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Wstęp

Europejski Trybunał Praw Człowieka stał się już dla większości 
mieszkańców Europy symbolem ochrony jednostki przed samowolą 
państwa lub wsparciem, gdy państwo nie chce lub nie potrafi właści
wie zabezpieczyć praw poszkodowanych w aspekcie horyzontalnym. 
Ta popularność jest szczególnie zauważana w krajach, gdzie kultura 
prawna miała mniejsze możliwości rozwoju ze względu na rządy auto
kratyczne lub komunistyczne. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności z 1950 r.1, nazywana też Europejską konwen
cją praw człowieka, która jest podstawą funkcjonowania Trybunału, 
jest uważana za najważniejszy pomnik prawny XX w. w Europie. Nie 
dziwi więc fakt, że Konwencja chroni również prawa wierzących 
i niewierzących na płaszczyźnie przekonań religijnych i światopoglą
dowych, a orzecznictwo Trybunału w tej materii jest bogate i wielo
aspektowe, choć czasami również kontrowersyjne tak dla środowisk 
konserwatywnych, jak i liberalnych.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zakresu ochrony wol
ności sumienia i wyznania, wynikającego z Konwencji, a interpreto
wanego w świetle orzecznictwa Trybunału. Opracowanie składa się 
z czterech rozdziałów i jednocześnie dzieli na dwie części: teoretyczną 
(rozdziały 1 i 2) oraz szczegółową (rozdziały 3 i 4)2. W pierwszym roz
dziale przedstawione są podstawowe informacje dotyczące Konwencji 
jako takiej, organizacja i funkcjonowanie Trybunału oraz wypracowane 
przez niego zasady interpretacyjne. Drugi z rozdziałów zawiera zwię
złe informacje na temat dorobku judykatury oraz doktryny w zakre
sie wolności myśli, sumienia i wyznania, które następnie są rozwinięte 
w rozdziale trzecim w podziale na poszczególne węzłowe problemy 
dotyczące tej wolności. Rozdział czwarty obejmuje zagadnienia na sty
ku ochrony wolności sumienia i wyznania a innymi prawami chronio
nymi przez Konwencję. Pracę zamyka podsumowanie.

1 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. 
Nr 61, poz. 284).

2 Por. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 
2005, s. 84–89.
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W monografii została zastosowana metoda dogmatyczna i historycz
na. Baza materiałowa to praktycznie całość liczącego się i dostępnego 
publicznie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
(w tym istotnych decyzji o dopuszczalności skargi) – według oficjal
nej wersji w języku angielskim lub w wyjątkowych przypadkach we
dług nieoficjalnego tłumaczenia z języka francuskiego na angielski 
– bezpośrednio lub pośrednio dotyczącego wolności sumienia i wy
znania. Dodatkowo w pracy wykorzystano dorobek Komisji, o ile był 
on przydatny dla zrozumienia rozwoju interpretacji Konwencji. W pra
cy oparto się także na wybranej polskiej i anglojęzycznej literaturze 
przedmiotu. Przy doborze literatury autor kierował się stopniem jej 
relewantności dla celu i tematu pracy, aktualnością oraz dostępnością. 
Należy przy tym zauważyć, że literatura odnosząca się w języku polskim 
wystarczająco wyczerpująco, szczegółowo i aktualnie do orzecznictwa 
ETPCz w sprawach wolności sumienia i wyznania jest dość skromna. 
Polskojęzyczna praca monograficzna na temat wolności myśli, sumie
nia i wyznania w EKPCz została opublikowana w 2004 r.3. Tymczasem 
ostatnie lata wyróżniają się niezwykłym dynamizmem prac Trybunału, 
związanym szczególnie z wyzwaniami w nowych krajach członkow
skich Rady Europy oraz związanymi ze zderzeniem świeckości pań
stwa z ekspresją religijną. Lukę tę tylko częściowo wypełnia poświęco
ny art. 9 EKPCz rozdział fundamentalnego komentarza L. Garlickiego 
z 2010 r.4, czy glosy poświęcone głównie Lautsi v. Italy lub artykuły 
dotykające głównie kwestii nauczania religii, noszenia chust islamskich 
i granic wolności wypowiedzi5. 

