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Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych 
w Republice Słowackiej ze szczególnym 

uwzględnieniem ostatnich zmian ustawowych

Streszczenie:

Istnienie kościołów i związków wyznaniowych to konsekwencja wolności sumienia i wy-
znania, a także prawa do zrzeszania się, które gwarantowane są w państwach europej-
skich zarówno na gruncie konstytucyjnym, jak i w wyniku regulacji międzynarodowych, 
takich jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Europejska 
Konwencja Praw Człowieka. W Republice Słowackiej problem ten regulują normy usta-
wy z dnia 4 lipca 1991 roku o swobodzie przekonań religijnych oraz statusie kościołów 
i stowarzyszeń religijnych. Organem rejestrowym jest minister kultury. Założenie związ-
ku wyznaniowego wymaga złożenia wniosku o zarejestrowanie przez „organ założyciel-
ski” składający się z trzech pełnoletnich obywateli słowackich, którzy działają na rzecz 
minimum 50 tysięcy osób. Nowe stowarzyszenie religijne musi posiadać swój statut re-
gulujący elementarne zasady działalności oraz nie może zagrażać bezpieczeństwu czy ce-
chować się nietolerancją.

Podwyższenie minimalnej liczby osób potrzebnych do zarejestrowania wniosku (z 20 ty-
sięcy do 50 tysięcy pełnoletnich obywateli słowackich) wzbudziło kontrowersje na Słowa-
cji. Słowacka Partia Narodowa nie ukrywała, że jednym z założeń nowelizacji ustawy jest 
chęć powstrzymania „islamizacji” kraju. Należy jednak zauważyć, że na Słowacji rejestra-
cja nowego związku wyznaniowego odbywa się bardzo rzadko, a ich liczba wynosi zaled-
wie osiemnaście. Również społeczność muzułmańska jest niewielka i rejestracja islamskiego 
stowarzyszenia religijnego była praktycznie niemożliwa jeszcze przed nowelizacją.

1  Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłym, 
trzykrotnym, prezesem Koła Naukowego Prawa Kanonicznego TBSP UJ, a także absolwentem Szkoły 
Prawa Słowackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Słowackiej Akademii Nauk.
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Przykład Słowacji może jednak być pretekstem do pytania, czy polskie przepisy, 
umożliwiające założenie kościoła lub związku wyznaniowego na wniosek zaledwie stu 
osób, nie są zbyt liberalne.

Słowa kluczowe: wolność wyznania, związki wyznaniowe, islamofobia, Słowacja

1. Wstęp

Niniejszy tekst stawia sobie za cel przedstawienie procedury rejestracji kościo-
łów i związków wyznaniowych na terenie Słowacji. Wolność sumienia i wyznania 
jest jednym z filarów każdego demokratycznego społeczeństwa, na co wskazuje 
art. 18 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych2 oraz 
art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka3. Z kolei art. 22 ust. 1  MPPOiP 
oraz art. 11 ust. 1 gwarantują wolność zrzeszania się. Nie są to prawa absolutne, 
mogą być one ograniczane przez państwo, jednak limitacja tych praw musi służyć 
zabezpieczeniu takich dóbr jak np. porządek publiczny czy bezpieczeństwo państwa. 
W szczególności przekonać można się o tym w dzisiejszych realiach. Zarówno prawo 
do swobody sumienia i wyznania, jak i wolność zrzeszania się, są podstawą do tego, 
by za jedno z fundamentalnych praw człowieka uznać możliwość tworzenia i działa-
nia w ramach wspólnot religijnych.

