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OBRAZA UCZUÆ RELIGIJNYCH KATOLIKA W POLSCE
 CZY TO MO¯LIWE?
WSTÊP
Prawo do wolnoci sumienia i wyznania, w tym prawo do ochrony uczuæ religijnych, nale¿y do jednego z podstawowych praw cz³owieka. Wystêpuje ono w standardach miêdzynarodowych oraz w aksjologii ustawodawstw wielu demokratycznych pañstw europejskich, np. w Konstytucji w³oskiej oraz orzecznictwie w³oskiego S¹du Konstytucyjnego, w szwajcarskim Kodeksie karnym z 1937 r.,
austriackiej ustawie karnej z 1974 r. czy niemieckim prawie karnym, w wersji
z 1969 r.1. Na p³aszczynie miêdzynarodowej ochrona ta zawarta jest w postanowieniach m.in. Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych2, w Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci3, a tak¿e w uchwalonej 21 listopada 1981 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji o eliminacji
wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodu religii lub przekonañ.
W polskim porz¹dku prawnym wolnoæ sumienia i wyznania równie¿ jest
dobrem szczególnym, podlegaj¹cym ochronie ustawowej. Ochrona ta expressis
verbis wyra¿ona zosta³a w art. 53 w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.4, gwarantowana jest przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci
sumienia i wyznania5 oraz przepisami ustawy z dnia 6 sierpnia 1997 r. Kodeks
1 Por. M. Makarska, Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia i wyznania, Lublin 2005, s.

171.
Dz. U. z 1977, Nr 38, poz. 167.
3 Dz. U. z 1993, Nr 61, poz. 284.
4 Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483. Art. 53 tej ustawy zasadniczej mówi o wolnoci religii
obejmuj¹cej m.in. wolnoæ wyznawania lub przyjmowania religii wed³ug w³asnego wyboru oraz
uzewnêtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwê, uczestniczenie w obrzêdach, praktykowanie i nauczanie oraz posiadanie
wi¹tyñ i innych miejsc kultu.
5 Por. Dz. U. z 2000, Nr 26, poz. 319.
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karny6. Regu³ chroni¹cych wolnoæ sumienia i wyznania dopatrzyæ siê mo¿na
równie¿ i w innych rozwi¹zaniach ustawodawczych, w tym w brzmieniu art. 23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny7. Na koniecznoæ ustawowej
ochrony uczuæ religijnych zwraca³ uwagê tak¿e Trybuna³ Konstytucyjny. W uzasadnieniu uchwa³y m.in. z 2 marca 1992 r., odnosz¹c siê do art. 18 ust. 2 ustawy
o radiofonii i telewizji Trybuna³ wskaza³, i¿ prawo do poszanowania uczuæ religijnych, bêd¹c prawem i wolnoci¹ konstytucyjn¹, nale¿y do dóbr osobistych szczególnego rodzaju8.
Ochronie prawnokarnej ustawodawca polski powiêci³ obecnie trzy przepisy
rozdzia³u XXIV Kodeksu karnego (Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia
i wyznania), penalizuj¹c dyskryminacjê religijn¹ (art. 194 k.k.), naruszenie prawa do publicznego wykonywania kultu religijnego (art. 195 k.k.) oraz naruszenie
prawa do ochrony uczuæ, miejsc i obrzêdów religijnych (art. 196 k.k.). Karnoprawna ochrona uczuæ religijnych nie jest w polskim prawie norm¹ wspó³czesn¹,
lecz stanowi ewolucyjn¹ ci¹g³oæ norm siêgaj¹cych polskiego prawa karnego okresu miêdzywojennego. Stypizowane w obecnym art. 196 k.k. przestêpstwo obrazy
uczuæ religijnych czerpie swój rodowód z art. 173 Kodeksu karnego z 1932 r.9,
art. 5 dekretu z 5 sierpnia 1949 r.10 o ochronie wolnoci sumienia i wyznania oraz
art. 198 Kodeksu karnego z 1969 r.11.
Zwa¿ywszy na rangê wskazanych wy¿ej zasad i przepisów, nie sposób nie
zadaæ pytania, czy normy te chroni¹ wartoci, dla obrony których zosta³y ustanowione? A jeli tak, to w jakim stopniu? Czy ochrona uczuæ religijnych w Polsce
jest rzeczywistoci¹ czy jedynie formalnoprawn¹ iluzj¹? Pytania powy¿sze wydaj¹ siê byæ uzasadnione, jeli wemie siê pod uwagê fakt, i¿ po 1989 r., a zatem
w obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, ukszta³towanym ju¿ w pañstwie demokratycznym, akty godz¹ce w uczucia religijne nie zniknê³y z przestrzeni publicznej. Co wiêcej, zdaj¹ siê wrêcz przybieraæ na sile i rozg³osie, jednak¿e osoby
dopuszczaj¹ce siê tego rodzaju zachowañ b¹d to nie ponosz¹ ¿adnej odpowiedzialnoci karnej, b¹d te¿ postêpowania przeciwko nim trwaj¹ latami. Wskazaæ
6

Por. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553, z pón. zm; dalej jako k.k.
Pogl¹d ten wyra¿ony zosta³ m.in. w wyroku S¹du Najwy¿szego z 6.04.2004 w sprawie I CK
484/03, Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (2005)4, poz. 69.
8 Uchwa³a Trybuna³u Konstytucyjnego W 3/93, w: T. Jasudowicz, Wolnoæ Religii. Wybór
materia³ów. Dokumenty. Orzecznictwo, Toruñ 2001, s. 166167.
9 Dz. U. z 1932, Nr 60 poz. 571. Art. 173 tej ustawy brzmia³: Kto publicznie l¿y lub wyszydza
uznane prawnie wyznanie lub zwi¹zek religijny, jego dogmaty, wierzenia lub obrzêdy, albo zniewa¿a przedmiot jego czci religijnej lub miejsce przeznaczone do wykonywania jego obrzêdów religijnych, podlega karze wiêzienia do lat 3.
