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Franciszek Longchamps 
de Bérier

Ksiądz katolicki, profesor nauk 

prawnych, kierownik Katedry Pra‑

wa Rzymskiego na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Jagiel‑

lońskiego, wykłada na Uniwersytecie 

Warszawskim o europejskiej tradycji 

prawnej oraz o wolności wypowiedzi 

i religii w prawie amerykańskim.

Franciszek Longchamps de Bérier

Polityczny podział wzdłuż linii 
podziału religijnego?

Dwa nowe orzeczenia Sądu 
Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Ostatnimi laty sprawy z zakre‑
su regulowanego dwoma klauzu‑
lami chroniącymi wolność reli‑
gijną z I poprawki do konstytucji 
Stanów Zjednoczonych trafiały 
do Sądu Najwyższego USA znacz‑
nie rzadziej niż w ostatnich czte‑
rech dziesięcioleciach ubiegłego 

stulecia. Czasem jedna w roku 
wymagała interpretacji w świet‑
le zakazu ustanawiania kościoła 
państwowego (no establishment 
clause) albo swobody praktyko‑
wania religii ( free exercise clau‑
se); czasem w jednej czy dwóch 
sprawach podczas całorocznej 

Political Division along Religious  
Lines? Two Recent Decisions  
of the US Supreme Court

In two recent decisions the Supreme Court of the United States interpreted two 
religious clauses of the First Amendment. The legitimacy of legislative prayer was 
not questioned, because of the decision in, Marsh v. Chambers, but Town of Greece, 
N.Y. v. Galloway proved in 2014 that the prayer does not need to be neutral in its 
content. Mentioning Jesus Christ and not a “generic” God is not unconstitutional. 
For Europeans, the discussions resemble controversies around the presence of the 
cross in public places like parliaments, classrooms etc. In Burwell v. Hobby Lobby 
Stores, Inc., the Supreme Court agreed that even for-profit corporations could 
have objection of conscience against generally applicable law, if a challenged 
regulation is not the least restrictive mean of furthering compelling state interest. 
The objection was to health insurance coverage for abortion-inducing drugs and 
devices, as well as related education and counseling. The corporations in the case 
were closely held, therefore there was no doubt whose objection of conscience 
was discussed. In Poland, objection of conscience of individuals was questioned 
in the public debate during last months.
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sesji sądowej (term) w ogóle zahaczano o I popraw‑
kę, która przecież dotyczy również swobody wypo‑
wiedzi, wolności prasy i zgromadzeń. Zakończenie 
sesji SN USA roku 2013 przyniosło trzy sprawy bardzo 
ważne, oczekiwane przez całe amerykańskie społe‑
czeństwo z zapartym tchem. Orzeczenie w sprawie 

McCullen v. Coakley1 wydano dopiero 26 czerwca 
2014 roku, a więc pod koniec sesji, jak na trudne spra‑
wy przystało. Dotyczyło wolności słowa i urządzania 
manifestacji, a szerokie zainteresowanie oraz duże 
emocje spowodowane były oczekiwaniem zmiany 
jednego z wątpliwych w swych skutkach orzeczeń2, 
dotyczących dopuszczalnych warunków występo‑
wania przeciwko przerywaniu ciąży – w najbliższym 
sąsiedztwie klinik aborcyjnych. W dwóch innych 
sprawach należało rozważyć skutki obowiązywa‑
nia każdej z klauzul religijnych I poprawki z osobna: 
rozstrzygnięta 5 maja 2014 roku Town of Greece, N.Y. 
v. Galloway3 oraz wydana dopiero 30 czerwca 2014 
roku Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.4 Oba wyroki 
zapadły stosunkiem głosów 5:4, który oczywiście ma 
takie same znaczenie prawne jak 9:0 w sprawie Mc‑
Cullen, czy każda inna większość. Co innego jednak, 
gdy przyjrzeć się argumentacji oraz zastanawiać nad 
trwałością rozstrzygnięć i perspektywami ewentual‑
nych zmian prawa amerykańskiego w zakresie wol‑
ności wyrazu czy wyznania. W obu sprawach grupy 
sędziów – pięciu w większości i czterech, stanowią‑
cych mniejszość – były takie same.

Trzy kwestie prawne budzą w USA kontrowersje 
poważne do tego stopnia, że stają się istotnymi ele‑
mentami powszechnej debaty publicznej, marszów 
i manifestacji: aborcja, instytucjonalizacja związ‑
ków osób tej samej płci oraz modlitwa w sferze pub‑

 1 134 S.Ct. 2518 (2014).