Konstytucja Republiki Słowackiej również gwarantuje podstawowe prawa osobom 
wierzącym. Ujęte są one w art. 24, znajdującym się w rozdziale II (Podstawowe prawa 
i wolności) podrozdziale II (podstawowe prawa i wolności człowieka), który składa 
się z czterech ustępów. Pierwszy z nich zapewnia „wolność myśli, sumienia, wyzna-
nia religijnego i wiary”, co oznacza możliwość zmiany religii, niewyznawania żadnej 
z nich, a także prawo do publicznego okazywania swych przekonań. Ustęp 2 gwarantuje 
swobodę wyznawania swojej religii lub wiary „indywidualnie bądź wspólnie z inny-
mi, prywatnie lub publicznie, poprzez nabożeństwo, czynności religijne, zachowanie 
obrzędów albo uczestnicząc w nauczaniu”. Zdecydowanie najistotniejszy, z punktu 
widzenia niniejszego artykułu, jest ustęp 3, który brzmi: „kościoły i wspólnoty religij-
ne zarządzają samodzielnie swoimi sprawami, zwłaszcza ustanawiając swoje organy, 
swoich duchownych, zapewniając naukę religii i zakładając zakonne i inne kościelne 
instytucje niezależne od organów państwowych”. Przepis ten jednoznacznie sprawia, 
że możliwe jest na Słowacji zakładanie wspólnot religijnych. Wreszcie ustęp 4 dotyczy 
ograniczenia wyżej opisanych praw, które może nastąpić tylko na drodze ustawowej 
i gdy jest to niezbędne, by demokratyczne społeczeństwo ochroniło porządek publiczny, 
zdrowie, moralność albo prawa i wolności innych4.

2  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 
19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977, Nr 38, poz. 167).

3  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopa-
da 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993, 
Nr 61, poz. 284).

4  Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 roku z późniejszymi zmianami, ostatnia z 23 lu-
tego 2001 roku, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/slowacja.html, 08.07.2017.
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W związku z powyższym faktem pragnę przybliżyć regulacje prawne dotyczące 
tworzenia kościołów i związków wyznaniowych w Republice Słowackiej. Tekst ten 
dotykać będzie trzech problemów. Pierwszym z nich będą aktualnie obowiązujące prze-
pisy ustawy z dnia 4 lipca 1991 roku o swobodzie przekonań religijnych oraz statusie 
kościołów i stowarzyszeń religijnych5 (dalej jako: ustawa)6. Kolejny rozdział niniejszego 
artykułu dotykać będzie tematyki rejestru grup wyznaniowych, aż w końcu przedstawię 
kontrowersje polityczne, jakie wywołała ostatnia nowelizacja ustawy.

2. Zakładanie i rejestracja kościołów i związków wyznaniowych  
w świetle ustawy

Organem rejestrującym kościoły i związki wyznaniowe jest Ministerstwo Kultury Re-
publiki Słowackiej (§ 10 ust. 1 ustawy). Jest to istotna różnica w porównaniu z prawem 
polskim, gdzie dokonuje tego minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz 
mniejszości narodowych i etnicznych, a jest nim aktualnie minister spraw wewnętrz-
nych i administracji7. Jeśli ustawa nie wskazuje inaczej, stosuje się przy postępowaniu 
powszechnie obowiązujące przepisy o postępowaniu administracyjnym, czyli ustawę 
z 29 czerwca 1967 roku o postępowaniu administracyjnym (Zákon 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní).

Wniosek o rejestrację składany jest przez „organ przygotowawczy” (prípravný orgán) 
kościoła lub związku wyznaniowego. Musi on liczyć co najmniej trzy osoby, które mu-
szą być pełnoletnie. Wniosek podpisują wszyscy członkowie organu przygotowawczego, 
podając swoje imiona, nazwiska, numery identyfikacyjne oraz adresy zamieszkania. 
Dalej wskazują, który z nich będzie upoważnionym do działania w ich imieniu przed-
stawicielem (§ 10 ust. 2 ustawy).

Ogromne kontrowersje wzbudziła nowelizacja § 11 ustawy (o czym szerzej w dal-
szej części artykułu). Wniosek organu przygotowawczego jest ważny wówczas, jeśli 
chęć powstania kościoła lub stowarzyszenia religijnego wyraża co najmniej 50 tysięcy 
pełnoletnich członków, którzy stale zamieszkują Republikę Słowacką i są jej obywate-
lami. Spory wywołało podwyższenie tego limitu który wcześniej wynosił (i tak wyso-
ką) liczbę 20 tysięcy osób. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Słowacja liczy się niecałe 
5,5 mln mieszkańców8. Dla porównania, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o gwarancjach 
sumienia i wyznania, do zarejestrowania kościoła lub związku wyznaniowego w Polsce 
potrzeba zaledwie stu osób.

Wspomniany wyżej wniosek musi zawierać: nazwę i siedzibę kościoła lub związku 
wyznaniowego; imiona, nazwiska, adresy, podpisy i numery identyfikacyjne człon-
ków organu przygotowawczego; podstawowe cechy kościoła lub społeczności religijnej, 

5  Takim właśnie terminem posłużył się słowacki ustawodawca. Z racji na fakt, że w Polsce powszechnie 
przyjętymi określeniami są „związki wyznaniowe” toteż posługuję się tymi pojęciami naprzemiennie.