10 Dz. U. z 1949, Nr 45, poz. 334. Art. 5 tego dekretu brzmia³: Kto obra¿a uczucia religijne,
zniewa¿aj¹c publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do wykonywania obrzêdów religijnych, podlega karze wiêzienia do lat 5.
11 Por. Dz. U. z 1969, Nr 13 poz. 94.
7

OBRAZA UCZUÆ RELIGIJNYCH KATOLIKA W POLSCE

125

tu mo¿na chocia¿by na sprawê dotycz¹c¹ opublikowanego w 1993 r. przez pismo
Poznaniak rysunku Madonna z pos³em Jurkiem na rêku, na sprawê zamieszczonego na ok³adce magazynu Wprost w 1994 r. wizerunku Matki Boskiej w masce przeciwgazowej trzymaj¹cej na rêku Jezusa w takiej samej masce przeciwgazowej, na sprawê ekspozycji Doroty N., która w swojej instalacji Pasja wystawianej
w galerii w 2001/2002 r. w centralnym miejscu metalowego krzy¿a umieci³a
zdjêcie mêskich genitaliów, na sprawê koncertu grupy deathmetalowej Behemoth
w 2007 r., w trakcie którego wokalista Adam D. podar³ Bibliê, czy te¿ na sprawê
wydarzeñ z Krakowskiego Przedmiecia w 2010 r., w trakcie których kilkoro demonstrantów przynios³o krzy¿ zrobiony z puszek po piwie.
W pierwszym i drugim przypadku postêpowanie zosta³o umorzone na etapie
postêpowania przygotowawczego, Dorota N. po dziewiêciu latach procesu zosta³a ostatecznie uniewinniona, sprawa Adama D. od 2007 r. toczy siê nadal, za
sprawa zwi¹zana z krzy¿em z puszek po piwie od roku nie wysz³a jeszcze z fazy
prokuratorskiej.
Omawiana regulacja prawna nie statuuje hegemonii ¿adnej z religii i w równym
stopniu odnosi siê do uczuæ religijnych wyznawców ka¿dej z religii wystêpuj¹cych w Polsce. Bior¹c jednak¿e pod uwagê fakt, i¿ przewa¿aj¹ca wiêkszoæ12
obywateli polskich deklaruje sw¹ przynale¿noæ do Kocio³a katolickiego, podejmuj¹c próbê odpowiedzi na postawione wy¿ej pytania, za punkt odniesienia w niniejszych rozwa¿aniach przyjêto uczucia religijne katolików.
1. ISTOTA PRZESTÊPSTWA OBRAZY UCZUÆ RELIGIJNYCH
Art. 196 k.k. stanowi, i¿ kto obra¿a uczucia religijne innych osób, zniewa¿aj¹c publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzêdów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat dwóch13. Przestêpstwo to nale¿y do
przestêpstw materialnych, tzn. dla jego bytu wymagane jest wyst¹pienie skutku
w postaci obra¿enia uczuæ religijnych innych osób. Czynnoæ wykonawcza tego
wystêpku polega na takich zachowaniach sprawcy (wyra¿onych w ka¿dy sposób
tj. gestem, werbalnie, pisemnie, rysunkowo, itd.), które odbierane s¹ przez cz³onków danej wspólnoty religijnej za poni¿aj¹ce lub obel¿ywe dla przedmiotu tych
uczuæ, przy czym poni¿aj¹cy lub obel¿ywy charakter owych zachowañ nale¿y
oceniaæ na podstawie kryteriów obiektywnych.
12 Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, do Kocio³a katolickiego w Polsce nale¿y 33,7 mln osób (liczba ochrzczonych), co stanowi 88,4% ludnoci Polski (38,2 mln osób), dane
za: Ma³y Rocznik Statystyczny RP 2010.
13 Obecnie obowi¹zuj¹ce brzmienie art. 196 k.k. jest wiernym powtórzeniem art. 198 Kodeksu
karnego z 1969 r.
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Warunkiem penalizacji obrazy uczuæ religijnych jest dzia³anie publiczne, przy
czym dzia³anie to ma odnosiæ siê do przedmiotu czci religijnej i miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzêdów religijnych. Krytyka dogmatów
i za³o¿eñ poszczególnych religii  o ile nie przybierze postaci zniewa¿enia przedmiotów czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzêdów
religijnych  nie stanowi przestêpstwa z art. 196 k.k.
Przedmiotem czci religijnej jest ka¿dy przedmiot uznany za taki przez wyznawców danej religii. W religii katolickiej przedmiotem kultu religijnego s¹
w szczególnoci: krzy¿, relikwie, szkaplerz, wizerunek Jezusa, Matki Boskiej
i wiêtych, Biblia, a tak¿e przedmioty s³u¿¹ce do uprawiania kultu, jak np. ró¿aniec, hostia, przedmioty liturgiczne. Miejscami przeznaczonymi do publicznego
wykonywania obrzêdów religijnych s¹ natomiast te miejsca, które w sposób szczególny (trwale lub czasowo) przystosowano do sprawowania kultu lub aktów religijnych w obecnoci innych osób. Nale¿¹ do nich kocio³y, kaplice, domy modlitwy,
cmentarze, publicznie wystawione o³tarze, a tak¿e ulice i place, na których publicznie wykonywane s¹ obrzêdy religijne, np. w czasie przeprowadzania procesji
w wiêto Bo¿ego Cia³a.
Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych nale¿y do grupy przestêpstw powszechnych, tzn. jego podmiotem mo¿e byæ ka¿dy cz³owiek zdolny do ponoszenia odpowiedzialnoci karnej, czyli osoba, która w chwili pope³nienia czynu mia³a ukoñczone 17 lat i by³a poczytalna. Wystêpek z art. 196 k.k. ma charakter umylny.
