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Amicus Curiae 

 Fundacji, jako organizacji społecznej w rozumieniu art. 90 k.p.k., przysługuje uprawnienie do złożenia 

oświadczenia [art. 91 k.p.k.], które może mieć formę pisemną. Tego rodzaju stanowiska niekiedy przyjmują postać 

amici curiae [opinii przyjaciela Sądu]. Są one formułowane i przedstawiane sądom w sprawach bezpośrednio 

skorelowanych z przedmiotem działalności organizacji społecznych [pośrednio realizując w ten sposób ich zadania 

statutowe]. 

Fundacja wyraża stanowisko, iż przekazana Sądowi Opinia może okazać się przydatna w dekodowaniu ustaleń 

faktycznych w przedmiotowej sprawie. Równocześnie Fundacja wyraża nadzieję, iż przedstawienie 

przedmiotowej opinii przyjaciela Sądu ułatwi wydanie rozstrzygnięcia w sprawie o dużym potencjale litygacyjnym. 

 

Przestępstwo „obrazy uczuć religijnych” [art. 196 k.k.] 

Syntetyczny rys historyczny 

 Zamierzeniem Fundacji jest wskazanie, iż przestępstwo typizowane w treści art. 196 k.k. ma wyjątkowo 

niejednoznaczny rodowód. Poniżej przedstawione rozważania historyczno – prawne mają duże znaczenie w 

procesie wykładni znamion omawianego przestępstwa. Wykładnia historyczna, z natury subsydiarna wobec 

wykładni teleologicznej, celowościowej i systemowej, ma szczególne znaczenie w interpretacji przepisów 

wyznaczających ramy esencji demokratycznego państwa prawa – granicy ochrony uczuć religijnych w spectrum 

prawnokarnym. Tym samym przedstawiciel Fundacji pozwoli skorzystać z możliwości swoistej podróży w czasie, 

dokona bowiem przedstawienia potencjalnych progenitorów art. 196 k.k. - celem wsparcia Sądu w dokonywaniu 

wykładni jego znamion. 

 Założeniem Konstytucji marcowej (1921 r.)1 i kwietniowej (1935 r.)2 było wprowadzenie równości wobec 

prawa bez względu na wyznawaną religię i światopogląd (art. 110-116). Przeczyło jednak temu ustanowienie 

prymatu wyznania rzymsko – katolickiego. Zgodnie z art. 114a konstytucji marcowej „wyznanie rzymsko 

– katolickie, będące religją przeważającej części narodu, zajmuje w Państwie naczelne stanowisko wśród 

równouprawnionych wyznań”. 

Wyrazem tej dychotomii był kształt przepisów kodeksu karnego z 1932 r., kryminalizujących występki skierowane 

przeciwko uczuciom religijnym3. Rozdział XXVI ustawy zawierał przepisy określane jako przestępstwa przeciwko 

uczuciom religijnym, utożsamiane z przestępstwami religijnymi [turbatio sacrorum] 4 . Była to szczególna 

kategoria czynów zabronionych, wywołująca spory, które ujawniły się podczas prac Komisji 

Kodyfikacyjnej nad kształtem ustawy karnej z 1932 r.5. 

 
1Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 44, poz. 267 z późn. zm.). 
2Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 227). 
3Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny. (Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. 

zm.). Zob. J. Makarewicz, Kodeks karny z Komentarzem, Czwarte wydanie, Wydawnictwo Zakładu Naukowego 
Imienia Ossolińskich, Lwów 1935, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. 

4Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Sekcja Prawa Karnego. T. 2, Wydawnictwo Urzędowe Komisji 
Kodyfikacyjnej, Lwów 1925, s. 107. 

5Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej… op.cit. 
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 Zgodnie z art. 172 karze więzienia do lat 5 podlegał ten, „Kto publiczne Bogu bluźni”. W literaturze 

wskazano, że bluźnienie Bogu [blasphemia immediata] naruszało podstawę wartości każdego wyznania 

monoteistycznego, co skutkowało poniżeniem religii jako całej i tym samym naruszając uczucia religijne 

wierzących 6 . Bluźnierstwo polegało na publicznym wypowiedzeniu się w sposób obelżywy, naruszający tym 

samym część należną Bogu7. Kodeksowe ujęcie bluźnierstwa było tożsame z bluźnierstwem w znaczeniu wąskim, 

polegającym na znieważeniu Boga lub Bóstwa8. Ustawodawca nie precyzował pojęcia bluźnierstwa, pozostawiając 

jego wykładnię doktrynie i orzecznictwu. W piśmiennictwie wskazywano, że działanie bluźniercze mogło polegać 

na znieważeniu słowem, czynem, w formie pisma i druku 9 . Podkreślano, że znamiona bluźnierstwa mogło 

wypełniać rozpowszechnianie druku, pisma lub wizerunku 10 . Bluźnierstwem mogło być także fałszywe 

samooskarżenie o popełnienie tego czynu zabronionego, polegające na przytaczaniu słów mających charakter 

bluźnierczy 11 . Zgodnie z uzasadnieniem prac Komisji Kodyfikacyjnej „Podkładem tego ujęcia (piszący – 

bluźnierstwa) jest działanie przeciwko dogmatom każdej religii, gdyż każda stoi na stanowisku deistycznym, a 

zarazem chodzi ustawodawcy o możliwość wywołania niepokoju ze względu na sposób publicznego dokonania”12. 

 Pojęcie „Bóg” należało rozumieć z punktu widzenia deistycznego, przez pryzmat religii monoteistycznych, 

w założeniu chrześcijańskich 13 . Był nim zarówno byt transcendentalny ujęty abstrakcyjnie [a contrario do 

panteistycznego ujęcia absolutu], jak też i z punktu widzenia poszczególnych związków wyznaniowych o 

uregulowanym statusie prawnym. Konsekwencją kryminalizacji bluźnierstwa Bogu była faworyzacja wyznań 

monoteistycznych nad panteistycznymi14. Publiczny charakter przestępstwa oznaczał, że bluźnierstwo musiało 

być popełnione w miejscu i warunkach umożliwiających zapoznanie się z treścią i charakterem bluźnierstwa przez 

z góry nieokreślony krąg osób. Oznaczenie znamiona publiczności podyktowane było aspektem funkcjonalnym 

przepisu. Jego zadaniem była ochrona pokoju religijnego, nie zaś wyłącznie bluźnierstwo ujęte jednostkowo, 

indywidualnie15. Wprowadzenie znamiona publiczności sugerowało, że w zasadzie omawiany przepis miał służyć 

jako instrument prewencji generalnej przed czynami wywołującymi zgorszenie społeczeństwa na tle religijnym. 

W piśmiennictwie podkreślano, że do znamion przestępstwa bluźnierstwa nie należało wywołanie tzw. 

publicznego zgorszenia, określanego jako wywołanie nastroju rzeczywistego oburzenia świadków zdarzenia. Na 

gruncie omawianego przepisu karane było więc spowodowanie samego niebezpieczeństwa wywołania ujemnego 

wrażenia u świadków lub widzów bluźnierstwa, co determinowało bezskutkowy charakter tego przestępstwa16. 

 
6W. Wróblewski, Prawo karne – skrypt. Wilno 1938, s. 92. 
7P. Kozłowska – Kalisz, M. Kucharska – Derwisz w: Prawnokarne… s. 218 ; Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej 

Polskiej… op.cit ; J. Makarewicz, Kodeks karny… op.cit. 
8 K. Warchałowski, Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932 – 1997, Studia z Prawa 

Wyznaniowego, Tom IV, 2002, s. 61. 
9Kodeks karny 1932…. , s. 427, teza 3. 
10J. Makarewicz, Kodeks… s. 334. 
11L. Peiper, Komentarz do Kodeksu Karnego, Kraków 1933, s. 485. 
12Komisja Kodyfikacyjna… op. cit.  98 w: Kodeks karny 1932…. , s. 428. 
13K. Warchałowski, Prawnokarna… op.cit. 
14W trakcie praw Komisji Kodyfikacyjnej Prawa karnego dyskutowana nad celowością kryminalizacji bluźnierstwa jako odrębnego czynu zabronionego. Mimo 

zauważenia braku podstawy teoretycznej do wyróżnienia bluźnierstwa jako odrębnego przestępstwa, zdecydowano się na określenie tego czynu jako 
samodzielnego przepisu karnego. Za powyższą decyzją przemawiały podobnie jak w przypadku kwestii lokalizacji kodeksowej przestępstw religijnych, 
względy pragmatyczne. J. Makarewicz stwierdził, iż wprowadzenie do kodeksu karnego przestępstwa blasphemia immediata wynika ze względów 
oportunistycznych i z obawy przed reakcją opinii publicznej, która negatywnie mogłaby się odnieść do braku tego przestępstwa jako odrębnego czynu. 
Argumentem przemawiającym za tym było także obowiązywanie analogicznych przepisów w innych ustawach karnych. W. Wróblewski wskazywał, że w czasie 
prac Komisji Kodyfikacyjnej kryminalizacja bluźnierstwa utrzymywała się nadal w szeregu europejskich kodeksów karnych (m.in. w kodeksie austriackim, 
bułgarskim, węgierskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim). Co więcej podkreślano, że poprzednio obowiązujące ustawy karne na terenach Rzeczypospolitej 
Polskiej traktowały bluźnierstwo jako odrębny czyn zabroniony.  Por. Komisja Kodyfikacyjna … s.  98. 

15 Z. Migros, Przestępstwa przeciwko uczuciom religijnym w polskim kodeksie karnym z 1932 r., „Wojskowy 
Przegląd Prawniczy” 1982, nr 2, s. 199. 

16Ibidem. 
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 Do przestępstw przeciwko uczuciom religijnym należało także znieważenie świętości określane jako 

bluźnierstwo znaczeniu szerokim [blasphemia mediata]. Zgodnie z art. 173 przestępstwem było publiczne lżenie 

lub wyszydzanie uznanego prawnie wyznania lub związku religijnego, jego dogmatów, wierzeń lub obrzędów. W 

ramach tej samej jednostki redakcyjnej zakazane było znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca 

przeznaczonego do wykonywania obrzędów religijnych. Znamiona czasownikowe określały dwa różne 

zachowania przestępne : znieważenia świętości sensu stricto i nieobyczajność w miejscu przeznaczonym do 

wykonywania kultu religijnego [blasphemia mediata]17. Zachowanie określane jako lżenie i wyszydzanie dotyczyło 

uznanego prawnie wyznania lub związku religijnego oraz ich poszczególnych dogmatów i obrzędów. Znieważenie 

dotyczyć zaś miało przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do wykonywania obrzędów religijnych. W 

przypadku znieważenia świętości znamieniem tego czynu było podobnie jak w przypadku blasphemia immediata 

działanie publiczne, a contrario do znieważenia przedmiotu kultu i miejsca przeznaczonego do oddawania czci. 