6  308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
7  Patrz: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2017, 
Nr 1153); ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2017, Nr 888).

8  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html, 09.07.2017.
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jego nauczania, misji i terytorium, na terenie którego zamierza prowadzić działalność; 
oświadczenia pod przysięgą co najmniej 50 tysięcy pełnoletnich członków – obywateli 
słowackich mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Słowackiej, 
że domagają się zarejestrowania nowego związku wyznaniowego i że znają jego pod-
stawowe prawdy wiary, jego naukę i są świadomi praw i obowiązków, które wynikają 
z członkowstwa w nim (analogicznie, jak w przypadku członków organu założyciel-
skiego, muszą podać oni swoje imiona, nazwiska, adres stałego miejsca zamieszkania 
oraz osobiste numery identyfikacyjne); oświadczenie, że społeczność religijna będzie 
działać zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i cechować się tolerancją wobec 
innych kościołów oraz osób bezwyznaniowych (§ 12 ustawy).

Wraz z wnioskiem o rejestrację należy załączyć „dokument podstawowy” (základný 
dokument) zakładanego kościoła, np. statut, w którym należy zawrzeć: nazwę i adres 
siedziby kościoła lub społeczności religijnej; jego instytucje i organy wraz z opisaną 
procedurą ich powoływania i odwoływania; sposób powoływania osób duchownych 
i ich odwoływanie; podstawowe prawdy wiary; zasady zarządzania majątkiem (w tym 
sposób wyznaczenia likwidatora); proces zatwierdzenia statutu i zmian w nim; podmio-
ty posiadające osobowość prawną – kto i w jakim zakresie jest uprawniony do występo-
wania w ich imieniu; prawa i obowiązki członków danej społeczności religijnej (§ 13). 
W przypadku braków (dotyczy to zarówno danych wymaganych na mocy § 12 jak 
i § 13) organ rejestrujący ustala termin na uzupełnienie danych. Musi być to co najmniej 
miesiąc od dnia doręczenia zawiadomienia podmiotów rejestrujących dany związek 
wyznaniowy. W przypadku nieuzupełnienia tychże braków w terminie organ rejestru-
jący zawiesza postępowanie (§ 14).

Minister Kultury bada, czy założenie i funkcjonowanie kościoła lub związku wy-
znaniowego nie będzie sprzeczne z ustawą o swobodzie przekonań religijnych oraz 
statusie kościołów i stowarzyszeń religijnych bądź innymi ustawami, nie będzie za-
grażało bezpieczeństwu obywateli i porządkowi publicznemu, zdrowiu i moralności, 
zasadom humanitaryzmu i tolerancji albo czy nie będą zagrożone prawa innych osób 
prawnych i obywateli (§ 15). Organ rejestrujący może więc albo podjąć decyzję o tym 
by zarejestrować związek wyznaniowy, albo – jeśli któraś z tych przesłanek nie zostanie 
spełniona – odmówić rejestracji. Decyzję dostarcza się powołanemu przez jednostkę 
przygotowawczą przedstawicielowi (§ 16). Umożliwia to, pod kątem formalnym, o wiele 
łatwiejszą, w porównaniu z polską procedurą, rejestrację stowarzyszenia religijnego. 
Jeśli kościół lub związek wyznaniowy będzie działać w sposób sprzeczny z ustawą lub 
warunkami rejestracji, minister dokonuje wyrejestrowania (§ 20).

Obowiązkowa jest rejestracja zmian w danych, o których mowa w § 12 i § 13 omawia-
nej ustawy. Stosowny wniosek składa właściwy organ kościoła organowi rejestrującemu 
w terminie 30 dni od momentu, gdy zaszły odpowiednie zmiany wewnątrz związku 
wyznaniowego (§ 18). W rejestrze uwzględniane są również wszelkie podmioty, któ-
re wywodzą swoją osobowość prawną z kościołów i wspólnot religijnych, np. parafie 
(§ 19 ust. 1).



Michał Szymański

70 

3. Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

Prowadzenie rejestru, jak zostało już wspomniane, zostało powierzone ministrowi kultury. 
Listę zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych zawiera załącznik do ustawy.