2. W¥TPLIWOCI INTERPRETACYJNE
Pomimo, wydawaæ by siê mog³o, doæ jasno sformu³owanych znamion omawianego przestêpstwa, regulacja ta rodzi zasadnicze polemiki i kontrowersje w
literaturze i doktrynie prawniczej. Rozbie¿noci dotycz¹ ju¿ kwestii fundamentalnych, czyli tego, co tak naprawdê jest przedmiotem ochrony art. 196 k.k. Wród
przedstawicieli doktryny wystêpuje pogl¹d, ¿e art. 196 k.k. chroni wynikaj¹c¹
z konstytucyjnej zasady wolnoci sumienia i wyznania ideê wolnoci przekonañ
obywateli w sprawach wiary.
W opinii J. Wojciechowskiej idea wolnoci przekonañ obywateli w sprawach
wiary jest wyrazem tolerancji wiatopogl¹dowej pañstwa, które zachowuje neutralnoæ w sprawach religii i przekonañ14. Przekonania w sprawach wiary  wed³ug A. W¹ska  dotycz¹ nie tylko przekonañ osób wierz¹cych, ale w pojêciu tym
mieszcz¹ siê tak¿e przekonania wolnomylicielskie i areligijne, co prowadzi do
konstatacji, i¿ omawiana norma prawna chroni uczucia zarówno osób wierz¹14

Por. J. Wojciechowska, Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia i wyznania, w: Kodeks
karny  czêæ szczególna, red. A. W¹sek, t. 1, Warszawa 2004, s. 730.
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cych, jak i niewierz¹cych15. Tezê tê poddaje krytyce M. Pietrzak, który stoi na
stanowisku, ¿e twórcy Kodeksu karnego odrzucili konstytucyjny nakaz równego
traktowania osób wierz¹cych i niewierz¹cych, bowiem uznali, ¿e zadaniem pañstwa nie jest ochrona wolnoci jednostki w sprawach religijnych, ale zapobieganie indyferentyzmowi religijnemu spo³eczeñstwa16. Pogl¹d ten uznaje za s³uszny
E. Kruczoñ, który odwo³uje siê w tej mierze do wyk³adni jêzykowej i funkcjonalnej art. 196 k.k. Autor ten dodatkowo zauwa¿a, i¿ uto¿samienie uczuæ religijnych z przekonaniami religijnymi nie jest w³aciwe, gdy¿ oba te pojêcia ró¿ni
pierwiastek intelektualny, a ponadto okrelenie przedmiotu czci lub miejsca przeznaczonego do publicznego sprawowania obrzêdów, w przypadku osób niewierz¹cych by³oby trudne do ustalenia17.
Kolejna w¹tpliwoæ interpretacyjna odnosi siê do u¿ytego w wymienionym
przepisie terminu przedmiot czci religijnej. Samo wskazanie rzeczy (wizerunków, figur, zwierz¹t itp.), które w wietle dogmatów danej wiary s¹ przedmiotami
kultu wydaje siê byæ stosunkowo proste. Trudnoci dotycz¹ kwestii, czy termin
ten nale¿y odnosiæ wy³¹cznie do przedmiotów w znaczeniu materialnym, czy te¿
mo¿na stosowaæ go równie¿ w odniesieniu do podmiotu kultu, któremu poprzez
dany przedmiot czeæ jest oddawana. To, i¿ w omawianej normie nie chodzi o czeæ
oddawan¹ samym przedmiotom jako takim, gdy¿ by³oby to  jak s³usznie zauwa¿a A. W¹sek  jedynie ba³wochwalstwo18, wydaje siê byæ oczywiste. W pimiennictwie podnosi siê jednak, ¿e w pañstwie wieckim, inaczej ni¿ w pañstwach
wyznaniowych, Bóg nie jest podmiotem praw i ¿e literalne brzmienie wymienionego artyku³u przypisuje obrazê jedynie do zniewa¿enia przedmiotów materialnych i nie dotyczy podmiotów kultu (w religii katolickiej Boga, Matki Boskiej).
Za takim stanowiskiem opowiada siê A. W¹sek, który s³usznoæ powy¿szego pogl¹du wywodzi dodatkowo z faktu, i¿ publiczne blunierstwo Bogu oraz przestêpstwo l¿enia lub wyszydzania uznanego prawnie wyznania i jego dogmatów,
które by³o penalizowane w art. 172 i 173 Kodeksu karnego z 1932 r., zosta³o
zdekryminalizowane, za dekret z 5 sierpnia 1949 r. oraz Kodeks karny z 1969 r.
w istotnym stopniu ograniczy³y zakres prawnokarnej ochrony uczuæ religijnych
przed ich zniewa¿aniem19.
Pogl¹d ten, dominuj¹cy wród przedstawicieli doktryny, jest równoczenie pogl¹dem spotykaj¹cym siê z du¿¹ krytyk¹. Wed³ug R. Paprzyckiego, zasady jêzyka
15 Por. A. W¹sek, Ochrona uczuæ religijnych w prawie karnym, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 223224.
16 Por. M. Pietrzak, Ochrona wolnoci sumienia i wyznania na gruncie prawa karnego i cywilnego, w: Wolnoæ myli, sumienia i wyznania. Poradnik prawny, red. A. Mikulska, Warszawa 2003,
s. 6566.
17 Por. E. Kruczoñ, Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych, Prokuratura i Prawo (2011)2, s. 3940.
18 Por. A. W¹sek, Przestêpstwa przeciwko..., s. 33.
19 Por. M. Makarska, Przestêpstwa przeciwko..., s. 182.
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polskiego nie daj¹ podstaw do ograniczenia znaczenia s³owa przedmiot jedynie
do elementów natury materialnej. Znaczenie to odwo³uje siê równie¿ do elementów niematerialnych czego przyk³adem s¹ sformu³owania: przedmiot zainteresowañ, przedmiot rozwa¿añ20, itp. R. Paprzycki zauwa¿a te¿, ¿e pogl¹d A.