 2 Hill v. Colorado, 530 U.S. 703 (2000).

 3 134 S.Ct. 1811 (2014).

 4 134 S.Ct. 2751 (2014).

licznej, głównie zaś w szkołach publicznych oraz 
ciałach prawodawczych. Dwie dyskutowane tutaj 
sprawy dotyczą: Town of Greece modlitwy, Burwell 
poglądów na temat początku życia ludzkiego, a po‑
średnio stosunku do aborcji. Kandydaci mianowani 
przez prezydenta na stanowiska sędziowskie zawsze 

bywają pytani przed komisją Senatu USA o stosunek 
do każdej z trzech wskazanych kwestii. Dwie spra‑
wy, w których tegorocznym rozstrzygnięciu należało 
zinterpretować i zastosować jedną z dwóch klauzul 
religijnych I poprawki, dotyczyły kwestii drażliwych 
dla Amerykanów, ale też interesujących dla Polaków. 
Zakaz ustanawiania kościoła państwowego ma zna‑
czenie dla obecności modlitwy w miejscach publicz‑
nych, i szerzej: obecności religii w życiu publicznym; 
wolność praktykowania religii określa przesłanki 
pozwalające powołać się na obiekcję sumienia i żą‑
dać wyłączenia zastosowania do konkretnych osób 
i przypadków regulacji powszechnie obowiązują‑
cych, których przedmiotem kwestie religijne stają się 
dopiero w pewnych sytuacjach i zakresie. Najnowsze 
orzeczenia opierają się oczywiście na konkretnych 
stanach faktycznych i dokonują konstytucyjnej oce‑
ny pewnych tylko rozwiązań prawnych, w obu jed‑
nak dochodzi do podsumowania dotychczasowego 
orzecznictwa w zakresie każdej z klauzul wyzna‑
niowych I poprawki oraz do istotnego postawienia 
akcentów, kierunkującego wykładnię zarówno no 
establishment, jak i free exercise clause.

1. Modlitwa w parlamencie  
jak krzyż na ścianie?

Kontrowersja dyskutowana w sprawie Town of 
Greece dotyczyła praktyki rady niespełna stutysięcz‑
nego miasta o nazwie Grecja, znajdującego się nad 
Jeziorem Ontario na północy stanu Nowy Jork. Od 
1999 roku comiesięczne obrady otwierała modlitwa, 
do której wzniesienia zapraszano odpowiedzialne‑
go za którąś ze wspólnot religijnych, zbierających 

Wolność praktykowania religii określa przesłanki 

pozwalające powołać się na obiekcję sumienia.
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się w świątyniach miasta. Nazywano go honorowo 
„kapelanem miesiąca”. Nie przewidywano wyna‑
grodzenia lub ofiary w związku z tą posługą. I nikt 
gratyfikacji nie otrzymywał. Pozostawiano gościo‑
wi swobodę co do treści modlitwy. W praktyce po‑
jawiały się w niej wątki obywatelskie i religijne. Za‑
kwestionowały ją w sądzie dwie aktywistki: Susan 
Galloway i Linda Stephens, przychodzące często na 
obrady rady miejskiej, aby przedstawiać zagadnie‑
nia istotne dla lokalnej społeczności. Protest dotyczył 
jednak nie samej praktyki wznoszenia modlitw na 
forum publicznym, lecz ich treści. Zdaniem obu pań 
była ona „obraźliwa”, „nie do tolerowania” oraz sta‑
nowiła rodzaj afrontu uczynionego „zróżnicowanej 
społeczności”5. Wynikało to z pojawiania się odwo‑
łań do Jezusa Chrystusa i chrześcijańskich wątków 
w zdecydowanej większości modlitw. W istocie świą‑
tynie miasta były głównie chrześcijańskie. Miasto 
sporządziło ich listę i według niej poszukiwało reli‑
gijnych liderów, którzy gotowi byliby wznosić mod‑
litwę w radzie miejskiej. Faktem jest, że przy sporzą‑
dzaniu listy wzięto pod uwagę teren samego miasta 
Grecja, a nie całego rejonu, obejmującego również 
Rochester6. Tak tedy, po dyskusjach wytykających 
brak różnorodności wśród „kapelanów miesiąca”, za‑
proszono i żydowskiego świeckiego, i przewodniczą‑
cego świątyni bahaitów. Spełniono też prośbą o taką 
możliwość kapłanki neopogańskiej religii wicca.