Aktualnie w Republice Słowackiej zarejestrowanych jest 18 społeczności religijnych. 
Są nimi:
1. Kościół apostolski na Słowacji.
2. Społeczność Bahá’í w Republice Słowackiej.
3. Unia Baptystów w Republice Słowackiej.
4. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, stowarzyszenie słowackie.
5. Kościół Braci w Republice Słowackiej.
6. Czechosłowacki Kościół Husycki na Słowacji.
7. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Republice Słowackiej.
8. Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego na Słowacji.
9. Zjednoczony Kościół Metodystyczny, region słowacki.
10. Kościół Greckokatolicki na Słowacji.
11. Kościoły chrześcijańskie na Słowacji.
12. Stowarzyszenie religijne Świadków Jehowy w Republice Słowackiej.
13. Nowy Kościół apostolski w Republice Słowackiej.
14. Cerkiew prawosławna na Słowacji.
15. Zreformowany Kościół chrześcijański na Słowacji.
16. Kościół rzymskokatolicki na Słowacji.
17. Kościół starokatolicki na Słowacji.
18. Centralny Związek Wyznaniowych Gmin Żydowskich na Słowacji9.

Ta niewielka liczba kościołów i związków wyznaniowych funkcjonujących na Słowa-
cji jest odbiciem przede wszystkim niezmiernie restrykcyjnego limitu liczby członków, 
jaki jest wymagany do zarejestrowania nowego stowarzyszenia. Uderza fakt, że z wy-
jątkiem Świadków Jehowy, Bahá’í oraz społeczności żydowskiej, swoje zarejestrowane 
kościoły mają tylko i wyłącznie przedstawiciele różnych odłamów chrześcijaństwa10. 
Brak tu związku religijnego grupującego nawet tak wielkie religie świata jak islam, 
buddyzm czy hinduizm. Z drugiej strony w ramach spisu powszechnego stwierdzono, 
że na 1000 obywateli tylko 4 osoby zadeklarowały przynależność do „innego” związku 
wyznaniowego niż wspomniane, jako bezwyznaniowcy zadeklarowały się 134 osoby, 
natomiast w przypadku 106 osób takiej informacji nie ustalono. Świadczy to o stosun-
kowo niewielkim odsetku osób, które mogłyby wyznawać np. hinduizm. 

Jest to liczba niewielka w zestawieniu z 165 kościołami lub związkami wyznaniowy-
mi w rejestrze MSWiA oraz 18 kościołami i związkami wyznaniowymi11 działającymi 

9  Rejestr na stronie ministerialnej: http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske- 
spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-f9.html, 09.07.2017.

10  Ibidem. Liczba wiernych według spisu powszechnego w 2011 roku: https://census2011.statistics.sk/
tabulky.html, 09.07.2017.

11  Wbrew, nie do końca udanemu zabiegowi technicznemu, Kościół katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej 
obrządek łaciński, obrządek greckokatolicki (bizantyjsko-ukraiński), obrządek ormiański i obrządek 
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na podstawie odrębnych ustaw12 (takiej formy działania słowacki porządek prawny 
w ogóle nie przewiduje). W szczególności uderza zaś fakt, że Muzułmański Związek 
Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej działa w Polsce na podstawie odrębnej ustawy, 
zaś na Słowacji nie funkcjonuje wcale13.

Aktualnie na Słowacji istnieje kilkanaście niezarejestrowanych wspólnot religijnych. 
Dla osób wyznania muzułmańskiego istnieje Powszechny związek studentów muzuł-
mańskich na Słowacji, spośród religii Wschodu wymienić należy następujące grupy: 
Ananda Marga, Hare Kriszna, Joga w codziennym życiu, Osho, Sahaja Joga, Szamba-
ola Słowacja, Chimnoy, Zazen International Slovakia, Centrum Zen – Myo sahn Sah, 
z wierzeń synkretycznych są to: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
(mormoni), Kościół Zjednoczeniowy (tzw. sekta Moona), Dianetyka (scjentolodzy), 
Ruch Świętego Graala, Wspólnota Bahai, a z niezarejestrowanych wspólnot chrze-
ścijańskich: Kościół Chrystusowy, Kościół Manna, Międzynarodowe Stowarzyszenie 
społeczności ogłoszenia Ewangelii, Wspólnota Chrześcijańska „Nazarejczyk”, Nowe 
Objawienie, Kościół Nowoapostolski, Słowo Życia, Stowarzyszenie Przyjaciół Jezusa 
Chrystusa, Miecz Ducha, Uczniowie Jezusa Chrystusa, Powszechne życie i Swobodna 
Ludowa Misja14.