W¹ska o dekryminalizacji blunierstwa wyprowadzony zosta³ w oparciu o analizê wyk³adni historycznej, podczas gdy tego rodzaju wyk³adnia jest tylko jednym
z rodzajów wyk³adni i to stosowanym w ostatniej kolejnoci. Oparcie siê na tej
wyk³adni w przedmiotowej analizie pomija przemiany ustrojowe ostatnich kilkunastu lat, nie znajduje uzasadnienia w obecnej rzeczywistoci spo³ecznej i pomija
aksjologiê wspó³czesn¹21. Odwo³uj¹c siê do wskazanej wy¿ej wyk³adni jêzykowej, a tak¿e celowociowej i logicznej, autor ten zwraca uwagê, i¿ trudno racjonalnie przypuszczaæ, by ustawodawca, kryminalizuj¹c zniewa¿anie przedmiotów,
jednoczenie pozwala³ na podobne zachowania w odniesieniu do podmiotu kultu.
Na potrzebê oceny zakresu spornego pojêcia w kontekcie argumentum a minori ad maius wskazuje równie¿ T. Szymañski, G. Jêdrejek22 i L. Gardocki23.
Zdaniem natomiast J. Wojciechowskiego art. 196 k.k. nie chroni podmiotów czci
religijnej, jednak¿e taki stan rzeczy dowodzi u³omnoci przedmiotowej regulacji.
Niektóre czyny bowiem, stanowi¹c ewidentne zniewa¿enie Boga czy innego obiektu kultu, pozostan¹ poza zakresem jakiejkolwiek odpowiedzialnoci karnej, mimo
i¿ ich ciê¿ar gatunkowy mo¿e byæ znacznie wiêkszy od zniewagi przedmiotu czy
miejsca kultu24.
Powa¿ne trudnoci interpretacyjne dotycz¹ tak¿e kryteriów oceniaj¹cych, czy
dane zachowanie stanowi zniewagê w znaczeniu u¿ytym w omawianym przepisie. Uczucia religijne  bêd¹c kategori¹ ze sfery psychiki i emocji  z natury swej
nacechowane s¹ subiektywizmem. Nie ulega zatem w¹tpliwoci, ¿e kryteria maj¹ce s³u¿yæ weryfikacji zniewagi winny odpowiadaæ kryterium sprawdzalnoci
i nie mog¹ byæ pozbawione elementów obiektywnych25. Rzecz jednak¿e w tym,
i¿ jednoznaczne ustalenie, co ma byæ owym czynnikiem obiektywizuj¹cym ani
w praktyce ani w teorii nie jest ³atwe.
Wed³ug M. Makarskiej, o uznaniu okrelonego zachowania za zniewagê winny
decydowaæ przede wszystkim powszechnie przyjête normy obyczajowe, w wie20

Por. R. Paprzycki, Czy blunierca jest przestêpc¹? Rozwa¿ania na temat znamienia przedmiotu czci religijnej przestêpstwa obrazy uczuæ  art. 196 k.k., Palestra (2008)56, s. 8283.
21 Por. tam¿e, s. 87.
22 Por. T. Szymañski, G. Jêdrejek, Ochrona uczuæ religijnych w prawie polskim. Uwagi na tle
artyku³u Zbigniewa Wiszniewskiego zamieszczonego w nr 275 Trybuny z dnia 26 listopada 1997 r.
pt. Joannes Paulus dixit, SandomierzWarszawa 2002, s. 51.
23 Por. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2002, s. 243.
24 Por. J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002, s. 366.
25 Teza ta wynika m.in. z treci uzasadnienia wyroku S¹du Najwy¿szego z 6.04.2004 w sprawie I CK 484/03, Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego  Izba Cywilna (2005)4, poz. 69.
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tle których pewne s³owa czy gesty uznaje siê za obraliwe, z uwzglêdnieniem
obowi¹zuj¹cych w danej spo³ecznoci norm kulturowych26. W ocenie R. Krajewskiego, poni¿aj¹cy lub obel¿ywy charakter okrelonych zachowañ nale¿y oceniaæ
na podstawie przes³anek obiektywnych, z uwzglêdnieniem przekonañ panuj¹cych
w krêgu kulturowym, z którego wywodzi siê pokrzywdzony, przy czym modelowy wzorzec winien stanowiæ przeciêtny cz³onek danej grupy wyznaniowej27.
Zdaniem L. Gardockiego, wszelkie ustalenia, kiedy treæ lub forma wypowiedzi czy zachowania siê sprawcy przybiera postaæ zniewa¿enia musz¹ odwo³ywaæ
siê do przewa¿aj¹cych w tym zakresie ocen spo³ecznych28. Podobne stanowisko
zajmuje W. Wróbel, który uwa¿a, ¿e nie ma charakteru zniewa¿enia przedmiotu
czci religijnej wypowied lub zachowanie, które wyra¿a negatywny stosunek do
przedmiotu czci religijnej lub wykorzystuje ten przedmiot jako element kreacji
artystycznej, jeli ze wzglêdu na formê nie zawiera elementów poni¿aj¹cych lub
obel¿ywych29. Inaczej kwestiê tê widz¹ T. Szymañski i G. Jêdrejka, dla których
forma mo¿e mieæ pewne znaczenie dla stwierdzenia, ¿e przestêpstwo obrazy uczuæ
religijnych mia³o miejsce, jednak¿e nie mo¿e ona stanowiæ kryterium decyduj¹cego, a jedynie pomocnicze30. Wed³ug J. Warylewskiego, przy ocenie, czy dane
dzia³anie narusza uczucia religijne, nie nale¿y braæ pod uwagê przeciêtnego poczucia wra¿liwoci lecz w³aciwsze jest odwo³anie siê do ocen wyra¿anych przez
ludzi wykszta³conych i sztuk¹ zainteresowanych31. R. Paprzycki zwraca natomiast uwagê, ¿e o obrazie uczuæ nale¿y mówiæ wówczas, je¿eli zachowanie sprawcy przekroczy ramy merytorycznej analizy czy krytyki i stanie siê narzêdziem
sprawiania przykroci innym32. A. W¹sek opowiada siê za tym, by przyjmowaæ
za miarodajne przeciêtne poczucie wra¿liwoci w omawianej dziedzinie33.
Równie¿ znamiê publicznoci dzia³ania nie jest wolne od kontrowersji.