Taki zabieg legislacyjny wynikał z założenia, że działanie przestępne w ramach znieważenia przedmiotu lub 

miejsca ma charakter trwały, którego przebieg nie musi odbywać się publicznie, lecz zarazem sam fakt zgorszenia 

powinien zarazem wystąpić u szeregu osób (względnie wyznawców danej religii). Zamysłem legislatorów było 

zrównanie publicznego lżenia i wyszydzania z niepublicznym znieważeniem przedmiotów lub miejsca ze 

spektrum skutku, jaki w założeniu miał być analogiczny. 

 

 Na gruncie piśmiennictwa podkreślano, że określone w omawianym przepisie znamiona 

czasownikowe należały do pojęć niezdefiniowanych kodeksowo 18 . Był to jednak celowy zabieg, gdyż 

ustawodawca zdaniem W. Makowskiego nawiązywał w ten sposób do ich znaczenia w języku potocznym.  

Ustawa nie definiowała przy tym terminów „lżenie” i „wyszydzanie” oraz „przedmiotu czci religijnej”. Było to 

spowodowane obawą przed możliwym pominięciem określonego przedmiotu czci danego wyznania, który nie 

zostanie wymieniony explicite w przepisie. W piśmiennictwie przedmioty czci definiowano jako powiązane z 

kultem religijnym. Poprzez przedmiot kultu i czci, wskazywano na gruncie obowiązujących równolegle kodyfikacji 

karnych kościoły, związki wyznaniowe, dogmaty, wierzenia, nauki kościoła, obrzędy lub praktyki religijne, 

przedmioty święte lub przedmioty kultu oraz osoby duchowne 19  W przypadku kościołów i związków 

wyznaniowych ograniczono ochronę do wyłącznie tych, które posiadają uregulowany status prawny. Ustawa nie 

definiowała także pojęcia obrzędów religijnych20. 

 

 Czynnikiem determinującym klasyfikację przedmiotu ochrony prawnej przestępstw religijnych 

był stosunek państwa do kościoła katolickiego oraz pragmatyzm ustawodawcy. Stanowisko Komisji 

Kodyfikacyjnej w tej kwestii podyktowane było niepełną sekularyzacją państwa i życia publicznego21. W. 

Makowski podkreślał już w tamtym czasie, iż definiowanie znamion przestępstw przeciwko uczuciom 

religijnym mogło wywoływać poważne trudności22. 

 

 
17K. Warchałowski, Prawnokarna … op.cit. 
18J. Makarewicz, Kodeks… op.cit. 
19Komisja Kodyfikacyjna…. op.cit. 
20M. Makarska, Przestępstwa… op.cit. 
21Ibidem. 
22Komisja Kodyfikacyjna…. s. 110 i n. 
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 5 listopada 1949 r. wydany został dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania 23. Uchylał on 

przepisy rozdziału XXVI kodeksu karnego z 1932 r. (art. 15). Jednocześnie w miejsce usuniętych przestępstw 

religijnych wprowadzał nową kategorię czynów zabronionych, przestępstw skierowanych przeciwko wolności 

sumienia i wyznania. Dekret wskazywał na konstytucyjne źródła wolności sumienia i wyznania, rozumianej jako 

wolność wyznawania lub niewyznawania religii. Wolność ta przynależeć miała zarówno osobom wierzącym i 

niewierzącym 24 . W literaturze wskazywano, że wolność sumienia i wyznania podlegała ograniczeniom 

wynikającym z potrzeby ochrony porządku publicznego 25 . Obraza uczuć religijnych zaliczona została do 

przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania26. 

 

 Zgodnie z art. 5 karze więzienia do lat 5 podlegał ten, „Kto obraża uczucia religijne, znieważając 

publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do wykonywania obrzędów religijnych.”. 

Przepis miał na celu ochronę uczuć religijnych określonych osób27. Zachowanie stypizowane w przepisie polegało 

na znieważeniu przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do odprawiania obrzędów religijnych. 

Przestępstwo zagrożone było karą więzienia w wymiarze do 5 lat – stanowiącą górną granicę surowości sankcji w 

ramach wskazanego dekretu. Było to czyn o charakterze materialnym. Do jego znamion należała publiczność 

zachowania przestępnego. Zniewaga dokonana publicznie miała miejsce wtedy, gdy dotknęła lub mogła dotknąć 

nieokreślonej liczby osób. Znieważenie przedmiotu lub miejsca prowadzić miało do wywołania u pokrzywdzonego 

negatywnego przeżycia w sferze uczuć religijnych. Ich obraza następowała w bezpośredniej konsekwencji 

znieważenia. Wystąpienia skutku w postaci obrazy uczuć religijnych było dalece subiektywizowane. Ocenę 

zachowania pod kątem odpowiedzialności karnej za znieważenie dokonywano na podstawie kryteriów 

obiektywnych. Obrazą uczuć religijnych nie była krytyka poglądów wygłaszanych przez przedstawicieli danego 

wyznania, jak też i dotyczące dogmatów religijnych. Stwierdzenie, że religia jest wynikiem obawy przed siłami 

przyrody i nieumiejętnością wytłumaczenia zjawisk zachodzących w świecie otaczającym człowieka nie 

wypełniało znamion obrazy uczuć religijnych. Negacjonizm [ateizm] nie stanowił przestępstwa w rozumieniu tego 

przepisu, podobnie jak usuwanie symboli religijnych z instytucji publicznych. W piśmiennictwie wskazywano, że 

tego rodzaju zachowanie było zgodne z rozdziałem państwa i kościoła. 

 

 Wraz z wejściem w życie 19 sierpnia 1969 r. kodeksu karnego utraciły moc przepisy dekretu o ochronie 

wolności sumienia i wyznania28. Ustawa przewidywała karalność obrazy uczuć religijnych jako określonego w 

rozdziale XXVIII przestępstwa skierowanego przeciwko wolności sumienia i wyznania 29 . Rodzajowym 

przedmiotem ochrony tych przepisów była wolność sumienia i wyznania. Jej istotą była swoboda każdego 

 
23Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 roku (Dz.U.1949.45.334). 
24J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, Ustawy karne PRL. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1965, s. 

143, t. 1. 
25Przykładem tego rodzaju ograniczeń był Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk 

kościelnych (Dz. U. z 1957 r. Nr 1, poz. 6). Por. J. Bafia, Ustawy… op.cit. 
26 Przepisy omawianego dekretu zakazywały nadużywania wolności sumienia i wyznania w celach wrogich 

ustrojowi PRL – szerzej zob. H. Swiątkowski, Wyznaniowe prawo państwowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
1962, s .110. 

27J. Bafia,Ustawy karne ... s. 147, t. 1. 
28Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.). 
29 J. Bafia, Polskie prawo karne, Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1989, s. 332; O. Chybiński, W. 

Gutenkunst, W. Świda, Prawo karne. Cześć szczególna, PWN, Warszawa 1975, s. 235; J. Bafia, K. Mioduski, M. 
Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987, s. 200. 
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obywatela do wyznawania dowolnej religii bądź pozostawianiu w bezwyznaniowości30. Wolność ta obejmowała 

prawo do pełnienia funkcji religijnych przez związki wyznaniowe, zakaz zmuszania obywateli do udziału w 

praktykach religijnych i uniemożliwiania tego rodzaju praktyk31. W trakcie prac nad brzmieniem tego przepisu 

wskazywano, że uczucia religijne należą do kategorii indywidualnych przeżyć emocjonalnych. 

Konsekwentnie sugerowano, że przestępstwo obrazy uczuć religijnych powinno być ścigane z oskarżenia 

prywatnego 32 . Proponowano także zawężenia pola penalizacji przepisu do znieważeń popełnionych 

wyłącznie na terenie kościołów i świątyń. Postulowana zmiana skutkowała by niekaralnością zachowań 

skierowanych przeciwko uczuciom religijnym w innych miejscach33. 

 

 Zgodne z art. 198 karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności lub grzywnie podlegał ten, 

„kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce 

przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych”. Kodeks nie przewidywał odpowiedzialności 

karnej za nawoływanie, zachęcanie i nieprzeciwdziałanie popełnieniu tego przestępstwa 34 . Bezpośrednim 

przedmiotem ochrony tego przepisu były uczucia religijne obywateli 35 . Ich obraza wynikała ze znieważenia 

przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzędów religijnych. Przedmiotem czci 

mógł być każdy przedmiot, który był obiektem kultu według dogmatów religijnych danego wyznania. Służyły one 

uprawianiu kultu religijnego. Były nimi figury, obrazy, symbole, święte księgi etc. O uznaniu miejsca za 

przeznaczonego do wykonywania obrzędów religijnych decydowały przepisy prawa i dogmaty danej religii. 

Obraza uczuć religijnych była przestępstwem niezależnie od tego, czy doszło do niej w trakcie wykonywania 

obrzędów religijnych w miejscu do tego przeznaczonym. Zgodnie z poglądami doktryny miejscami tego rodzaju 

były kościoły. Znieważenie mogło zostać popełnione za pomocą wypowiadanych słów, pisma, druku, określonych 

przedmiotów, rysunków lub gestów. Przestępstwo mogło być popełnione wyłącznie publicznie, w sposób 

umożliwiający dotarcia do nieograniczonego z góry kręgu adresatów. Działaniem publicznym było wygłoszenie 

przemówienia na zebraniu oraz wystawienie przedmiotu o charakterze obelżywym i wyszydzającym w miejscu 

powszechnie dostępnym. Zachowaniem publicznym nie było znieważenie przedmiot kultu lub czci w takim czasie, 

gdy świadkami zdarzenia był wyłącznie sprawca i pokrzywdzony. Przestępstwo stypizowane w art. 198 było 

występkiem umyślnym. W literaturze wskazywano, że do obrazy uczuć religijnych dojść mogło w obu formach 

umyślnego zachowania sprawcy. Sprawca musiał chcieć obrazić uczucia religijne innych osób lub godzić się z 

możliwością popełnienia tego przestępstwa. Przestępstwem nie było zniszczenie lub uszkodzenie 

przedmiotu kultu i czci w przypadku, gdy działaniu sprawcy nie towarzyszyła chęć znieważenia tego 

przedmiotu36. 

 

 1 września 1998 r. wszedł w życie nowy kodeks karny, uchylił on dotychczasowe przepisy 

penalizujące obrazę uczuć religijnych37. W rozdziale XXIV, poświęconym przestępstwom przeciwko wolności 

sumienia i wyznania zlokalizowany został art. 196 k.k. Przepis ten ma niemalże identycznie brzmienie jak uchylony 

 
30W. Gutenkunst, Prawo… s. 235. 
31W. Świda, Prawo… s. 559. 
32J. Sobczak w: Kodeks… op.cit. 
33B. Reiner, M. Staszewski, Zagadnienia wolności sumienia i wyznania w projekcie k.k., PiP 1963, Nr 8–9, s. 341 
34K. Warchałowski, Prawnokarna… s. 65. 
35W. Gutenkunst, Prawo… s. 248. 
36Andrejew, Świda, Wolter, Kodeks karny, 1973, s. 198 
37Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600). 
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art. 198 d.k.k. z 1969 r. Dokonując swoistej „recepcji” przepisu, nawiązywano bezpośrednio do jego brzmienia w 

uchylonej ustawie. Jego analiza znajduje się dalszej części Opinii. 

