony ochronie prawa rodzicoÂw do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi, zagwarantowanego w art. 1 Pierwszego Protokoøu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka (s. 185-220).
Autor zwroÂciø tu uwageÎ na charakterystyczne dla kultury europejskiej gwarancje nauczania religii w szkoøach publicznych zgodnie
z zÇyczeniem rodzicoÂw (s. 212-214).
Rozdziaø szoÂsty jest posÂwieÎcony zbiezÇnosÂci prawa do wolnosÂci
mysÂli sumienia i religii z innymi prawami i wolnosÂciami chronionymi
KonwencjaÎ (s. 221-268). Przedmiot wnikliwych analiz w tym rozdziale stanowiaÎ problemy dotyczaÎce zbiezÇnosÂci tej wolnosÂci z prawem do
zÇycia prywatnego i rodzinnego, z wolnosÂciaÎ wypowiedzi (s. 231-249)
oraz z wolnosÂciaÎ zrzeszania sieÎ i gromadzenia sieÎ (s. 249-265).
W rozdziale sioÂdmym zostaø omoÂwiony zakaz dyskryminacji z powodu przekonanÂ religijnych (s. 269-299). Autor dokonaø w nim analizy regulacji zakazu tego rodzaju dyskryminacji w prawie europejskim.
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W rozdziale oÂsmym Autor podjaÎø problem recepcji czy tezÇ inkorporacji do prawa traktatowego Unii Europejskiej gwarancji wolnosÂci
mysÂli, sumienia i religii, jakie saÎ wpisane do Europejskiej Konwencji
Praw Czøowieka (s. 301-320). Ukazaø tu skomplikowanaÎ ewolucjeÎ,
jaka dokonaøa sieÎ w traktatach europejskich, tj. w traktatach WspoÂlnot Europejskich (s. 302-304), w Traktacie o Unii Europejskiej
(s. 304), w Traktacie Amsterdamskim (s. 307-308), w deklaracjach
(s. 311-318) oraz w projekcie Traktatu Konstytucyjnego UE (s. 309310). Ewolucja ta dotyczy rozszerzenia gwarancji wolnosÂci religii
w wymiarze indywidualnym na wymiar instytucjonalny. UwzgleÎdnione zostaøy takzÇe postulaty Stolicy Apostolskiej w sprawie wprowadzenia do prawa Unii Europejskiej zasady poszanowania pluralizmu
systemoÂw relacji panÂstwo±KosÂcioÂø oraz uznania dziedzictwa chrzesÂcijanÂskiego kultury europejskiej.
Pod koniec kazÇdego rozdziaøu K. Warchaøowski zamiesÂciø wnioski, a pod koniec caøej rozprawy ± zakonÂczenie (s. 321-328). Z analizy
materiaøu normatywnego zawartego w Europejskiej Konwencji Praw
Czøowieka oraz w orzecznictwie organoÂw strasburskich wysnuø wnioski i przedstawiø je na dwoÂch poziomach. W zakonÂczeniu caøej rozprawy znajdujemy podsumowanie wynikoÂw, do jakich Autor doszedø
w kolejnych rozdziaøach. Wnioskowanie to zostaøo oparte na wnikliwej analizie norm zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, opartej na materiale orzeczenÂ organoÂw strasburskich. UwzgleÎdniona zostaøa takzÇe wykøadnia doktrynalna zawarta w komentarzach do Europejskiej Konwencji Praw
Czøowieka, jak roÂwniezÇ w publikacjach z zakresu teorii i filozofii
prawa. MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe zaletaÎ tej rozprawy jest interdyscyplinarne ujeÎcie wielu kwestii.
3. PodsumowujaÎc oceneÎ rozprawy K. Warchaøowskiego, mozÇna
stwierdzicÂ, zÇe zawiera ona samodzielne i oryginalne opracowanie
caøosÂci problematyki gwarancji materialnych wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka, a jednoczesÂnie ma charakter pierwszej w polskiej literaturze prawniczej monografii naukowej na ten temat. SposoÂb rozwazÇania zagadnienÂ sÂwiadczy
o mistrzowskim opanowaniu przez Autora umiejeÎtnosÂci posøugiwania sieÎ metodaÎ naukowaÎ, zwøaszcza dogmatycznoprawnaÎ. Autor kla-
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rownie stawia problemy, jakie zaistniaøy w ustalaniu znaczenia norm
zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka i w praktyce
organoÂw strasburskich, a nasteÎpnie zajmuje wobec nich wøasne, dobrze wywazÇone stanowisko. Proponowane przez niego rozwiaÎzania
problemoÂw prawnych zostaøy uzasadnione i starannie udokumentowane przez odesøania do zÂroÂdeø prawa i literatury przedmiotu zaroÂwno krajowej, jak i zagranicznej. NiemalzÇe wszystkie pozycje, jakie
zostaøy zamieszczone w bibliografii, zostaøy w rozprawie wykorzystane. JeÎzyk, jakim rozprawa zostaøa napisana, odznacza sieÎ odpowiednim stopniem sÂcisøosÂci prawniczej. Dlatego z prawdziwaÎ satysfakcjaÎ stwierdzam, zÇe recenzowana rozprawa K. Warchaøowskiego
stanowi znaczaÎcy wkøad do rozwoju nauk prawnych i zasøuguje na
zainteresowanie szerszego grona czytelnikoÂw.
JoÂzef Krukowski