W literaturze spotkaæ mo¿na pogl¹d, i¿ dzia³anie publiczne to takie, które mo¿e
byæ dostrze¿one przez oznaczon¹, ale wiêksz¹ grupê ludzi34. Zdaniem M. Makarskiej, przymiot dzia³ania publicznego dotyczy czynnoci wykonywanych w takich okolicznociach, w których udzia³ w nich lub ich postrzeganie jest mo¿liwe
26

Por. M. Makarska, Przestêpstwa przeciwko..., s. 176177.
Por. R. Krajewski, Ochrona wolnoci sumienia i wyznania w wietle Kodeksu Karnego
z 1997 r., Przegl¹d S¹dowy (2008)3, s. 72.
28 Por. L. Gardocki, Prawo karne..., s. 244.
29 Por. W. Wróbel, Komentarz do art. 196 k.k., w: Kodeks karny, red. A. Zoll, Kraków 1999,
s. 502.
30 Por. T. Szymaski, G. Jêdrejek, Ochrona uczuæ religijnych..., s. 52.
31 Por. J. Warylewski, Pasja czy obraza uczuæ religijnych? Spór wokó³ art. 196 Kodeksu karnego, w: W krêgu teorii i praktyki prawa karnego. Ksiêga powiêcona pamiêci Profesora Andrzeja
W¹ska, red. L. Leszczyñski, E. Skrêtowicz, Z. Ho³da, Lublin 2005, s. 8.
32 Por. R. Paprzycki, Graj, szatanie, Rzeczpospolita z 21.09.2000, s. 7.
33 Por. A. W¹sek, Przestêpstwa przeciwko przekonaniom..., s. 39.
34 Por. R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2000, s. 248.
27
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dla bli¿ej nieokrelonej liczby osób. Warunek publicznoci spe³nia sama mo¿liwoæ dostrze¿enia dzia³ania ze wzglêdu na jego miejsce, sposób lub okolicznoci35. Wiêkszoæ autorów opowiada siê za tez¹, i¿ sprawca dzia³a publicznie je¿eli
dokonuje zniewagi w taki sposób, ¿e mo¿e ona dotrzeæ do szerokiego, bli¿ej nieokrelonego krêgu osób36. Jak podkrela E. Kruczoñ, przyjêcie publicznoci dzia³ania zale¿ne jest od szeregu konkretnych okolicznoci i nie mo¿na uto¿samiaæ go
z samym tylko dzia³aniem w miejscu publicznym, gdy¿ w poszczególnych przypadkach miejsca te mog¹ byæ pozbawione publicznoci, jak np. le¿¹cy na uboczu cmentarz czy plac w porze nocnej37. Autor ten, odwo³uj¹c siê do przyk³adów
wskazanych przez innych przedstawicieli literatury przedmiotu, jako zachowania
wype³niaj¹ce znamiê publicznoci wymienia np. koncert zespo³u satanistycznego, którego cz³onkowie dopuszczaj¹ siê obraliwego zachowania, chodzenie po
ulicy w koszulce zawieraj¹cej obel¿yw¹ treæ, umieszczanie rysunków o obel¿ywej wymowie na ok³adkach p³yt zespo³ów muzycznych czy te¿ rozpropagowanie
obraliwych tekstów piosenek na p³ycie zespo³u muzycznego i inne38.
Nie mniejsze kontrowersje dotycz¹ u¿ytego w omawianej normie prawnej
sformu³owania: uczucia religijne innych osób. Wed³ug przewa¿aj¹cego pogl¹du doktryny39 u¿ycie w treci art. 196 k.k. zwrotu wyra¿aj¹cego liczbê mnog¹,
nie pozostawia  w wietle wyk³adni gramatycznej  w¹tpliwoci co do tego, i¿
wol¹ ustawodawcy by³o penalizowanie jedynie tego rodzaju zachowañ, których
skutkiem by³oby obra¿enie uczuæ religijnych nie jednostki, lecz grona co najmniej dwóch osób. Z tez¹ t¹ nie zgadza siê R. Paprzycki, trafnie zauwa¿aj¹c, ¿e
brak jest racjonalnych powodów, dla których ustawodawca mia³by penalizowaæ
obrazê uczuæ religijnych dwóch osób, a jednej  ju¿ nie40. Podobny pogl¹d prezentuje J. Wojciechowska, wed³ug której przez obrazê uczuæ religijnych nale¿y
rozumieæ takie zachowanie sprawcy, które odbierane jest jako obel¿ywe zarówno
przez grupê osób, jak i przez jedn¹, konkretn¹ osobê. Zdaniem W. Wróbla, omawiany zwrot wyra¿aj¹cy liczbê mnog¹ ma charakter wy³¹cznie stylistyczny i w takim
kontekcie nale¿y go interpretowaæ.
Stanowiska kwestionuj¹ce pluralistyczn¹ wyk³adniê omawianej regulacji
s¹ s³uszne. Zdaj¹ siê znajdowaæ oparcie zarówno w aksjologicznych za³o¿eniach
35

Por. M. Makarska, Przestêpstwa przeciwko..., s. 179.
Por. J. Krukowski, K. Warcha³owski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 294;
M. Filar, Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, zeszyt 18: Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia i wyznania, Warszawa 1998, s. 105; J. Wojciechowski, Kodeks..., s. 370;
A. Marek, Kodeks karny, Warszawa 200, s. 452.
37 Por. E. Kruczoñ, Przestêpstwo obrazy uczuæ..., s. 53.
38 Por. tam¿e, s. 54.
39 Pogl¹d ten prezentuje m.in. E. Kruczoñ (Przestêpstwo przeciwko..., s. 4243), R. Góral (Kodeks karny..., s. 248), T. Bojarski (Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 358) i inni.
40 Por. R. Paprzycki, Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce, Kraków 2002, s. 50.
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tej regulacji, w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, jak i w domniemaniu racjonalnoci ustawodawcy.