 

 

 

Wnioski: 

1. Na gruncie kodeksu karnego z 1932 r. penalizacja bluźnierstwa i znieważenia świętości miała miejsce w 

ramach dwóch odrębnych przepisów. 

2. Art. 196 k.k. ma pewne podobieństwa do art. 173 d.k.k. z 1932 r. 

3. Art. 172 d.k.k. z 1932 r. nie jest podobny znaczeniowo do art. 196 k.k., penalizuje w rzeczywistości nieco 

inny stan faktyczny [zdarzenie przestępne] – bluźnienie Bogu, nie zaś zachowanie skierowane przeciwko 

instrumentarium religijnym [przedmiotom czci religijnej]. 

4. Zrównanie pojęć profanacji i bluźnierstwa ze znieważeniem przedmiotu czci religijnej/miejsca 

przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych nie jest obecnie uzasadnione. 

Bluźnierstwo – jako termin prawny i niezdefiniowany – po raz ostatni pojawiło się w przepisach 

d.k.k. z 1932 r. W aktualnie obowiązujących przepisach karnych pojęcie bluźnierstwa i profanacji 

jest neutralne prawnie. 

5. Właściwym progenitorem art. 196 k.k. jest art. 5 dekretu. Przepis ten jest niesamowicie podobny 

do aktualnie obowiązującego art. 196 k.k. 

6. Zawartość kryminalna art. 5 dekretu wytrzymała próbę czasu, mimo zmieniających się realiów 

społecznych, prawnych i politycznych. Dowodem na trafność tej uwagi jest brzmienie art. 198 d.k.k. 

z 1969 r. i art. 196 k.k. - przepisów wręcz przepisanych z ustawodawstwa dekretowego. Jest to 

zatem przepis archaiczny. 

7. Istnieją poważne wątpliwości dotyczące aktualności przesłanek przemawiających za zasadnością 

kryminalizacji [tudzież penalizacji] znieważenia przedmiotu czci religijnej/miejsca 

przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Wątpliwości te wynikają z 

reglamentacyjnego charakteru analizowanego przepisu [który stanowi instrument ograniczania 

wolności słowa, w szczególności poglądów krytycznych lub satyrycznych], przy uwzględnieniu 

jego podobieństwa do przepisów dekretu z 1949 r. i art. 198 d.k.k. z 1969 r. Ramy dopuszczalnej 

prawnie debaty publicznej zmieniały się na przestrzeni lat, choćby w konsekwencji rozwoju 

międzynarodowych i krajowych standardów demokratycznego państwa prawa i skorelowanej z 

nim wolności słowa [wolności wyrażania poglądów]. 

8. W konsekwencji Fundacja wskazuje, iż wykładnia znamion przestępstwa typizowanego w treści 

art. 196 k.k. winna być dokonana z daleko posuniętą ostrożnością. Istnieje bowiem ryzyko 

zrównania standardów, wyznaczających granice wolności wyrażania poglądów w 

demokratycznym państwie prawa z przewidzianą w ustawodawstwie karnym PRL ochroną uczuć 

religijnych. Fundacja także wskazuje, iż art. 196 k.k. może być uznawany jako swoisty relikt 
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przeszłości, zaś kontynuacja kryminalizacji zachowań skierowanych przeciwko uczuciom 

religijnym może wynikać z pragmatyzmu ustawodawcy . 

 

 

Wykładnia znamion czynu z art. 196 k.k. 

 Fundacja wskazuje, iż na konstrukcję przestępstwa typizowanego w treści art. 196 k.k. składa się szereg 

znamion nieostrych [ocennych], do których należą pojęcia obrażanie, uczucia religijne, przedmiot kult i czci religijnej 

oraz znieważenie. Sygnalizuje, iż przestępstwo zarzucane Podsądnemu może być częściowo niezgodne z 

wymogiem określoności normy prawnej, kreującej określone zakazy i sankcje [zasada nullum crimen sine lege 

certa]38. 

Uznanie określonego zachowania za przestępstwo obrazy uczuć religijnych powinno być poprzedzone 

rzetelnym postępowaniem dowodowym, którego zadaniem jest rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości 

dotyczących potencjalnego sprawstwa czynu zabronionego. 

 

a. Przedmiot ochrony 

 Przestępstwo typizowane w treści art. 196 k.k. zajmuje unikatowe miejsce w systematyce obowiązujących 

przepisów karnych. Zlokalizowane zostało w rozdziale XXIV, grupującym zachowania przestępne skierowane 

przeciwko wolności sumienia i wyznania. Lokalizacja kodeksowa nie udziela jednak jednoznacznej odpowiedzi na 

wątpliwości dotyczące ogólnego, jak także indywidualnego przedmiotu ochrony analizowanego przepisu. Na 

gruncie doktrynalnym wskazuje się przykładowo, iż przedmiotem ochrony wskazanego przepisu jest39: 

1. prawo do ochrony uczuć religijnych40 / uczucia religijne osób wierzących41 

2. wolność przekonań [uczuć] w sprawach wiary42 

3. religijność jako pozytywne zjawisko społeczne43 [pogląd całkowicie nietrafny] 

4. społeczne znaczenie religii44 

 
38Wątpliwości te skutkowały wydaniem rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny (Wyrok TK z 6.10.2015 r., SK 54/13, OTK-A 2015, nr 9, poz. 142). 

39M. Hermann, M. Krotoszyński, P. Zwierzykowski (red.), Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, Warszawa 2019 

40W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a , red. A. Zoll, Warszawa 2017, art. 196. Podobnie, choć nie identycznie, 

wskazuje ów przedmiot ochrony M. Filar oraz M. Berent [w:] J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, W. Filipkowski, O. Górniok, E. M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. 
Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. K. Paprzycki, E. W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B. J. Stefańska, R. A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, 
L. Wilk, M. Filar, M. Berent, Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2016, art. 196. 

41J. Piórkowska-Flieger [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, red. T. Bojarski, Warszawa 2016, art. 196; Wyrok TK z 6.10.2015 r., SK 54/13, OTK-A 2015, nr 9, poz. 

142 
42 I. Zgoliński [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020, art. 196, P. Kozłowska-Kalisz [w:] Kodeks karny. Komentarz 

aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2021, art. 196 i wskazana tam literatura i orzecznictwo: Wojciechowska [w:] Kunicka-Michalska, 
Wojciechowska, Przestępstwa przeciwko wolności, s. 85; por. orzeczenie TK z 7.06.1994 r., K 17/93, OTK 1994/1, poz. 11) 

43 W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego 
pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010, s 206–207. 

44M. Pietrzak, Ochrona wolności sumienia i wyznania na gruncie prawa karnego i cywilnego, [w:] A. Mikulska (red.), Wolność myśli, sumienia i wyznania. Poradnik 

prawny, Warszawa 2003, s. 65–66; E. Kruczoń, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych, Prok. i Pr. 2011, z. 2, s. 39–40. 

https://sip.lex.pl/#/document/520118795?cm=DOCUMENT
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 W spectrum doktrynalnym wskazuje się niekiedy, iż brak precyzji omawianej regulacji uniemożliwia 

identyfikację przedmiotu ochrony art. 196 k.k 45 . Pomijając fakt pełnej aprobaty wskazanego poglądu przez 

przedstawiciela Fundacji, na potrzeby niniejszej Opinii przyjęte zostanie, iż przedmiotem ochrony wskazanego 

przepisu są uczucia religijne, stanowiące swoisty element składowy wolności sumienia i wyznania. Istotę 

wskazanej wolności [z perspektywy limitacyjnej/granicznej] definiuje się na gruncie orzecznictwa ETPCZ w 

następujący sposób: „Wolność sumienia i religii prowadząca do pluralizmu światopoglądowego zakłada w sobie 

wymóg tolerowania, a nawet znoszenia krytycyzmu przez zwolenników określonego światopoglądu ze strony 

zwolenników innych. Europejski Trybunał dodaje do tej tezy również uwagę, że ma to miejsce niezależnie, czy jest się 

członkiem większości czy też mniejszości religijne46”. 

 

b. Przedmiot czci religijnej 

 Niejednolitość poglądów doktryny, dotyczących wykładni znamion przestępstwa z art. 196 k.k., dotyka 

także problematyki interpretacji przedmiotu czci religijnej. Osią sporu jest ocena, czy określenie przedmiot [czci 

religijnej] oznacza wyłącznie instrumentarium materialne, czy także niejako podmiotu owej czci [bogowie, bóstwa 

etc., w zależności od kanonów konkretnej religii]. Bezspornie w tym zakresie istotna jest analiza dogmatów danego 

wyznania. To ono bowiem niejako predeterminuje uznanie, iż określony przedmiot stanowi instrument czci 

religijnej. 

 Na gruncie doktrynalnym wyrażone zostały liczne stanowiska, iż „(…) Przedmiotem czci religijnej może być 

także „podmiot” kultu, tj. osoba, postać czczona w ramach danej religii (…)47. W ocenie Fundacji słusznie wskazuje 

się jednak, iż przedmiotem ochrony art. 196 k.k. nie są jakiekolwiek byty transcendentalne [przykładowo „Bóg”]48. 

Wykładnia literalna pojęcia przedmiot czci religijnej odnosi się bezpośrednio do materialnych elementów 

rzeczywistości, akcentującej funkcjonalność owego przedmiotu [służącego oddawaniu czci religijnej]. Tak szerokie 

rozumienie pojęcia przedmiot czci religijnej zbliżałoby bowiem zawartość kryminalną art. 196 k.k. do 

nieobowiązującego już przestępstwa bluźnienia Boga z art. 172 d.k.k. z 1932 r. Zasygnalizować zatem należy 

sporność omawianego zagadnienia. 

 Przedmiotem czci religijnej nie są osoby duchowne [kapłani/księża], niezależnie od otaczania ich 

szacunkiem i estymą49 . Jak słusznie wskazuje J. Sobczak: „Nie jest obrazą uczuć religijnych krytyka określonej 

wspólnoty religijnej lub poglądów głoszonych przez jej przedstawicieli, a także krytyka poszczególnych osób 

sprawujących funkcję duchownych. Duchowny nie jest bowiem przedmiotem uczuć religijnych.” 50 . Nie można 

 
45J. Strzelecki, Kryminalizacja obrazy uczuć religijnych – analiza krytyczna, [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec 

szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. 1, Toruń 2012, s. 477. 
46 P. Sarnecki [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, 

Warszawa 2016, art. 53. 
47P. Kozłowska-Kalisz [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2021, art. 196; W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. 

