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Wczoraj  pojawiły  się  informacje  prasowe  o  możliwości  „wprowadzenia  powszechnej  klauzuli
sumienia” (zob. m. in. tu, tu i tu). „Sensacja” ta wzbudziła, wydaje się, niepokój. Rzecz dotyczy
zaskarżenia  przez  Ministra  Sprawiedliwości  -  Prokuratora  Generalnego  do  Trybunału
Konstytucyjnego art. 138 Kodeksu Wykroczeń, który brzmi:

„Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę
wyższą  od  obowiązującej  albo  umyślnie  bez  uzasadnionej  przyczyny  odmawia
świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”.

Osią  sprawy  jest  wielokrotnie  opisywana  w  mediach  sprawa  drukarza,  który  odmówił
wydrukowania plakatów organizacji tzw. LGBT, powołując się na klauzulę sumienia. Problem jest
niejednoznaczny, a dzięki temu interesujący. Najpierw jednak trzeba wyjaśnić kilka nieścisłości.

Po pierwsze,  sformułowanie,  jakoby to „minister  chce zmian przepisów karnych” jest  mylące.
Trybunał  Konstytucyjny  nie  zmienia  przepisów,  Trybunał  Konstytucyjny  uznaje  przepisy  za
niezgodne lub zgodne z ustawą zasadniczą, ewentualnie uznaje, że dany przepis nie jest z nią
niezgodny.  Podobnie  dotyczy  to  tzw.  orzeczeń  „zakresowych”  i  „interpretacyjnych”.  Zmiana
przepisu  polega  na wprowadzeniu  do  niego  nowej  treści,  czego Trybunał  nie  może  uczynić
(chyba, że przegapiłem jakąś kolejną regulację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, co nie jest
rzeczą trudną). Można co najwyżej mówić o zmianie prawa, ale nie o zmianie przepisu (pomijamy
tutaj wywód odnośnie relacji pojęć „przepis” - „norma” - „prawo”).

Po drugie,  co może wielu  zdziwić,  w Polsce mamy powszechną klauzulę  sumienia!  Niczego
takiego  nie  trzeba  wprowadzać,  gdyż  prawo  do  powołania  się  na  klauzulę  sumienia  wynika
wprost z art. 53 Konstytucji RP (zob. np. jeszcze w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego
orzeczenie TK z dnia 15 stycznia 1991 r. U 8/90, ale w pełni aktualne).

Przechodząc do istoty rzeczy…

 

1. Istnieją wątpliwości, czy sprawa drukarza w ogóle dotyczy tzw. klauzuli  sumienia, czyli
prawa do postępowania zgodnie z własnym sumieniem. Jej istotą jest prawo do wolności
od  przymusu  postępowania  wbrew  własnemu  sumieniu.  Pytaniem  jest,  jak  należy
rozumieć  tą  sprzeczność.  Czy  obejmować  powinna  ona  wszelkie  niezgodności  z
przekonaniami religijnymi czy tylko obowiązki sprzeczne z nią fundamentalnie? W tym
kontekście  kluczowe  dla  sytuacji  drukarza  z  Łodzi  jest  pytanie,  czy  jego
religia zabrania drukowania ulotek organizacji  tzw. LGBT? Czy jest to całkowicie z nią
sprzeczne? Jeśli tak postawić sprawę, to wydaje się, że nie ma religii, która przewidywała
zakaz drukowania takich ulotek jako sprzeczne z obowiązkami religijnymi. Tezy ulotek
mogą być niezgodne z tezami wielu religii, ale samo drukowanie nie wydaje się z nimi
niezgodne a limine.

 

2. Nawet jeśli przyjąć, że chodzi tu o klauzulę sumienia, to wolność religii nie jest prawem
nieograniczonym. Pozostaje więc pytanie, czy (w szczególności) prawa i wolności innych
osób  nie  powinny  spowodować  ograniczenia  korzystania  z  wolności  religijnej  w  tym
wypadku prawa do wolności słowa poprzez druk. Tym bardziej,  że jak już była o tym
mowa, przekonanie religijne leżące u podstaw odmowy druku ulotek, nie miało wydaje się
charakteru  bezwzględnego (drukarz  nie  był  przekonany,  że jego zbawienie  zależy  od
tego, czy wydrukuje powołane ulotki).

 

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,22831927,drukarz-case-min-ziobro-probuje-tylnymi-drzwiami-wprowadzic.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,22829236,ziobro-znow-bierze-w-obrone-drukarza-z-lodzi-sprawa-trafila.html
https://wiadomosci.wp.pl/piekarz-bedzie-mogl-odmowic-sprzedania-chleba-pomysl-ziobry-moze-doprowadzic-do-absurdu-6203198272993409a


3. Osobną  kwestią  jest,  czy  wybierając  zawód  drukarza  i  otwierając  działalność
gospodarczą  w  tym  zakresie,  osoba  nie  powinna  liczyć  się  z  tym,  że  będzie  także
drukowała treści,  z którymi się nie zgadza.  Argument  ten można jednakowoż odnieść
także do np. lekarzy. W ich przypadku jednak sprzeczność z przekonaniami religijnymi
miała charakter bezwzględny w powyżej przedstawionym rozumieniu.

 

4. Pozostaje zagadnienie, czy sprawy nie można rozwiązać w oparciu o samą treść art. 138
Kodeksu  Wykroczeń.  Wszak  przewiduje  on  karę  grzywny  wyłącznie  w
przypadku nieuzasadnionej odmowy świadczenia.  Powołanie się na klauzulę sumienia
nie  jest  konieczne,  jeśli  w  ramach  tej  przesłanki  uwzględniać  przekonania  religijne
(oczywiście z dodatkowymi zastrzeżeniami).

 

5. Z jedną z tez publicystów należy się zgodzić. Wyolbrzymienie klauzuli  sumienia może
prowadzić do trudno akceptowalnych wyników. Przyjęcie jej w nieograniczonym zakresie
może powodować kuriozalne sytuacje, dlatego właśnie Konstytucja przewiduje granice
wolności religii.  Rolą ustawodawcy jest wyznaczać granice jednych wolności względem
innych, w przypadku klauzuli sumienia problem najczęściej stanowi to, że w projektach
ustaw najczęściej pomija się aspekty wyznaniowe (zob. aptekarze, czy in vitro).

 

Nie wiem jeszcze, jakie powinno być rozstrzygnięcie w sprawie drukarza. Zagadnienie, jakie się
wyłoniło na tle tej sprawy jest zbyt poważne i wymaga pogłębionych rozważań. Na pewno jednak
trywializowanie  i  wyśmiewanie  klauzuli  sumienia  w prasie  nie  służy  budowaniu  prawidłowych
relacji między obywatelami o różnych przekonaniach i tworzeniu atmosfery dla rzetelnej analizy
zagadnienia.