S¹d Najwy¿szy, w uchwale z 21 listopada 2001 r. poruszaj¹cej kwestiê liczby
mnogiej zastosowanej przez ustawodawcê w treci jednego z przepisów pozakodeksowych, jednoznacznie stwierdzi³, i¿ u¿ycie w treci normy prawnej liczby
mnogiej dla okrelenia m.in. przedmiotu bezporedniej ochrony nie oznacza, ¿e
ustawodawca u¿ywa jej w znaczeniu zwrotu co najmniej dwa, a zatem w celu
ograniczenia podstaw odpowiedzialnoci41. Teza ta konsekwentnie podtrzymywana jest w orzecznictwie na tle przepisu art. 253 k.k., w którym ustawodawca
operuje okreleniem handel ludmi. W judykatach wyranie dominuje pogl¹d,
i¿ u¿yty w tym przepisie zwrot odwo³uj¹cy siê do liczby mnogiej nie wyklucza
mo¿liwoci zaistnienia tego rodzaju przestêpstwa tak¿e w przypadku, gdy handel
dotyczyæ bêdzie tylko jednej osoby42.
Na marginesie zauwa¿yæ nale¿y, i¿ zbiorczy termin osoby wystêpuje nie
tylko w treci art. 196 k.k., ale równie¿ i w innych przepisach Kodeksu karnego.
Gdyby podzielaæ tezê, ¿e termin osoby na gruncie stylistyki karnistycznej zawsze oznacza co najmniej dwoje ludzi, to równoczenie nale¿a³oby dojæ do wniosku, ¿e w prawie polskim nie dopuszcza siê zbrodni wojennej okrelonej w art.
123 i 124 k.k. ten, kto (z naruszeniem prawa miêdzynarodowego) dokonuje zabójstwa b¹d te¿ poddaje karom cielesnym jednego jeñca wojennego czy te¿ jedn¹ osobê cywiln¹ z obszaru okupowanego, bowiem w wymienionych przepisach,
obiekt (ofiara) zamachu okrelany jest wielopodmiotowo jako jeñcy wojenni
i ludnoæ cywilna. Tego rodzaju wnioskowanie z oczywistych przyczyn pozostawa³oby w kolizji z podstawowymi standardami demokratycznej praworz¹dnoci i wi¹¿¹cymi Polskê paktami miêdzynarodowymi. W wietle powy¿szego trudno
zatem zasadnie przyjmowaæ, by racjonalny ustawodawca w tym samym akcie
prawnym stosowa³ formê liczby mnogiej w ró¿nym znaczeniu: w pewnych przepisach traktowa³ j¹ jako rodek dla celowego ograniczenia podstaw odpowiedzialnoci karnej, a w innych  nie.
Koncepcja wskazuj¹ca na mo¿liwoæ zniewa¿enia uczuæ religijnych jednej
tylko osoby zdaje siê korespondowaæ równie¿ z treci¹ art. 257 k.k. W przepisie
41 Por. wyrok S¹du Najwy¿szego z 21.11.2001 w sprawie I KZP 26/01, Orzecznictwo S¹du
Najwy¿szego (2002)12, s. 4351.
42 Por. wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 18.12.2001 w sprawie II AKa 270/01, Prokuratura i Prawo 2002, dodatek Orzecznictwo, nr 12, poz. 35; wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie
z 29.02.2002 w sprawie II AKa330/02, Prokuratura i Prawo 2003, dodatek Orzecznictwo, nr 4,
poz. 19; wyrok S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu z 2102.2003 w sprawie II AKa 586/02, Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego (2003)5, poz. 45. Tylko w jednym wyroku S¹d Apelacyjny w Lublinie
stwierdzi³, ¿e jednostkowa transakcja sprzeda¿y cz³owieka czy nawet ludzi (wiêcej ni¿ jednej osoby), zgodnie z przewa¿aj¹cymi w judykaturze i doktrynie pogl¹dami [...] nie mo¿e byæ w ¿adnym
wypadku uznana za uprawianie handlu ludmi w rozumieniu art. 253 § 1 k.k. (por. sprawa II AKa
330/02, Prokuratura i Prawo 2003, dodatek Orzecznictwo, nr 4, poz. 19).
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tym ustawodawca jednoznacznie podda³ penalizacji zachowanie polegaj¹ce na
publicznym zniewa¿eniu z powodu m.in. przynale¿noci wyznaniowej, zarówno
grupy ludnoci, jak i poszczególnej osoby. Skoro wiêc przestêpstwem jest zachowanie zniewa¿aj¹ce chocia¿by jedn¹ osobê wierz¹c¹ z powodu jej przynale¿noci
wyznaniowej, to brak jest jakichkolwiek, racjonalnych przes³anek, dla których
zniewa¿enie uczuæ religijnych jednej osoby wierz¹cej, mia³oby pozostawaæ poza
ochron¹ prawn¹.
Spory interpretacyjne dotycz¹ równie¿ strony podmiotowej przestêpstwa
z art. 196 k.k. To, i¿ zniewa¿enie uczuæ religijnych jest wystêpkiem o charakterze
umylnym nie ulega w¹tpliwoci, jednak¿e ju¿ to, czy umylnoæ ta wystêpuje
w postaci zarówno zamiaru bezporedniego43, jak i ewentualnego44, dzieli doktrynê. Zgodnie z pogl¹dem zdecydowanie przewa¿aj¹cym45, przestêpstwo obrazy
uczuæ religijnych mo¿e byæ pope³nione zarówno w zamiarze bezporednim, jak
i ewentualnym. Wed³ug jednak¿e innego stanowiska, prezentowanego m.in. przez
J. Wojciechowsk¹46, O. Górniok47, J. Warylewskiego48, przestêpstwo to mo¿e byæ
pope³nione wy³¹cznie z zamiarem bezporednim, gdy¿  jak argumentuje to O. Górniok  u¿yte w art. 196 k.k. znamiona czasownikowe obra¿a i zniewa¿aj¹c
maj¹ charakter intencjonalny. Z tez¹ t¹ nie zgadza siê M. Makarska. Autorka ta,
odwo³uj¹c siê do tezy wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 25 padziernika 1984 r.,
trafnie zauwa¿a, i¿ gdyby ustawodawca chcia³ w przypadku obrazy uczuæ religijnych wy³¹czyæ zamiar ewentualny, to w redakcji wymienionego przepisu pos³u¿y³by siê zwrotami chc¹c i w celu. Skoro w omawianym przepisie tego rodzaju
sformu³owañ nie ma, nie ma te¿ podstaw do uznania, ¿e przestêpstwo z art. 196 k.k.
mo¿e byæ pope³nione wy³¹cznie z zamiarem bezporednim.