Część I. Komentarz do art. 117-211a , red. A. Zoll, Warszawa 2017, art. 196. 
48J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997, s. 340; J. Warylewski, Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 kodeksu 

karnego, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 376; J. Wojciechowski, Komentarz 
KK, 2002, s. 340. 

49A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021 
50Art. 196 KK red. Stefański 2021, wyd. 26/ J. Sobczak w: Kodeks karny. Komentarz. Legalis. 
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jednocześnie wykluczyć, iż przedmiotem czci religijnej są materialne odzwierciedlenia danych bytów 

trasendentalnych51. 

Na kanwie przedmiotowej sprawy wskazać zatem należy, iż przedmiotem czci religijnej nie są osoby duchowne. 

Wskazane stanowisko jest w zasadzie niekwestionowane na gruncie doktrynalny, z pominięciem stanowiska W. 

Wróbla52, które uznać należy za niewystarczająco podparte argumentacją prawną. Uznanie, iż przedmiotem czci 

religijnej nie jest osoba duchowna, znajduje oparcie w przeważających poglądach doktryny [M. Filar53, J. Sobczak54 

i S. Hypś55]. 

 Przypomnieć należy, iż przedmiot czci religijnej jest obiektem głębokiego szacunek, powiązanego z 

pozytywną oceną, wynikającą z jego transcendentnego charakteru56. Dzielenie się opłatkiem jest dość utrwalonym 

zwyczajem, skorelowanym religijnie. Dostępne dla przedstawiciela Fundacji źródła wskazują, iż: „Opłatek (z 

łac. oblatum – "dar ofiarny") - bardzo cienki biały płatek chlebowy, przaśny (czyli niekwaszony i niesolony), 

wypiekany z białej mąki i wody bez dodatku drożdży, którym dzielą się wszyscy zgromadzeni przy stole wigilijnym, 

składając sobie życzenia. Jest to taki sam opłatek, jaki jest używany podczas Mszy Św, z tym, że wigilijny opłatek w 

odróżnieniu od hostii nie jest konsekrowany”57. Hostia zaś „(...) w chrześcijaństwie to opłatek z mąki pszennej, w 

kształcie koła, najczęściej ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany podczas Mszy Św. od połowy XII 

wieku. Zgodnie z dogmatami wiary, od momentu konsekracji Hostia jest prawdziwym Ciałem Chrystusa”58. 

Należy także wyróżnić Komunikant: „(…)  w chrześcijaństwie opłatek przypominający hostię, ale kilkakrotnie 

od niej mniejszy, służący do konsekracji i udzielania Komunii wiernym. Po przeistoczeniu , jako Ciało Pańskie 

przechowywany w puszce w tabernakulum. Wypiekany jest wyłącznie z mąki i wody”59. Kluczowe jest zatem 

ustalenie, czy wystąpiło zjawisko konsekracji [transsubstancjacji - 

przemiany  substancji podczas Eucharystii: chleba/hostii) i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa, zgodnie z 

ustaleniami  Soboru Laterańskiego IV z 1215 r. ]: „Po konsekracji zmienia się ich substancja – stają się 

Ciałem Chrystusa – ale wszelkie cechy rejestrowane przez nasze zmysły (kształt, zapach, smak itd.) pozostają 

bez zmian”60. Zjawisko transsubstancjacji ma miejsce w trakcie liturgii eucharystycznej, podczas każdej 

mszy świętej. Następuje ono w momencie wypowiedzenia przez kapłana słów: „Uświęć te dary mocą Twojego 

Ducha aby stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, 

wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To 

jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.” Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie 

składając, podał swoim uczniom mówiąc: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego 

 
51M. Filar, M. Berent [w:] J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, W. Filipkowski, O. Górniok, E. M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. K. 

Paprzycki, E. W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B. J. Stefańska, R. A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, M. Filar, M. Berent, Kodeks 
karny. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2016, art. 196. 

52W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a , red. A. Zoll, Warszawa 2017, art. 196. Wskazane stanowisko przyjmuje 

za swoje także część przedstawicieli doktryny [M. Banaś-Grabek, B. Gadecki, J. Karnat, Kodeks karny. Część szczególna. Art. 148–251. Komentarz, Warszawa 
2020]. 

53M. Filar, M. Berent [w:] J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, W. Filipkowski, O. Górniok, E. M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. K. 

Paprzycki, E. W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B. J. Stefańska, R. A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, M. Filar, M. Berent, Kodeks 
karny. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2016, art. 196. 

54Art. 196 KK red. Stefański 2021, wyd. 26/ J. Sobczak w: Kodeks karny. Komentarz. Legalis. 
55A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021 

56W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a , red. A. Zoll, Warszawa 2017, art. 196. 

57http://komunikanty.prv.pl/ 
58Ibidem, pogrubienie własne. 
59Ibidem. 
60 https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-12-2007/Poradnik-

duchowy/Slowniczek-liturgiczny-Co-to-jest-hostia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_(filozofia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sobór_laterański_IV
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i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją 

pamiątkę.61” 

 

c. Miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych 

 Na gruncie art. 196 k.k. penalizowane jest także znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego 

wykonywania obrzędów religijnych. Samo znieważenie również, zważywszy na treść omawianego przepisu, musi 

mieć miejsce publicznie. Przedstawiciel Fundacji wskazuje, iż wykładnia tego pojęcia jest w zasadzie pozbawiona 

znacznych kontrowersji. Wskazuje się bowiem [zgodnie], iż pojęcie to „(…) obejmuje przede wszystkim miejsce 

wybrane i uznane przez daną wspólnotę religijną oraz przystosowane na stałe do sprawowania kultu lub aktów 

religijnych w obecności innych osób (kościół, cerkiew, bożnica, domy rekolekcyjne), jak również miejsce tymczasowo 

przystosowane do sprawowania kultu (plac parafialny przy kościele, kaplica wykorzystywana do okolicznościowych 

nabożeństw, ołtarz wystawiony na czas procesji itp.)62. Może mieć ono zatem charakter trwały lub czasowy 63. 

Bezspornie tego rodzaju miejscem jest kościół lub kaplica. Na uwagę zasługuje pogląd M. Filara, który wskazuje, iż 

„(.,.) nie jest chronione miejsce, w którym osoby zbierają się spontanicznie i okazjonalnie celem kultywowania swej 

wiary (np. prywatne mieszkanie, w którym kilka osób odbywa zbiorowe modły)64. Siłą rzeczy, mieszkanie nie stanowi 

miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. 

 

d. Kryterium wystąpienia skutku 

 Fundacja aprobuje dominujący w piśmiennictwie i orzecznictwie65 pogląd, iż przestępstwo z art. 196 k.k. 

ma charakter materialny [skutkowy]66. Skutkiem wystąpienia jednego z zachowań przestępnych [publicznego 

znieważenia przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego dp publicznego wykonywania obrzędów 

religijnych] jest zatem wywołanie stanu obrazy uczuć religijnych. Na gruncie doktrynalnym wskazuje się, iż ów 

skutek utożsamiany jest z występującą reakcją „(…) emocjonalną danej osoby związaną z poniżającym zachowaniem 

wobec przedmiotu, znaku, symbolu, osoby będącej nośnikiem wartości religijnych, której może towarzyszyć poczucie 

naruszenia godności, uczucie zawstydzenia, zażenowania, smutku. Obrazą uczuć religijnych będzie negatywna 

reakcja wykraczająca poza samą negatywną ocenę danego poglądu, wypowiedzi odniesionej do przedmiotu czci 

religijnej.”67 

d. Wykładnia pojęcia „innych osób” 

 
61https://www.msze.info/informator/na-czym-polega-przeistoczenie-czym-jest-hostia 
62A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021 

63M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. Tom I. Wyd. 4, 
Warszawa 2017 

64M. F i l a r, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, (w:) O. G ó r n i o k (red.), Kodeks..., s. 639. 
65Wynika to z treści uzasadnienia Postanowienie Sądu Najwyższego z 5.03.2015 r., III KK 274/14, OSNKW 2015, nr 

9, poz. 72, Uchwały  Sądu Najwyższego z 29.10.2012 r., I KZP 12/12, OSNKW 2012, nr 11, poz. 112, jak także 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6.10.2015 r., SK 54/13, OTK 2015, nr 9, poz. 142. 

66I. Zgoliński [w:] Kodeks karny. Komentarz…; W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna… M. Filar, M. Berent 
[w:] J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, W. Filipkowski, O. Górniok, E. M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, 
M. Kalitowski, M. Kulik, L. K. Paprzycki, E. W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B. J. Stefańska, R. 
A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, M. Filar, M. Berent, Kodeks karny. Komentarz… 

67I. Zgoliński [w:] Kodeks karny. Komentarz…; W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna… 
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 Na gruncie art. 196 k.k. dostrzega się brak jednolitości poglądów doktryny w zakresie ustalenia, czy z 

zachowaniem przestępnym mamy do czynienia w przypadku, gdy stan obrazy uczuć religijnych wystąpił wyłącznie 

u jednej osoby. Fundacja aprobuje wyrażony w piśmiennictwie pogląd, iż warunkiem odpowiedzialności karnej 

za czyn z art. 196 k.k. jest ustalenie, iż stan obrazy uczuć religijnych wystąpił u więcej niźli jednej osoby 68 . 

Powoływanie się przez część komentatorów na względy celowościowe oraz stylistykę przepisu [która miałaby 

wskazywać, iż przepis ten przyznaje ochronę prawną także pojedynczej osobie] jest w ocenie Fundacji sprzeczna 

z jego wykładnią językową69. W treści przepisu wskazane jest bowiem w sposób jednoznaczny, iż użyte w jego 

treści określenie [„innych osób”] dotyczy liczby mnogiej. 

 Wsparcie dla przedstawianej przez Fundację metody wykładni pojęcia innych osób udzielają projekty 

nowelizacji kodeksu karnego. Zgodnie z projektami z 2006 70  i 2012 r. 71 , art. 196 k.k. nastąpić miała zmiana 

brzmienia art. 196 k.k.72 na przedstawione poniżej: 

„Kto obraża uczucia religijne innej osoby, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce 

przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów w religijnych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3.” 

 W konsekwencji postulowano oczywiste poszerzenie pola penalizacji przestępstwa typizowanego w treści 

art. 196 k.k. Założeniem była możliwość wypełnienia znamion czynu z art. 196 k.k. w przypadku, gdy 

obrażona została wyłącznie jedna osoba. Zaostrzeniu ulec miała odpowiedzialność karna. Z treści przepisu 

usunięto możliwość orzeczenia grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Uzasadnienie projektu 

poselskiego nie odnosiło się bezpośrednio [co jest dość zdumiewające] do proponowanych zmian brzmienia art. 