4. Spory polityczne wokół zmian w ustawie

Zgodnie z ustawą z 31 stycznia 2017 r. zmieniającą i uzupełniającą ustawę nr 308/1991 
o swobodzie przekonań religijnych oraz statusie kościołów i stowarzyszeń religijnych15 
podwyższono liczbę wiernych niezbędnych do zarejestrowania nowego związku wy-
znaniowego z 20 do 50 tysięcy. Ustawa ta weszła w życie 1 marca 2017 roku.

Nowelizacja prawa wyszła z inicjatywy Słowackiej Partii Narodowej (SNS). Ofi-
cjalnym uzasadnieniem dla niniejszych zmian była chęć „wyeliminowanie spekula-
cyjnej rejestracji rzekomych grup religijnych w celu zyskiwania finansowych zysków 
od państwa”16. Faktycznie, zarejestrowane związki wyznaniowe na Słowacji uzyskują 
fundusze od państwa, nie sposób jednak nie zauważyć, że liczba 20 tysięcy osób i tak 
jest niezmiernie wysoką i ciężko wyobrazić sobie zmowę tak wielkiej liczby ludzi w ta-
kim celu. Nacjonaliści podkreślali przy tym, że pomysł ten nie ma na celu ograniczyć 
wolności religijnej jednostki17. Warto jednak wspomnieć, że lider partii, a jednocześnie 

bizantyńsko-słowiański należały liczyć jako oddzielne podmioty, a nie traktować jako jedno stowarzy-
szenie, co teoretycznie sugeruje numeracja.

12  Dokumenty i akty prawne MSWiA dostępne na stronie ministerstwa do pobrania: https://mswia.gov.
pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-
-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html, 09.07.2017.

13  Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1936, Nr 30, poz. 240).

14  L. Stanček, Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus, Spišská kapitula – Spišské Podhradie 2002, s. 46–48.
15  Zákon z 31. januára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej vie-
ry a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

16  http://www.teraz.sk/slovensko/podmienky-na-registraciu-cirkvi-a-nabo/231027-clanok, 09.07.2017.
17  Ibidem.
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przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej, Andrej Danko 12 stycznia 
2015 roku wprost przedstawił ów postulat jako jedną z zapór przeciw islamizacji kraju18. 
Podnoszono argumenty, że w państwach takich jak Niemcy (zakaz noszenia burek) czy 
Szwajcaria wprowadzane są zmiany legislacyjne celem zahamowania wpływu islamu 
na europejskie życie polityczne i społeczne19. Prezydent Andrej Kiska stwierdził, że no-
welizacja nieproporcjonalnie uderza w podstawowe prawa i wolności gwarantowane 
przez konstytucję i w związku z tym zadecydował, że ustawa, przyjęta 30 listopada 
2016 roku, zostanie zawetowana20. Prezydent zwrócił uwagę też na fakt, że od czasu 
zaostrzenia prawa dotyczącego kościołów i stowarzyszeń religijnych w 2007 roku, od-
notowano tylko jedną próbę oszustwa poprzez składanie fałszywych podpisów, nie 
został też w tym czasie zarejestrowany żaden nowy związek religijny21. Niektóre słowac-
kie media zauważyły, że podczas ostatniego spisu ludności tylko cztery, już istniejące, 
związki religijne spełniały kryterium potrzebne do rejestracji, a także, że tak wielka 
liczba osób potrzebnych do rejestracji nowego kościoła jest nieproporcjonalna w sto-
sunku do przepisów obowiązujących w innych krajach UE22.

31 stycznia 2017 roku weto prezydenta zostało przełamane – ustawę poparło 103 par-
lamentarzystów. Prezes Fundacji Islamskiej w Słowacji stwierdził, że był to „smutny 
dzień”, a nowa ustawa jest nie tylko, że niezgodna z duchem czasu, ale i zawierająca 
wady prawne23.