43 Dzia³aj¹c w zamiarze bezporednim (dolus directus), sprawca chce osi¹gn¹æ zamierzony
rezultat. Chêæ mo¿e polegaæ na: 1) celowym d¹¿eniu do osi¹gniêcia po¿¹danego stanu rzeczy, 2) chêæ
mo¿e dotyczyæ nastêpstwa dzia³ania, podjêtego w innym celu, chocia¿by sprawca nastêpstwa wcale
nie pragn¹³, pod warunkiem jednak, ¿e sprawca uwiadamia sobie nieuchronnoæ takiego nastêpstwa dzia³ania.
44 Zamiar ewentualny (dolus ewentualis) obrazy uczuæ religijnych zachodzi wówczas, gdy
sprawca nie dzia³a po to, by obraziæ uczucia religijne, jednak¿e liczy siê z tym, ¿e uczucia te obrazi
i godzi siê na to.
45 Pogl¹d ten prezentuje m.in. M. Filar (Przestêpstwa przeciwko wolnoci i wyznania, w: Nowa
kodyfikacja karna..., s. 105), J. Wojciechowski (Kodeks karny..., s. 340), A. Marek (Kodeks..., s. 452),
A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz (Prawo wyznaniowe, s. 115), R. Paprzycki (Graj, szatanie...,
s. 7), E. Kruczoñ (Przestêpstwo obrazy uczuæ..., s. 56) i inni.
46 Por. B. KunickaMichalska, J. Wojciechowska, Przestêpstwa przeciwko wolnoci, wolnoci
sumienia i wyznania, wolnoci seksualnej i obyczajnoci oraz czci i nietykalnoci cielesnej. Rozdzia³y XXIII, XXIV, XXV, XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 88.
47 Por. O. Górniok, S. Hoc, S. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III (art.117363), Gdañsk
2001, s. 170.
48 Por. J. Warylewski, Pasja czy obraza..., s. 15.
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WNIOSKI
Uczucia religijne nale¿¹ do dóbr, których ochrona w wymiarze legislacyjnym jest wyranie zaznaczona. W praktyce jednak¿e ochrona ta w obecnie obowi¹zuj¹cym polskim prawie karnym wydaje siê byæ w znacznym stopniu iluzoryczna. Rozmiar kontrowersji istniej¹cych wród teoretyków prawa, a dotycz¹cych nieomal ka¿dego ze znamion przestêpstwa obrazy uczuæ religijnych, sprawia,
i¿ przede wszystkim trudno uznaæ, by przepis ten w sposób nale¿yty i faktyczny
chroni³ uczucia religijne osób wierz¹cych. Zastrze¿enia w tym zakresie dodatkowo potêguje zjawisko absolutyzowania wolnoci artystycznej jako swoistego kontratypu wynikaj¹cego z art. 73 Konstytucji, mimo i¿ nawet Trybuna³ Europejski
w orzeczeniu z 20 wrzenia 1994 r. wskaza³, ¿e wolnoæ myli, sumienia i religii
gwarantowana w art. 9 Konwencji, stanowi jedn¹ z podwalin spo³eczeñstwa demokratycznego, a to obliguje do proporcjonalnego ograniczania prawa do swobody wypowiedzi ze wzglêdu na uczucia religijne49. W¹tpliwoci teoretyczne maj¹
swoje bezporednie prze³o¿enie na praktykê organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci, sprawiaj¹c, i¿ ochrona uczuæ religijnych w tym wymiarze równie¿
ma charakter marginalny50. Postêpowanie dotycz¹ce np. incydentu podarcia Biblii na koncercie grupy Behemoth pierwotnie zosta³o umorzone z uwagi w³anie
na fakt, i¿ pokrzywdzonym w tej sprawie by³a tylko jedna osoba, za lider wymienionego zespo³u, nie przyznaj¹c siê do zniewa¿enia uczuæ religijnych, powo³a³
siê na argument bêd¹cy motywem przewodnim tak¿e procesu Doroty N. i zawieszonych na krzy¿u mêskich genitaliów tj. na swobodê ekspresji artystycznej.
Trudnoci istniej¹ce w procesach dotycz¹cych symboli chrzecijañskich prowokuj¹ do refleksji, czy taka sama skala trudnoci w ustaleniu tego, co jest, a co
nie jest zniewa¿eniem uczuæ religijnych, zachodzi³aby równie¿ w odniesieniu do
symboli innych religii, np. Pó³ksiê¿yca czy Gwiazdy Dawida. Pytanie to wydaje
siê byæ istotne, jeli zwa¿y siê, i¿ wspomniany incydent podarcia Biblii  jednego
z podstawowych przedmiotów czci religijnej chrzecijan, w tym katolików  od
2007 r. budzi w¹tpliwoci mediów i prawników w Polsce i nie mo¿e doczekaæ siê
merytorycznego rozstrzygniêcia, podczas gdy np. akt podarcia Koranu w Grecji
w 2009 r. (w wyniku którego dosz³o w Atenach do powa¿nych zamieszek ulicznych) zosta³ natychmiast uznany przez polsk¹ opiniê publiczn¹ (i s³usznie) za akt
profanacji i blunierstwa51. Odnotowaæ te¿ nale¿y, i¿ nagranie z koncertu grupy
49 Por. T. Jasudowicz, Blunierstwo a kultura europejska: pojedynek miêdzy wolnoci¹ ekspresji a wolnoci¹ religii, Studia Europejskie, t. 2, Toruñ 1998, s. 221256.
50 E. Kruczoñ w lad za ustaleniami M. Makarskiej podaje, i¿ w latach 19992004 na 380
zg³oszonych przypadków pope³nienia czynu z art. 196 k.k. zapad³o jedynie 50 wyroków skazuj¹cych, co stanowi zaledwie 14 % (por. E. Kruczoñ, Przestêpstwa obrazy..., s. 58).