196 k.k. Ogólnym założeniem projektu było jednak zaostrzenie odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie 

czynów zabronionych. Zgodnie z przedstawioną w tych projektach argumentacją obowiązująca ustawa karna 

charakteryzowała się zbyt liberalnym podejściem do sprawców czynów zabronionych, co uzasadniać miało 

postulowane zmiany. Mając powyższe na względzie, wskazać należy, iż zarówno obywatelski projekt nowelizacji 

przepisów k.k. [2006], jak także poselski [który przekornie można określić eksperckim, 2012] przyjmowały 

niejako w sposób dorozumiany, iż zachowanie, polegające na obrażeniu uczuć religijnych pojedynczej osoby nie jest 

kryminalizowane na gruncie art. 196 k.k. 

Fundacja przy tym podnosi, iż określenie [„inne osoby”] należy do nielicznych, relatywnie precyzyjnych znamion 

przestępstwa typizowanego w art. 196 k.k. Nie jest w konsekwencji wymagane zatem posiłkowanie się wykładnią 

celowościową i systemową [zgodnie z zasadą clara non sunt intepretanda]. 

 Na marginesie wskazać należy, iż dokonywanie wykładni celowościowej i systemowej na przekór wykładni 

literalnej [w kontekście dekodowania normy materialno - karnej, określającej przestępstwo] stwarza 

 
68M. Filar, M. Berent [w:] J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, W. Filipkowski, O. Górniok, E. M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. K. 

Paprzycki, E. W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B. J. Stefańska, R. A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek,  L. Wilk, M. Filar, M. Berent, Kodeks 
karny. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2016, art. 196; N. Kłączyńska [w:] Kodeks karny. Część szczególna..., red. J. Giezek, LEX 2014; J. Warylewski, Pasja czy obraza 
uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 kodeksu karnego [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. 
L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005, s. 372; R. Góral, Kodeks..., 2000, s. 267; J. Piórkowska-Flieger [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, red. T. 
Bojarski, Warszawa 2016, art. 196. 

69A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021; W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 

117-211a , red. A. Zoll, Warszawa 2017, art. 196.    
7022 marca 2006 roku do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustaw- Kodeks karny (Druk nr 430) Źródło:  http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/430 

Stanowisko Rządu - http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/0F1721353A688592C12571B6002FBDAD?OpenDocument 
71 16 maja 2012 roku wpłynął do Sejmu poselski projekt nowelizacji kodeksu karnego (Druk nr 387) źródło: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/C2088C51892A00B5C1256BA0002DB355/$file/387.pdf – 
72Podkreślenie oznacza zmianę brzmienia przepisu w jego fragmencie. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/430
http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/C2088C51892A00B5C1256BA0002DB355/$file/387.pdf
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ryzyko wystąpienia wykładni rozszerzającej, nie mającej racji bytu przy wykładni znamion czynu 

zabronionego [lex stricta]. 

 Wystąpienie u więcej niźli jednej osoby stanu obraz uczuć religijnych stanowi zatem bezpośrednią 

konsekwencję publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego 

wykonywania obrzędów religijnych. Ciężar udowodnienia istnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy 

potencjalnym zachowaniem przestępnym, stanowiącym znieważenie a wystąpieniem obrazy uczuć religijnych 

spoczywa na oskarżycielu. 

Kluczowe jest zatem przyjęcie, iż uznanie określonego zachowania za wypełniające znamiona 

przestępstwa typizowanego w treści art. 196 k.k. powinno sprowadzić się m.in. do wykazania, iż konkretne 

zachowanie [potencjalne publiczne znieważenie], skierowane przeciwko konkretnemu przedmiotowy czci 

religijnej lub miejscu przeznaczonym do publicznego wykonywania obrzędów religijnych obraziło uczucia 

religijne co najmniej dwóch osób. Istnieć musi zatem bezpośredni związek przyczynowo – skutkowy 

pomiędzy konkretnym zachowaniem [publicznym znieważeniem konkretnego przedmiotu czci religijnej 

lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych] a obrażeniem uczuć 

religijnych co najmniej dwóch osób [z powodu wspomnianego znieważenia konkretnego przedmiotu czci 

religijnej lub miejsca]. Podsumowanie powyższych rozważań będzie miało miejsce w dalszej części Opinii. 

 

e. Strona podmiotowa 

 Na gruncie doktrynalnym i jurydycznym nie ma zgodności w kwestii ustalenia, w jakiej formie umyślności 

może dojść do popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych73. W ocenie Fundacji wskazana niejednolitość 

poglądów w zakresie ustalenia, czy wskazane przestępstwo może być popełnione wyłącznie w zamiarze 

bezpośrednim [dolus directus], czy także ewentualnym [dolus eventualis], z uwzględnieniem stanowiska 

pośredniego [wskazującego, iż znieważenie może być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim, obrażenia 

uczuć religijnych zaś – także w zamiarze ewentualnym] bezpośrednio rzutuje na problematykę oceny znamion 

strony podmiotowej czynu. Do rozważenia przez Sąd jest ocena relewancji stanowiska wyrażonego w 

piśmiennictwie, które wskazuje, iż przestępstwo z art. 196 k.k. „(…) można (...) popełnić wyłącznie z zamiarem 

bezpośrednim, na co wskazują znamiona czasownikowe "obraża", "znieważając". Ograniczają one w stronie 

podmiotowej umyślność do zamiaru bezpośredniego 74 . Oczywiście sporność wskazanych ustaleń była 

przedmiotem wydania rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, który reprezentuje pogląd przeciwny75. Stanowisko 

Sądu Najwyższego nie ma jednak charakteru wiążącego zasady prawnej. 

Wskazać należy, iż przyjęcie możliwości umyślnego sprawstwa przestępstwa typizowanego w art. 196 k.k. także w 

postaci zamiaru ewentualnego znacząco poszerza pole penalizacji zachowań wypełniających znamiona 

przedmiotowego czynu zabronionego. Tak dalekie poszerzenie kręgu zachowań karalnych stwarzać ryzyko 

stosowania wykładni rozszerzającej, niezgodnej z podstawowymi zasadami prawa karnego. Sygnalizowane 

 
73I. Zgoliński [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020, art. 196; W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. 

Komentarz do art. 117-211a , red. A. Zoll, Warszawa 2017, art. 196. 
74Art. 196 KK red. Stefański 2021, wyd. 26/ J. Sobczak, Legalis. 
 
75Uchwała SN z 29.10.2012 r., I KZP 12/12, OSNKW 2012, nr 11, poz. 112. 
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wątpliwości podziela P. Kładoczny 76 , który w pełno słusznie podziela stanowisko prof. Małgorzaty Król-

Bogomilskiej, dotyczące elastyczności zamiaru ewentualnego i jego implikacji w kontekście wykładni znamion 

przestępstwa typizowanego w treści art. 196 k.k. Wątpliwości P. Kładocznego, w zdecydowanej większości, 

przedstawiciel Fundacji przyjmuje za swoje. 

 

f. Obiektywizacja oceny określonego zachowania jako znieważenia 

 Penalizowany na gruncie art. 196 k.k. stan faktyczny polega na znieważeniu przedmiotu czci religijnej lub 

miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Jak wskazuje się na gruncie 

doktrynalnym „Zniewaga polega na okazaniu pogardy dla wartości reprezentowanych przez adresata działania 

sprawcy. Może ona przybierać formę werbalną, a także polegać na każdym innym działaniu lub zaniechaniu, jeśli 

tylko ze względu na jego treść lub formę stanowi ono wyraz lekceważenia i pogardy dla tych przedmiotów lub miejsc, 

a przez to obrazę uczuć religijnych innych osób.”77. 

Posiłkując się stanowiskiem doktrynalnym, wskazać należy78, iż: 

„znieważyć - znieważać” to: 

– „ubliżać komuś słowem lub czynem, obrażać kogoś: Znieważał często swoich oponentów. Został publicznie 

znieważony. Znieważył policjanta na służbie”, B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 

1996, s. 1371; 

– „ubliżyć komuś, zachować się względem kogoś w sposób obraźliwy; zelżyć kogoś. Znieważyć gościa, urzędnika. 

Znieważyć kogoś publicznie”, M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1999, t. III, s. 983; 

– „Jeżeli ktoś znieważył jakąś osobę lub pamięć o niej, to powiedział lub zrobił coś, co naruszało jej godność. 

Wszyscy mnie krytykowali, znieważali, szczególnie przedstawiciele Kościoła[...] [...]rzekome znieważenie pamięci 

Piłsudskiego na łamach Dziennika Wileńskiego”, M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego PWN., Tom P - Ż, 

Warszawa 2000, s. 1375; 

– „ubliżać komuś, lżyć, obrażać” E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 1288; 

– „ubliżyć (ubliżać) komuś, zachować (zachowywać się) względem kogoś w sposób obraźliwy; zelżyć (lżyć), obrazić 

(obrażać) Znieważyć gościa, urzędnika. Znieważyć kogoś publicznie. Znieważyć kogoś słownie”, S. Dubisz 

(red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, t. 5, s. 732; 

– "zachować się w stosunku do kogoś w sposób niegrzeczny, obraźliwy, uwłaczający. Oskarżony znieważył sądy, 

porównując je w wywiadzie do cyrku”, H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 

2005, t. 50, s. 47. 

 Podstawowym kryterium oceny określonego zachowania jako znieważenia przedmiotu czci 

religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych jest 

 
76 Kryminalizacja przekroczenia wolności słowa a zamiar ewentualny. Rozważania na tle art. 196 KK w: 

Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Księga Jubileuszowa 
Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej, red. dr hab. Magdalena Błaszczyk, dr Anna Zientara, 2021, Legalis 

77Por. M. Filar, M. Berent [w:] J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki…. Art. 196, Tamże. 
78A. Skowron, Glosa do uchwały SN z dnia 19 października 2012 r., I KZP 12/12, LEX/el. 2013. 
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perspektywa obiektywna. Subiektywne przyjęcie przez jednostkę znieważającego charakteru danego 

zachowania o substracie potencjalnie przestępnym jest relewantne jedynie w takich okolicznościach, gdy 

wskazana indywidualna ocena jest zbieżna ze wskazanym kryterium obiektywnym. Podkreślić należy przy 

tym, iż ustalenie kryterium obiektywizacji oceny określonego zachowania jako znieważenia nie jest jednolicie 

ujmowane na gruncie doktrynalnym i jurydycznym. Aktualny do dnia dzisiejszego wydaje się pogląd, iż ze 

znieważeniem mamy do czynienia wyłącznie w takim wypadku, gdy za kryterium oceny przyjmie się normy 

kulturowo-obyczajowe i powszechnie przyjęte oceny, samo zachowanie zaś stanowi wyraz pogardy 79 . 