Wśród komentarzy, jakie pojawiły się w wyniku tej zmiany, warto odnotować ten, 
którego autorem jest Tomáš Kyseľ, który przypomniał, że ostatnią zarejestrowaną 
wspólnotą była społeczność Bahai w 2007 roku. Wcześniej jeszcze, ale po 1991 roku, 
zarejestrowano jedynie Kościół apostolski oraz Kościół Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich. Wreszcie, społeczność muzułmańska na Słowacji liczy pięć ty-
sięcy osób, a zatem niemożliwe byłoby założenie przez nią związku religijnego nawet 
w poprzednim stanie prawnym24.

5. Podsumowanie

Jaki można z niniejszych zmian wysnuć wniosek dla Polski? Ocena regulacji obowią-
zujących na Słowacji miałaby mniej charakter naukowy, a bardziej formę deklaracji 

18  Ibidem.
19  https://glob.zoznam.sk/kiska-vratil-zakon-o-registracii-cirkvi-sns-to-vnima-citlivo/, 09.07.2017.
20  Ibidem.
21  https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/kiska-vyucil-pravo-veta-zakon-cirkvach-zasahuje-do-za 
kladnych-prav-slobod.html, 09.07.2017.

22  Ibidem. Według przywoływanego już spisu z 2011 roku Kościół rzymskokatolicki liczy 2 769 264 wy-
znawców, Kościół grekokatolicki 3 347 277, Kościół ewangelicko-augsburski 316 250, a Chrześcijański 
Kościół reformowany 98 797 członków. Niecałe tysiąc wiernych brakowałoby do zarejestrowania Cer-
kwi wyznawcom prawosławia.

23  https://domov.sme.sk/c/20447719/poslanci-prelomili-veto-prezidenta-schvalili-zakon-o-cirkvach.
html#axzz4mHl7Nrzc, 09.07.2017.

24  T. Kyseľ, Zákon o cirkvách by odstavil židov aj časť kresťanov, https://www.aktuality.sk/clanok/394364/
zakon-o-cirkvach-od-sns-by-odstavil-zidov-aj-krestanov/, 09.07.2017.
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politycznej, stąd wniosek, który można, moim zdaniem wyciągnąć, może dotyczyć 
teoretycznie zupełnie innej, a jednocześnie bardzo ważnej tematyki.

W 2016 roku zmienione zostały regulacje dotyczące obrotu gruntami rolnymi. Przy-
wilejem braku ograniczeń przy nabywaniu nieruchomości rolnej dodanym do ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego obdarzono „osoby prawne działające na podstawie 
przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania”. Małgorzata Korzycka, profesor z Katedry Prawa Rol-
nego i Systemu Ochrony Żywności UW podnosiła, że 

Obowiązująca w Polsce regulacja zezwala na zakładanie nowych związków wyznanio-
wych w sposób liberalny. Do rejestracji Kościołów i innych związków wyznaniowych 
ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. wymaga złożenia wnio-
sku przez co najmniej 100 obywateli polskich posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych. Tworzy zatem stosunkowo łatwą przesłankę stanowiącą warunek rejestracji. 
Powstaje, moim zdaniem, poważne niebezpieczeństwo nadużyć, polegających na pozor-
nym działaniu. Zebranie 100 osób w celu założenia związku wyznaniowego może być 
dość łatwe w praktyce i okazać się prawdziwą pokusą wobec możliwości nabycia nieru-
chomości rolnej bez ograniczeń ustawowych przez osoby niebędące rolnikami indywidu-
alnymi. Nie można wykluczyć, a raczej należy przypuszczać, że może to nastąpić w celu 
spekulacyjnym. Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że założycielami osób prawnych, 
o których mówi przepis, mogą być cudzoziemcy25. 

Również Marek Strzała z Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ zauważył, 
że „podmioty wyznaniowe mogą stać się sposobem na ominięcie ograniczeń w obrocie 
nieruchomościami rolnymi. Po pierwsze, może stać się to impulsem do rejestrowania 
w trybie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania związków wyznaniowych 
jedynie celem nabycia nieruchomości rolnych”26. Korzycka w swej analizie podnosiła, 
że należałoby dodać wymóg, by osoby prawne zapewniały trwałe, co najmniej dzie-
sięcioletnie zagospodarowanie nabytej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem 
społeczno-gospodarczym, a stosowną decyzję administracyjną o przyznaniu zdolności 
do nabycia nieruchomości nadawałby minister po dokonaniu oceny, którą sporządzałby 
posiłkując się opinią zespołu doradczego. Bez takowych przepisów, zdaniem warszaw-
skiej agrarystki, należałoby dokonać radykalnego rozwiązania w postaci usunięcia 
przepisów z ustawy27.