51 Por. Rzeczpospolita, <http://info.wiara.pl/doc/261045.GrecjaPodartyKoranprzyczynademonstracji>, (data dostêpu: 4.05.2011).
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Behemoth uwidaczniaj¹ce akt rozrywania Biblii do chwili obecnej, a zatem przez
okres 4 lat od daty pope³nienia czynu, mo¿na bez ¿adnych przeszkód obejrzeæ
w Internecie (filmik francuskiego filmowca  amatora bezczeszcz¹cego Koran,
na polecenie francuskiej prokuratury natychmiast z Internetu wycofano52).
Istniej¹cy stan rzeczy wydaje siê byæ wypadkow¹ szeregu okolicznoci. Interpretacja omawianej normy prawnej niejako z istoty swej nie bêdzie wolna od
elementów subiektywnych i w wiêkszym lub mniejszym stopniu zawsze nosiæ
bêdzie lady optyki wiatopogl¹dowej interpretatorów. Okolicznoæ ta nie mo¿e
jednak zmieniaæ faktu, i¿ istniej¹ce rozbie¿noci winny byæ dla ustawodawcy sygna³em wskazuj¹cym na potrzebê rozwa¿enia ewentualnych zmian legislacyjnych
w omawianym wzglêdzie tak, aby regulacja ta w sposób rzeczywisty chroni³a
konstytucyjnie gwarantowan¹ wolnoæ religijn¹ i to wolnoæ religijn¹ nie tylko
wspólnot, ale i jednostki.
Niezale¿nie jednak¿e od materii stricte prawniczej, stwierdziæ trzeba, i¿ niski poziom owej ochrony prawnej zdaje siê mieæ swoje ród³o równie¿ w okolicznociach, rzec by mo¿na, natury spo³ecznej. Przede wszystkim, trudno zauwa¿yæ,
aby  pomimo coraz czêstszego upubliczniania zarówno drastycznych przypadków obrazy uczuæ religijnych, jak i nik³ej skutecznoci prawa w tym wzglêdzie 
potrzeba zmian legislacyjnych by³a przedmiotem szerszej uwagi i inicjatywy spo³ecznej53. Przyczyny tego s¹ wielorakie, jednak¿e wydaje siê, i¿ sytuacja taka
porednio wynika równie¿ z postêpuj¹cego zjawiska stêpiania wra¿liwoci na
chrzecijañskie symbole religijne. Bi¿uteria wykorzystuj¹ca motyw ró¿añca i krzy¿a, czy te¿ krzy¿ wszczepiany w ramach piercingu54 na wargach czy nosie, w coraz wiêkszym wymiarze przenika do powszechnej obyczajowoci, coraz mniej
bulwersuj¹c i dziwi¹c. Podobnie jak i obrazoburczy public relations55, bez którego w zasadzie trudno dzi wyobraziæ sobie karierê we wspó³czesnych massmediach.
Naiwnoci¹ by³oby twierdzenie, i¿ powy¿sze zjawisko rozprzestrzenia siê
wy³¹cznie w rodowiskach osób niewierz¹cych i tylko ateici s¹ odbiorcami tego
rodzaju komercji. Obojêtnienie osób niewierz¹cych na wykorzystywanie symboli
religijnych w celach pozareligijnych jest przykre, jednak¿e obojêtnienie osób wierz¹cych musi niepokoiæ. Akceptacja mody czy rozrywki bawi¹cej siê symbola52

Por. M. G³adysz, <http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/newszbezczescilkoranwimie
sztukigrozimu5latwiezienia,nId,301075,repId,33284571>, (data dostêpu: 4.05.2011).
53 To natomiast, i¿ presja opinii publicznej mo¿e skutecznie wyp³ywaæ na funkcjonowanie
prawa w ¿yciu i to nawet w wymiarze miêdzynarodowym, dowiod³a g³ona sprawa krzy¿y we
W³oszech, gdzie Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, pod naporem protestu tysiêcy W³ochów,
a tak¿e pañstw i organizacji chrzecijañskich z ca³ej Europy, wycofa³ siê w marcu 2011 r. z wczeniejszej decyzji nakazuj¹cej zdjêcie krzy¿y ze cian szkó³ publicznych w tym kraju.
54 Z ang.: kolczykowanie, przek³uwanie.
55 Z ang.: publiczne relacje, kontakty z otoczeniem.
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mi religijnymi tylko z pozoru jest niegrona. W istocie powoli trywializuje i deprecjonuje sakralny charakter tych przedmiotów, sprawiaj¹c, ¿e pojêcie zniewagi
w odniesieniu do symboli kultu religijnego ulega swoistemu rozmyciu. Utrzymanie siê tego rodzaju tendencji w powi¹zaniu z brakiem jednoznacznoci prawa
mo¿e sprawiæ, i¿ w niedalekiej perspektywie zniewa¿enie uczuæ religijnych nie
tylko jednego, ale i wszystkich katolików w Polsce oka¿e siê pod ka¿dym wzglêdem niemo¿liwe.
AN OFFENSE AGAINST THE RELIGIOUS FEELINGS
OF CATHOLICS IN POLAND  IS IT POSSIBLE?
Summary
This article discusses the issue of offending religious feelings in the light of the Polish penal
code. It is an attempt to answer the question of whether the standards really protect the values they
were supposed to protect when they were established, and if so, to what extent. Is the protection of
religious feelings in Poland real or is it just a formal and legal illusion? The analysis of article 196 of
the penal code and of legal writers reveals many major differences of interpretation. This leads to
the conclusion that even though religious feelings are constitutionally protected, this protection
seems largely illusory in practice. Apart from legislative and legal reservations, the low level of
protection of religious feelings seems to be also indirectly due to some public attitudes, including
the acceptance of a growing insensitivity to Christian symbols. This acceptance is only seemingly
harmless. In fact, it slowly saps the sacred character of these objects. This leads to a certain blurring
of the notion of insult to objects of religious worship.
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