Pogarda interpretowana jest jako „uczucie bardzo silnej niechęci, połączone zwykle z poczuciem własnej 

wyższości wobec kogoś lub czegoś”80 

 W ocenie określonego zachowania jako znieważenia nie sposób odmówić relewancji ustaleniom 

towarzyszącym okolicznościom faktycznym zdarzenia, utożsamianym z tzw. kontekstem sytuacyjnym. Jest to 

bardzo istotne w przypadku, gdy do znieważenia przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do 

publicznego wykonywania obrzędów religijnych dojść miałoby w konsekwencji określonego działania w ramach 

wolności wypowiedzi. Na aprobatę zasługuje wyrażony na gruncie piśmiennictwa pogląd, iż „Nie stanowi natomiast 

zniewagi czy pogardy krytyka poglądów głoszonych przez przedstawicieli danej wiary ani też jej dogmatów. Nie 

będzie również taką zniewagą użycie w celu kreacji artystycznej jej symboli, jeśli zamierzeniem kreatora nie jest 

wyrażenie pogardy dla takich symboli, a forma i treść tej kreacji nie zawierają elementów poniżających. Do uznania 

bowiem, że mamy do czynienia z obrazą uczuć religijnych innych osób przez publiczne znieważanie przedmiotów, o 

których mowa w art. 196, nie wystarcza jedynie subiektywne odczucie tych osób, lecz czynności sprawcy muszą być 

obiektywnie znieważające i obrażające”81. 

 Jednocześnie wykładnia pojęcia znieważenie została dokonana na gruncie istotnego judykatu Sądu 

Najwyższego: „(…)  Termin "znieważa" ma takie samo znaczenie (i zakres) we wszystkich przepisach, w których 

określa on czyn zabroniony. (...) oznacza on takie i tylko takie zachowanie, które według określonych przez normy 

kulturowo-obyczajowe i powszechnie przyjęte oceny stanowi wyraz pogardy (…) Przewidując karalność 

"znieważenia" osoby lub instytucji, prawo karne chroni "godność" człowieka (instytucji), pojmowaną w sposób 

zobiektywizowany, określony przez powszechnie przyjęte normy kulturalno-obyczajowe. Rzeczowe kryterium ocen w 

tym względzie stanowią zatem normy społeczne, a nie subiektywne mniemanie o sobie (indywidualne odczucie 

własnej godności) określonej osoby, które z oczywistych względów może być określone przez nadwrażliwość czy 

nadmierne wyobrażenie o swej godności.82”. Wyrok ten, mimo upływu czasu, jest w zasadzie niekwestionowany na 

gruncie doktrynalnym i jurydycznym. 

Jednocześnie zasygnalizować należy, iż zachowanie mające charakter lekceważenia jest poza polem 

penalizacji art. 196 k.k. [jak także innych przestępstw, określających zachowanie sprawcze jako 

znieważenie]83. Jak słusznie wskazuje się w piśmiennictwie: „Znieważenia nie należy utożsamiać z samym 

lekceważeniem czy brakiem okazania szacunku innej osobie. Chodzi tu bowiem o zachowania poważniejsze. 

 
79Wyrok SN z 17.02.1993 r., III KRN 24/92, Wokanda 1993, nr 10, poz. 8. 
80https://sjp.pwn.pl/sjp/pogarda;2503182.html 
81Por. M. Filar, M. Berent [w:] J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki…. Art. 196, Tamże. 
82Wyrok SN z 17.02.1993 r., III KRN 24/92, Wokanda 1993, nr 10, poz. 8. 

83J. Raglewski [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. art. 212-277d, red. W. Wróbel, 
A. Zoll, Warszawa 2017, art. 216 i wskazana tam literatura. 
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Lekceważenie zaś niewątpliwie w mniejszym stopniu narusza godność człowieka niż znieważenie” 84 . Jako 

przykłady zachowań lekceważących doktryna wskazuje braku reakcji na powitanie, okazania lekceważenia przez 

pozostanie w pozycji siedzącej85. W konsekwencji nie każde zachowanie, które narusza pewne standardy kultury, 

obyczaju lub przyzwoitości może być obiektywnie oceniane jako znieważające w ujęciu prawnokarnym. 

 Znieważenie, jak zostało wskazane, stanowi zachowanie polegające na wyrażeniu pogardy. 

Fundacja wyraża pogląd, iż wykładnia znaczenia znieważenia znajduje oparcie w bogatym dorobku orzecznictwa 

i doktryny prawa. Interpretacja zachowania przestępnego z art. 196 k.k. nie powinna zatem przebiegać odmiennie 

od innych przepisów, typizujących przestępstwa polegające na znieważeniu [vide art. 216 § 1 i 2 k.k.]. 

Decydującym czynnikiem uznania zachowania za prawnokarne znieważenie stanowią normy kulturowo – 

obyczajowe i powszechnie przyjęte oceny. Powszechność ocen oznacza ich oparcie na całości 

społeczeństwa, nie zaś na konkretnych grupach społecznych. Modelowy, przeciętny odbiorca [swoisty 

konstrukt teoretyczny, przysłowiowy Kowalski lub Kowalska, stanowiący podstawowe kryterium oceny 

danego zachowania jako potencjalnego znieważenia], to w ocenie Fundacji odbiorca neutralny, 

nieuprzedzony wobec poszczególnych przejawów dyskursu publicznego. Normy religijne zaś nie stanowią 

miernika oceny zachowania jako prawnokarnego znieważenia, są w tej ocenie całkowicie pomijalne. 

 Znieważenie, zgodnie z treścią art. 196 k.k., podlega penalizacji wyłącznie w przypadku, gdy 

dokonane jest ono publicznie. Należy przy tym odróżnić zachowanie sprawcze [znieważenie], dokonane 

publicznie od takiego, które nastąpiło w miejscu publicznym. Przykładowo, na gruncie judykatu wskazano, iż: 

„Działania "publicznie" nie należy utożsamiać z działaniem "w miejscu publicznym". Sprawca wtedy działa 

publicznie, gdy ze względu na miejsce działania, bądź okoliczności i sposób działania, jego zachowanie jest lub 

może być dostępne (dostrzegalne) dla nieokreślonej liczby osób, przy czym sprawca, mając świadomość tej 

możliwości, co najmniej na to się godzi”86. [uwagi sądu poczynione zostały na gruncie art. 257 k.k., lecz zachowują 

pełną aktualność w kontekście wykładni znamiona publiczności, o którym mowa w art. 196 k.k. Sygnalizowane 

stanowisko ma wsparcie doktrynalne: „Warunkiem karalności znieważenia określonego w art. 196 jest 

jego publiczny charakter, co oznacza, że może ono zostać dostrzeżone przez większą lub bliżej nieoznaczoną liczbę 

osób”87 

Na kanwie przedmiotowej sprawy wskazać zatem należy, iż: 

1. Wejście do kościoła w czapce jest zachowaniem neutralnym z perspektywy prawnokarnej. 

2. Przedstawiciel Fundacji nie odnalazł żadnego przepisu/normy, zakazującej noszenia czapki na terenie 

kościoła. Odnalazł za to dość zabawny fragment Listu św. Pawła do Koryntian [List św. Pawła do Koryntian 

(1 Kor), Księga 11, O PORZĄDKU NA ZEBRANIACH LITURGICZNYCH, Strój i nakrycie głowy kobiet]88, gdzie 

wskazano, iż: „4 Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując4 z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 Każda 

zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była 

 
84I. Zgoliński [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020, art. 216. 

85J. Raglewski [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. art. 212-277d, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, art. 216. 

86Wyrok SA w Szczecinie z 9.09.2021 r., II AKa 95/21, LEX nr 3228434. 

87W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a , red. A. Zoll, Warszawa 2017, art. 196 i wskazana tam literatura; 

Postanowienie SN z 5.03.2015 r., III KK 274/14, OSNKW 2015, nr 9, poz. 72. 
88 https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=296&slowa=Ka%BFdy%20m%EA%BFczyzna,%20modl%B1c%20si%E

A%20prorokuj%B1c 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(196)&cm=DOCUMENT
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=296#P4
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ogolona. 6 Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi 

kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! 7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać 

głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny5. 8 To nie mężczyzna powstał z 

kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta 

dla mężczyzny6. 10 Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na 

aniołów7. 11 Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. 12 Jak 

bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od 

Boga. 13 Osądźcie zresztą sami! Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? 14 Czyż sama 

natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, 15 podczas gdy dla kobiety jest 

właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. 16 Może ktoś uważa za właściwe 

spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże”. Ciężko jest upatrywać 

zasadności reakcji prawnokarnej na naruszenie wyłącznie ew. norm religijnych [idąc bowiem tym tokiem 

rozumowania, kobieta nie nosząca czapki w kościele również dopuszczałaby się prawnokarnego 

znieważenia miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, chyba iż była 

„ostrzyżona lub ogolona”]. Przedstawiciel Fundacji pomija rozważania, dotyczące noszenia długich 

włosów przez mężczyznę na terenie kościoła. 

3. Zdejmowanie czapki w kościele, co ciekawe, może mieć również swoje źródło w przyjętym zwyczaju, 

tradycji lub kultury. Nie oznacza to zarazem, iż noszenie czapki w kościele oznacza wyrażenie pogardy. 

4. Noszenie czapki w kościele nie może stanowić wyrażenia pogardy/podżegania do nienawiści. Sprzeczność 

danego zachowania z normami obyczajowymi lub religijnymi nie jest automatycznie równoznaczne z 

sprawstwem przestępstwa [tym bardziej polegającego na znieważeniu]. 

5. Mając na względzie to, iż pojęcie znieważenie ma takie samo znaczenie i zakres we wszystkich przepisach 

karnych [określających zachowanie sprawcze jako znieważenie], przyjęcie, iż znieważeniem jest wejście 

w czapce do kościoła [tudzież jej założenie w kościele] oznaczałoby całkowicie niezasadną penalizację 

zachowania, polegającego na: 1. wejściu do czyjegoś domu w czapie [potencjalne sprawstwo przestępstwa 

typizowanego w treści art. 216 k.k.], 2. noszeniu czapki podczas uczestnictwa w spotkaniu z Prezydentem RP 

[potencjalne sprawstwo przestępstwa typizowanego w treści art. 135 § 2 k.k.], 3. noszeniu czapki podczas 

uczestnictwa w spotkaniu z głową obcego państwa lub akredytowanym szefem przedstawicielstwa 

dyplomatycznego obcego państwa [art. 136 § 3 k.k.]. Są to wnioski całkowicie absurdalne. 

6. Brak szacunku lub ewentualne okazywanie lekceważenia nie jest synonimiczne ze znieważeniem w ujęciu 

prawnokarnym. 

 

g. Problematyka wiedzy specjalistycznej przy ocenie określonego zachowania jako znieważenia 

 Jednocześnie zasygnalizować należy, iż ocena określonego zachowania jako znieważenia nie wymaga 

wiadomości specjalnych. Wiedza specjalistyczna to taka, która nie jest, wskazując za stanowiskiem doktrynalnym 

i jurydycznym „(…) dostępna dla dorosłego człowieka o odpowiednim doświadczeniu życiowym i wykształceniu (…) 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=296#P5
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=296#P6
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=296#P7
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gdyż taka może być zastąpiona wiedzą i doświadczeniem sędziowskim.89”. W konsekwencji sięgnięcie po arkana 

wiedzy tajemnej [tudzież specjalistycznej] biegłych umożliwia uzyskanie takich informacji, które „(...) nie są wiedzą 

powszechną zgodną z rozwojem społecznym. 90 ”. Ocena, czy określone zachowanie stanowi wyrażenie pogardy, 

podżeganie do nienawiści lub nawoływanie do nienawiści wymaga oparcia się na powszechnie przyjętych kryteriach 

społecznych. Powszechnych – ergo przynależnych każdemu, weryfikowalnych przez każdą osobę. Do dokonania 

takich ustaleń w pełni władny jest Sąd, opierając się na dyrektywach art. 7 k.p.k.91. 