Na ochronę wolności sumienia i wyznania w Konwencji składają się 
trzy artykuły: 9 (dotyczący jej wprost, łącznie z wolnością myśli), 14 (za
kaz dyskryminacji m.in. ze względu na religię) oraz 2 do Protokołu 
Nr 1 (dotyczący prawa do edukacji i poszanowania prawa rodziców 
do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem religij
nym i filozoficznym). Wsparciem ochrony wolności sumienia i wyzna
nia są także inne prawa i wolności, jeśli wiążą się one w danej sprawie 
z kwestiami wolności sumienia bądź związkami wyznaniowymi (np. 
art. 6, 10, 11 i art. 1 do Protokołu Nr 1). Praca przedstawia orzecznictwo 

3 K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Kon
wencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004, s. 70.

4 L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol
ności, t. 1, Warszawa 2010.

5 Zob. szczególnie zbiór referatów: R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondra-
tiewa-Bryzik (red.), Prawne granice wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2012.
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według stanu na koniec maja 2012 r., w tym obejmuje precedensowe 
orzeczenia Wielkiej Izby w sprawach Lautsi v. Italy6 oraz Bayatyan 
v. Armenia7 z lipca 2011 r., a także ciekawe ze względu na nowe tematy 
orzeczenia w sprawach Negrepontis-Giannisis v. Greece8 z maja 2011 r. 
oraz Association Les Témoins de Jéhovah v. France z czerwca 2011 r.9. 
Ze względu na uchylenie się Trybunału od wyrokowania w sprawach 
Ouardiri v. Switzerland10 oraz Ligue des Musulmans de Suisse and 
Others v. Switzerland11 w lipcu 2011 r. praca nie może przedstawić 
stanowiska Trybunału w przedmiocie zgodności z Konwencją zaka
zu budowy minaretów w Szwajcarii, co będzie ważnym przedmiotem 
dyskusji dotyczących granic wolności sumienia i wyznania oraz miej
sca islamu w Europie.

O ile nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia aktów prawnych oraz 
orzeczeń z języka angielskiego zostały wykonane przez autora niniej
szej pracy, z wyjątkiem traktatów międzynarodowych opublikowa
nych w Dzienniku Ustaw RP. Konsekwentnie słowo „Trybunał” oraz 
skrót „ETPCz” odnoszone są tylko do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, a „Konwencja” lub skrót „EKPCz” do Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Na koniec należy zaznaczyć, 
że w bibliografii nie uwzględniono aktów prawnych i orzecznictwa 
sądów krajowych, które przywoływane są wyłącznie za treścią orzecz
nictwa ETPCz, przy czym ich nazwy w języku polskim, przetłumaczo
ne są głównie z języka angielskiego, a sygnatury legislacyjne i sądowe 
zostały wskazane w głównym tekście pracy, o ile były dostępne.

Autor dziękuje za uwagi prof. nadz. dr. hab. Tadeuszowi J. Zie liń-
skiemu z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz 
dr. Pawłowi Boreckiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za wsparcie 
merytoryczne oraz uwagi, które pozwoliły na właściwe ukształtowa
nie tekstu do publikacji. Oczywiście wszelkie potencjalne błędy i nie
ścisłości obciążają wyłącznie autora niniejszej publikacji, choć starał 
się on je wyeliminować.

6 Lautsi and Others v. Italy, Nr 30814/06, orz. Izby z 3.11.2009 r. oraz Lautsi and 
Others v. Italy [GC], Nr 30814/06, orz. Wielkiej Izby z 18.3.2011 r.

7 Bayatyan v. Armenia [GC], Nr 23459/03, orz. Wielkiej Izby z 7.7.2011 r.
8 Negrepontis-Giannisis v. Greece, Nr 56759/08, orz. Izby z 3.5.2011 r.
9 Association Les Témoins de Jéhovah v. France, Nr 8916/05, orz. Izby z 30.6.2011 r.
10 Ouardiri v. Switzerland, Nr 65840/09, decyzja o dopuszczalności skargi z 8.7.2011 r.
11 Ligue des Musulmans de Suisse and Others v. Switzerland, Nr 66274/09, decyzja 

o dopuszczalności skargi z 8.7.2011 r.
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