W moim odczuciu rozwiązanie niniejszego problemu jest o wiele prostsze – rozsąd-
nym wydawałoby się obniżenie tego wyjątkowo niskiego progu. Umożliwiłoby to nie 
tylko poprawne funkcjonowanie opisanych wyżej przepisów w prawie rolnym, ale rów-
nież zagwarantowałoby większą kontrolę nad powstającymi związkami wyznaniowymi. 

25  M. Korzycka, Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą (druk senacki nr 124), 
Warszawa 2016, s. 8.

26  M. Strzała, Kościoły szansą na obrót ziemią rolną, prawowyznaniowe.blox.pl/2016/05/Koscioly-szan 
sa-na-obrot-ziemia-rolna.html, 09.07.2017.

27  M. Korzycka, op.cit., s. 8–9.
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W szczególności warto odwołać się do problemów natury prawnej, jakie dostarczyła 
grupa żartownisiów skupionych wokół „Kościoła” (a w istocie – antyreligijnej satyry) 
Latającego Potwora Spaghetti28 – podwyższenie tego limitu, w rozsądnych granicach, 
a jednocześnie uniemożliwienie wykorzystywania prawa do rejestracji związku religij-
nego do celów, którym służyć one nie powinny, np. kpienia z wiary innych osób, czy 
zakładania niewielkich, acz niebezpiecznych sekt29.

*  *  *

Registration of Churches and Religious Associations  
in the Slovak Republic with Particular Reference  

to the Recent Statutory Changes

The existence of churches is a consequence of the freedom of religion and the right to associ-
ate, which is guaranteed in European states in constitutions and in international regulations. 
In the Slovak Republic this problem is governed by the norms of the Act of 4 July 1991 on free-
dom of religious belief and the status of churches and religious associations. The registration 
authority is the minister of culture. The formation of a religious association requires the appli-
cation for registration by the „founding body”, consisting of three Slovakian citizens. The new 
religious association must have a statute regulating principles of activity and must not threat-
en security or be intolerant.

Increasing the minimum number of people needed to register the application (from 20,000 
to 50,000 Slovakian adults) sparked controversy in Slovakia. The Slovak National Party did 
not conceal that motivation was the will to stop the „Islamization” of the country but in Slova-
kia the registration of a new religious association takes place rarely, and total number of them 
is only eighteen. The Muslim community is small and registration of the Islamic religious as-
sociation was practically impossible before the amendment.

However, it may be a pretext to ask whether the Polish legislation, which allows the establish-
ment of a church or religious association on request of only a hundred of people, is not too liberal.

Key words: freedom of religion, religious associations, Islamophobia, Slovakia

28  Historia próby rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti: http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/
305199843-Kosciol-Latajacego-Potwora-Spaghetti-bez-rejestracji.html#ap-2, 09.07.2017.

29  Argumentacja Słowackiej Partii Narodowej, podobnie jak innych ugrupowań antyislamskich, będzie 
budzić przy takich okazjach kontrowersje i wątpliwości. Jeśli faktycznie takowe przepisy miałyby słu-
żyć powstrzymywaniu ekstremizmu religijnego (choć można by podnieść argument, że minister kul-
tury, według słowackiej ustawy, odmawia rejestracji związku religijnego bądź wyrejestrowuje już ist-
niejący, jeśli ten swoją działalnością zagraża bezpieczeństwu publicznemu czy cechuje się nietolerancją 
religijną), to o wiele lepiej odwołać się do ponurych doświadczeń takich ruchów religijnych jak ame-
rykańska Gałąź Dawidowa Davida Koresha (który dopuszczał się molestowania seksualnego na farmie 
Dawidian wobec 12-letnich dzieci, a interwencja agentów ATF zakończyła się strzelaniną, kilkudzie-
sięciodniowym oblężeniem i pożarem powstałym podczas szturmu FBI, który doprowadził do śmierci 
80 przebywających na miejscu wyznawców), bądź japońska Najwyższa Prawda odpowiedzialna za atak 
terrorystyczny w tokijskim metrze w 1995 roku.