W konsekwencji sięgnięcie po wiedzę specjalistyczną biegłych [przykładowo religioznawców] jest 

wymagane wyłącznie w przypadku potrzeby ustalenia, czy mamy do czynienia z przedmiotem czci 

religijnej w rozumieniu art. 196 k.k. lub ew. w przypadku wątpliwości, czy dane miejsce jest 

przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. 

 

h. Obiektywizacja oceny stanu obrazy uczuć religijnych 

 Równie istotnym zadaniem organów procesowych w sprawach prowadzonych w stanach faktycznych, w 

których to dojść mogło do popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych jest ustalenie, czy u więcej niźli 

jednej osoby wystąpił stan określany w treści przepisu jako obraza uczuć religijnych. Wskazać w tym miejscu należy, 

iż powyższe ustalenie jest niezwykle istotne w tego rodzaju sprawach. Karalność znieważenia przedmiotu czci 

religijnej lub miejsca przeznaczonego dla publicznego wykonywania obrzędów religijnych jest uzależniona od 

wywołania wskazanym zachowaniem przestępnym obrażenia uczuć religijnych innych osób [co najmniej dwóch]. 

Potworna niejednoznaczność pojęcia uczuć religijnych nie ułatwia definiowania wskazanego elementu 

strukturalnego przestępstwa z art. 196 k.k. Na potrzeby Opinii, przyjmie się, iż uczucia religijne „(…) są 

kształtowane treścią danej religii czy też stosunkiem określonego wyznania do danego przedmiotu, objętego przez 

daną religię konkretnym znaczeniem, uznanym za przedmiot kultu, godnym najwyższego szacunku”92. Jednocześnie 

przedstawiciel Fundacji dostrzega, iż pojęcie to definiowane jest także jako „więź intelektualno-emocjonalna osoby 

z jej światopoglądem”93. Zasadniczy problem wynika z tego, iż wskazane definicje nie udzielają jednoznacznej 

odpowiedzi na szereg innych wątpliwości, jak choćby: 1. czy ochronie podlegają wyłącznie uczucia pozytywne, czy 

także negatywne? 2. w jaki sposób ocenić stan obrazy uczuć religijnych danych osób? 3. jak odróżnić uczucia religijne 

od innych uczuć? 4. co w przypadku, gdy uczucia religijne pokrywają się z innymi uczuciami? Sygnalizowane 

wątpliwości interpretacyjne są, w ocenie przedstawiciela Fundacji, doskonałym przykładem na obalalność 

domniemania racjonalności ustawodawcy, który w treść obowiązujących przepisów prawa karnego wdrożył 

pojęcia nie do końca definiowalne. 

 Jak wskazuje się na gruncie doktrynalnym: „Poniżający lub obelżywy charakter określonych zachowań 

należy oceniać obiektywnie, z "uwzględnieniem przekonań, panujących w kręgu kulturowym, z którego wywodzi się 

pokrzywdzony" (R. Paprzycki, Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce, Kraków 2002, s. 402), przyjmując 

jako wzorzec przeciętnego członka danej grupy wyznaniowej (A. Wąsek, Przestępstwa przeciwko przekonaniom 

 
89M. Kurowski [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, LEX/el. 2022, art. 193; Wyrok SN z 15.04.1976 r., II KR 48/76, 

OSNKW 1976, nr 10-11, poz. 133.; Postanowienie SN z 22.12.2010 r., II KK 291/10, LEX nr 694543. 
90Ibidem. 
91Wyrok SO z 12.01.2022 r., V Ka 418/21, ustne motywy wydanego w sprawie rozstrzygnięcia. 
92P. Kozłowska-Kalisz [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2021, art. 196. 

93Wojciech Ciszewski, Ewa Matejkowska Penalizacja obrazy uczuć religijnych w świetle zasady neutralności światopoglądowej państwa w: Wymiary prawa. Teoria. 

Filozofia. Aksjologia, red. dr Mikołaj Hermann, dr Michał Krotoszyński, dr Piotr Zwierzykowski 
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religijnym de lege lata i de lege ferenda, PiP 1995, Nr 7, s. 36; także W. Wróbel, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny, t. I, 

2010, s. 584–585)94. 

 Na gruncie doktrynalnym nie sposób odnaleźć kategorycznych stanowisk, odnoszących się do metodologii 

dowodowej, jaką organy procesowe miałoby przeprowadzić, by ustalić fakt wystąpienia u jednostki stanu obrazy 

uczuć religijnych. Bezsporne wydaje się, iż tego rodzaju ustalenia powinny być dokonane przez przy uwzględnieniu 

kryteriów obiektywnych, podobnie jak w przypadku weryfikacji oceny zachowania sprawczego w postaci 

znieważenia95. Uwagi poczynione w kontekście kryteriów obiektywizacji znieważenia pozostają w pełni aktualne 

w kontekście kryteriów oceny stanu obrazy uczuć religijnych96. Subiektywne odczucie jednostki, nie będące co 

prawda irrelewantnym w ustaleniach faktycznych zdarzenia, nie mogą samodzielnie wpływać na uznanie, iż 

określone zachowanie stanowiło obrazę uczuć religijnych w optyce obiektywnej. 

 Na marginesie zasygnalizować należy, iż z bytem przestępnym [tj. przestępstwem z art. 196 k.k.] mamy do 

czynienia wyłącznie w takich okolicznościach, w których wystąpienie jednego ze znamion czasownikowych 

[określonych w art. 196 k.k.] skutkowało wystąpieniem stanu obrazy uczuć religijnych. Przedmiotem 

udowodnienia jest zatem weryfikacja tego, czy ów stan faktycznie wystąpił [przy uwzględnieniu kryteriów 

obiektywnych]. Ciężar udowodnienia tego, iż u co najmniej dwóch dwóch osób uczucia religijne zostały obrażone 

spoczywa na oskarżycielu [co czego służą poszczególne środki dowodowe]. W tym zakresie szalenie istotna jest 

dokładna analiza zeznań, złożonych przez osoby pokrzywdzone w sprawach, gdzie rozpatrywane jest sprawstwo 

przestępstwa typizowanego w art. 196 k.k. i ich ocena przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych. 

 

Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w optyce orzecznictwa sądownictwa polskiego 

 Zachowania przestępne, kwalifikowane jako czyn z art. 196 k.k. „cieszą się” zainteresowaniem opinii 

publicznej, mimo nieznacznej ilości stwierdzonych przypadków jego sprawstwa97. W konsekwencji praktycznie 

każde orzeczenie sądów polskich, których zadaniem jest weryfikacja potencjalnego sprawstwa czynu z art. 196 

k.k., może mieć daleko idące konsekwencje w sferze ustalenia granic pomiędzy poszczególnymi wolnościami 

chronionymi prawem. 

 Postępowanie, będące zarazem przedmiotem dużego zainteresowania opinii publicznej, prowadzone było 

przed Sądem Rejonowym Płocku [sygn. akt II K 296/20]. W dniu 2 marca 2021 r. zapadł wyrok uniewinniający 

aktywistki od zarzucanego im przestępstwa z art. 196 k.k., gdzie stan faktyczny obejmował zestawienie 

sześciokolorowej tęczy [będącej symbolem społeczności LGBT +] z postacią Matki Boskiej. Wyrok ten został 

utrzymany w mocy [Sąd Okręgowy w Płocku, 12 stycznia 2022 r., sygn. akt V Ka 418/21]. W przedmiotowej 

sprawie podstawą uniewinnienia był m.in. brak znamion zarzucanego oskarżonym czynu. Relewancja 

wspominanego postępowania do będącego przedmiotem Opinii jest o tyle istotna, iż w obydwu przypadkach 

doszło do zestawienia wizerunku przedmiotu czci religijnej z szęściokolorową tęczą – swoistym symbolem 

 
94J. Sobczak w: Kodeks karny. Komentarzred. prof. dr hab. Ryszard Stefański, 2021, Legalis. 
95Por. W. Wróbel [w:] Kodeks karny. Część szczególna… art. 196, Ibidem. 
96M. Filar, M. Berent [w:] J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, W. Filipkowski, O. Górniok, E. M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. K. 

Paprzycki, E. W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B. J. Stefańska, R. A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek,  L. Wilk, M. Filar, M. Berent, Kodeks 
karny. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2016, art. 196. 

97 https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-5/63492,Obraza-uczuc-religijnych-art-
196.html 
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społeczności LGBT+. W ocenie Sądu umieszczenie na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej aureoli w kolorach 

tęczy nie zawierało poniżających i obelżywych treści, nie podżegało do nienawiści i nietolerancji. Tym samym 

rozstrzygnięcie Sądu oparło się na orzecznictwie ETPCZ [uznano, iż zachowanie mające charakter znieważenia 

winno być oceniane przez pryzmat podżegania do nienawiści]. 

 Na kanwie Opinii przytoczyć należy także sprawę Doroty Nieznalskiej, artystki, która została oskarżona o 

dopuszczenia się przestępstwa obrazy uczuć religijnych. Stan faktyczny dotyczył instalacji artystycznej „Pasja”, 

wystawionej w gdańskiej Galerii Wyspa (z którą można się było zapoznać od 14 grudnia 2001 r. do 21 stycznia 

2002 r.). Wskazanej instalacji towarzyszył swoisty skandal (wtargnięcie osób trzecich do galerii w czasie jej 

zamknięcia i żądanie wydanie metalowego krzyża, stanowiącego element instalacji artystycznej). Postępowanie 

wobec artystki było długie. W 2003 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku uznał ją za winną zarzucanego jej czynu, 

wymierzając jej karę ograniczenia wolności. W wyniku apelacji wniesionej przez obrońcę artystki, Sąd Okręgowy 

w Gdańsku w 2004 r. uchylił wskazane orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Ponowny wyrok 

zapadł w 2009 r. - artystkę uniewinniono od zarzucanego jej czynu. W 2010 r. przedmiotowe orzeczenie utrzymano 

w mocy [stało się równocześnie orzeczeniem prawomocnym]. 

 Do postępowań sądowych, prowadzonych w sprawie o obrazę uczuć religijnych, należy proces redaktora 

naczelnego tygodnika „NIE” Jerzego Urbana, któremu zarzucano, iż w 2012 r. publicznie znieważając przedmiot 

czci religijnej, obraził uczucia religijne innych osób w tej sposób, iż spowodował opublikowanie na pierwszej 

stronie Tygodnika „NIE”, wpisanego w znak zakazu, karykaturalnego rysunku, nawiązującego do wizerunku Jezusa 

Chrystusa i związanego z nim kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Proces miał bardzo podobny przebieg do 

postępowania prowadzonego przeciwko Dorocie Nieznalskiej. Sąd pierwszej instancji w 2018 r. skazał redaktora 

na karę grzywny, której łączna wysokość przekładała się kwotę 120 000 zł. Sąd Okręgowy w wyniku apelacji wyrok 

ten uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 8 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla 

Warszawy – Mokotowa w Warszawie nieprawomocnie uniewinnił oskarżonego od zarzuconego mu czynu. Na 

dzień sporządzania Opinii orzeczenie to jest prawomocne98. 

 Na gruncie przedmiotowej sprawy wskazano [w treści Uzasadnienia wyroku uniewinniającego], iż: „(...) 

sporna ilustracja zamieszczona w Tygodniku „Nie”, choć dziełem artystycznym nie jest, jest na pewno wyrazem 

artystycznej ekspresji, nieistotne w realiach przedmiotowej sprawy czy udanej. (…) poza ustawowymi znamionami 

przestępstwa z art. 196 k.k. znajdują się wypowiedzi i zachowania wyrażające negatywny stosunek do przedmiotu 

czci religijnej lub wykorzystujące ten przedmiot, jako element kreacji artystycznej, o ile ze względu na formę, nie 

zawierają elementów poniżających lub obelżywych (Małgorzata Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności 

sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 177). W literaturze podkreśla się, że dzieła 

artystyczne powinny być analizowane ze szczególną ostrożnością, aby nie ograniczać przy użyciu prawa karnego 

twórczej ekspresji, o ile nie przekracza ona ewidentnie dopuszczalnych granic (T. Jasudowicz, Bluźnierstwo a kultura 

europejska: pojedynek między wolnością ekspresji a wolnością religii, Studia Europejskie, t. II, Warszawa 1998, s. 37). 

Ekspresja artystyczna: obrazy, rzeźby, instalacje, filmy, fotografie, scenografie sztuk teatralnych, a także karykatury 

wywołują, wywoływały w przeszłości i chyba zawsze wywoływać będą rozmaite kontrowersje wśród odbiorców. 

Jednak nie każde zachowanie naruszające standardy kultury i obyczajów może być traktowane jako znieważające. 

Istotą znieważenia jest bowiem okazanie pogardy, która wyraża ujemny stosunek do wartości, jaką reprezentuje sobą 

 
98Wyrok SR dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z 8.10.2020 r., sygn. akt II K 270/19. 



 20 

człowiek głębiej aniżeli lekceważenie (M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do 

artykułów 117–221. Tom I. Wyd. 4, Warszawa 2017).”. 

 

Prawo karne jako ultima ratio 

 Przedstawione w poprzedniej części opinii orzecznictwo Trybunału jest nierozerwalnie związane z 

podstawowymi zasadami prawa karnego, do których należy zasada subsydiarności. Prawo karne niekiedy określa 

się mianem prawa ostatecznego, swoistego ultima ratio99. Reakcja prawnokarna na określone naruszenia dóbr 

chronionych prawem uzasadniona jest wyłącznie w takim wypadku, gdy inne środki ochrony prawnej nie znajdują 

zastosowania lub są niewystarczające. Zasygnalizować należy, iż uczucia religijne są chronione nie tylko na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa karnego. Wskazać bowiem należy, iż należą one do kategorii dóbr osobistych w 

ujęciu cywilnoprawnym [art. 23 k.c.]100. Przepisy prawa cywilnego umożliwiają dochodzenie szeregu roszczeń 

wobec osób, które wskazane dobra naruszyły bądź zagroziły naruszeniem. Istnieje możliwość kierowania roszczeń 

o charakterze niemajątkowym, do których należą: żądanie zaniechania dalszych działań skutkujących naruszeniem 

dóbr osobistych bądź zagrożonych określonym działaniem, usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych [do 

których należą m.in. żądania złożenia oświadczenie o odpowiedniej treści i formie]. Przewidziana prawem jest 

także możliwość dochodzenia roszczeń o charakterze majątkowym, m.in. w postaci zadośćuczynienia za doznaną 

w wyniku naruszenia dobra osobistego krzywdę. 

 W konsekwencji postulowane jest reglamentacyjne i ostrożne korzystanie z instrumentarium 

prawnokarnego – jako ekstraordynaryjnego środka regulującego konflikty społeczne. Jest to o tyle istotna uwaga, 

iż kolizja pomiędzy niektórymi dobrami chronionymi prawnie - w tym przypadku uczuciami religijnymi i 

wolnością wyrażania poglądów - nie generuje niejako automatycznie potrzeby sięgania po przepisy prawa karnego, 

które są najdalej idącym środkiem ochrony prawnej. 

 

Wnioski 

Celem ustalenia potencjalnego sprawstwa przestępstwa typizowanego w art. 196 k.k. przez Podsądnego należy, w 

ocenie Fundacji, zweryfikować: 

 1. Czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przedmiotem czci religijnej 

 a) Czy duchowny jest przedmiotem czci religijnej [ w ocenie przedstawiciela Fundacji nie jest] 

 b) Czy opłatki [niekonsekrowane] są przedmiotem czci religijnej [w ocenie przedstawiciela Fundacji nie 

są] 

 2. Czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z miejscem przeznaczonym do publicznego 

wykonywania obrzędów religijnych 

 
99M. Król-Bogomilska, „Formy winy” w prawie karnym w świetle psychologii, Warszawa 1991, s. 250. 

100Wyrok SN z 6.04.2004 r., I CK 484/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 69. 
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 3. Czy zachowanie Podsądnego stanowiło znieważenie przedmiotu czci religijnej w ujęciu art. 196 k.k., przy 

uwzględnieniu dorobku doktryny i judykatury 

 a) W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na tak zadane pytanie, należy dokonać weryfikacji, czy 

zachowanie Podsądnego [znieważenie] wynikało z umyślności. Powyższe ustalenia kluczowe są do 

ustalenia jego odpowiedzialności karnej za czyn z art. 196 k.k. Zaznaczyć oczywiście należy, iż 

umyślność winna obejmować każde ze znamion zarzucanego Podsądnemu czynu [ergo, obejmuje 

także znieważenie] 

 b) Czy wejście do kościoła w czapce stanowi znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego 

wykonywania obrzędów religijnych 

 c) Czy atak na duchownego stanowi znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego 

do publicznego wykonywania obrzędów religijnych 

 d) Czy rozrzucenie lub podeptanie opłatków stanowi znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca 

przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych 

 e) W razie rozważania, czy zachowanie Podsądnego stanowi umyślne znieważenie przedmiotu czci 

religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych w formie 

zamiaru bezpośredniego albo ewentualnego [ergo, czy Podsądny chciał znieważyć czy też godził się 

na to, iż jego zachowanie względem danego przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do 

publicznego wykonywania obrzędów religijnych stanowi znieważenie], przy rozważeniu 

niejednoznaczności wykładni znamion strony podmiotowej czynu z art. 196 k.k. 

 f) W razie rozważania, czy zachowanie Podsądnego stanowi umyślnie znieważenie przedmiotu czci 

religijnej w formie zamiaru ewentualnego [dolus eventualis], należy ustalić granicę [niezwykle cienką!] 

pomiędzy zamiarem ewentualnym a nieumyślnością i dokonać weryfikacji, czy zachowanie 

Podsądnego [potencjalne znieważenie] nie wynikało z nieumyślności. Jednocześnie Fundacja zaznacza, 

iż do rozważenia przez Sąd jest relewancja przedstawionych poglądów prawnych, wskazujących na 

możliwość popełnienia czynu z art. 196 k.k. wyłącznie umyślnie – w zamiarze bezpośrednim. 

 4. Czy zachowanie Podsądnego [potencjalne znieważenie] miało miejsce publicznie [czy dostęp do „treści” 

zachowania Podsądnego był nieograniczony dla potencjalnych odbiorców 

 a) Czy Podsądny obejmował umyślnością publiczność znieważenia z każdego z potencjalnych 

przedmiotów czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów 

religijnych: 

• Czy Podsądny obejmował umyślnością publiczność znieważenia opłatków 

• Czy Podsądny obejmował umyślnością publiczność znieważenia duchownego [który, w ocenie 

przedstawiciela Fundacji, nie jest przedmiotem czci religijnej 

 5. Czy zachowanie Podsądnego wywołało stan obrazy uczuć religijnych u co najmniej dwóch osób. 

 a) Czy konkretne zachowanie [potencjalne znieważenie publiczne] potencjalnego przedmiotu czci 

religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych 
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spowodowało wywołanie stanu obrazy uczuć religijnych u co najmniej dwóch osób, przy przyjęciu 

następującej konstrukcji dekodowania okoliczności faktycznych zdarzenia: 

• znieważenie [publiczne] przedmiotu czci religijnej –> stan obrazy uczuć religijnych z 

powodu znieważenia tegoż konkretnego przedmiotu czci religijnej, przy weryfikacji, iż to 

samo zachowanie [potencjalnie przestępne] wywołało stan obrazy uczuć religijnych u co 

najmniej dwóch osób z tego samego powodu [potencjalnego znieważenia] 

• znieważenie [publiczne] miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów 

religijnych –> stan obrazy uczuć religijnych z powodu znieważenia tegoż miejsca 

przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, przy weryfikacji, iż to 

samo zachowanie [potencjalnie przestępne] wywołało stan obrazy uczuć religijnych u co 

najmniej dwóch osób z tego samego powodu [potencjalnego znieważenia] 

 b) Przy tejże ocenie, uwzględnić należy kryteria obiektywne, z uwzględnieniem potrzeby modelowania 

konstruktu teoretycznego, jakim jest przeciętny odbiorca 

 c) Przy tejże ocenie, należy dokonać rozróżnienia pomiędzy uczuciami religijnymi a innymi uczuciami i 

ustalić, czy doszło do obrazy uczuć religijnych czy też innych uczuć 

 d) Przy tejże ocenie, należy ustalić, czy Podsądny obejmował umyślnością konsekwencje [skutek] 

zachowania, ergo czy obejmował umyślnością, iż konsekwencją czynu będzie wywołanie stanu obrazy 

uczuć religijnych u co najmniej dwóch osób, w korelacji z jego zachowaniem. 

 e) Fundacja prezentuje twierdzenie, iż ocena obrażenia owych uczuć religijnych, dokonywana na 

podstawie weryfikacji zeznań pokrzywdzonych, winna być dokonana z daleko posuniętą ostrożnością 

– mając na względzie domyślną subiektywizację uczuć jako takich. 

 6. Czy Podsądny obejmował umyślnością pozostałe ze znamion zarzucanego mu czynu 

  

 

adwokat Marcin Pawelec - Jakowiecki 