Protest zarzucał głównie wznoszenie modlitwy 
„w imię Jezusa Chrystusa”, co miało łamać zakaz 
ustanawiania kościoła państwowego, gwarantowa‑
ny klauzulą no establishment I poprawki do konsty‑
tucji USA. Domagano się, aby na skutek sądowego 
zakazu wznoszono w radzie miasta modlitwę „in‑
kluzyjną i ekumeniczną”, odwołującą się tylko do 
ogólnej, „gatunkowej” idei Boga (generic God) i nie‑
kojarzącą władzy publicznej z żadną konkretną wia‑
rą bądź wyznaniem. Chodziłoby więc o uznanie do‑
puszczalności wezwania Boga tylko jako elementu 
religii obywatelskiej (civic religion)7. W dyskusjach 
jako jej przykład powołuje się zazwyczaj narodowe 
motto: In God we trust, prezydenckie God bless Ame‑

 5 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1817.

 6 Por. Town of Greece, 134 S.Ct., at 1830 (Alito, J., concurring).

 7 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1817.

rica na zakończenie przemówienia, czy należące do 
patriotycznego ślubowania deklaracji szacunku wo‑
bec flagi i reprezentowanych przez nią wartości wy‑
znanie – one Nation under God8.

Na marginesie: wstępna wersja fragmentu tego 
opracowania ukazała się w formie artykułu prasowe‑
go9; jeśli tylko się uda, zawsze dobrze tekst przygoto‑
wywany pokazać innym, zwłaszcza gdy można liczyć 
na żywą reakcję i uwagi krytyczne. Artykuł zatytuło‑
wałem prawniczo – prawda, że dość nudno i konser‑
watywnie – „Polityczny podział wzdłuż linii podzia‑
łu religijnego?”. Wydawało się, że tytuł oddaje istotę 
zagadnienia, któremu analizowana sprawa Town of 
Greece daje konkretny przykład, rozwojowy dla dal‑
szej wykładni klauzul religijnych I poprawki. Autor 
często nie ma wpływu na ostateczny tytuł gazetowy, 
a tym bardziej towarzyszące tekstowi zdjęcia. Redak‑
cja tygodnika tytuł rzeczywiście zmieniła, co zawsze 
należy przyjąć z wdzięcznością: fachowcy lepiej wie‑
dzą, jak zwrócić uwagę czytelnika przebiegającego 
wzrokiem nagłówki – w szczególności jak zwrócić 
uwagę na dłuższy i trudniejszy tekst. Artykuł ukazał 
się pod tytułem „Pan Bóg na wokandzie”, bez wątpie‑
nia jaśniejszym i bardziej chwytliwym. Trafniejszy 
merytorycznie byłby jednak tytuł „Jezus Chrystus 
na wokandzie”. W istocie bowiem obiekcja dotyczyła 
wezwania w modlitwie Jezusa Chrystusa, a nie od‑
wołania się do Boga w ogóle. To akceptują wszyscy, 
a przynajmniej uczestnicy procesu w sprawie Town 
of Greece. Właśnie większej ogólności – powołania 
generic God – domagali się skarżący, którzy kwestio‑
nowali konstytucyjność modlitwy wznoszonej w ra‑
dzie miasta Grecja. W tym kontekście może powstać 
wrażenie, że spór pojawił się na linii chrześcijań‑
stwo – judaizm. Nie należy temu wrażeniu przesad‑
nie ulegać. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 
to dziewięciu sędziów, z których akurat sześcioro 
to katolicy, troje jest zaś żydowskiego pochodzenia. 
Prawda, że większość pięciu sędziów w sprawie Town 
of Greece to katolicy. Strach jednak postawić tezę, że 
sprawa modlitwy w radzie miasta, przybierająca za 
każdym razem konkretną wyznaniową postać, do‑

 8 Por. np. Lynch v. Donelly, 104 S.Ct. 1355, 1361 (1984).

 9 F. Longchamps de Bérier, Pan Bóg na wokandzie, „Rzeczpo‑

spolita” – tygodnik „Plus Minus” z 17–18 maja 2014 r., s. 19.
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prowadziła do podziału wzdłuż linii akceptacji albo 
nieakceptacji odniesień do Jezusa Chrystusa w tre‑
ści przynajmniej niektórych z publicznych modlitw.

Sąd Najwyższy nie podzielił obaw co do konstytu‑
cyjności modlitewnej praktyki rady miejskiej. Dwoje 
sędziów złożyło zdania odrębne. Sędzia Elena Ka‑
gan, wspierana głosami trzech innych członków naj‑
wyższego organu sądowego USA, starała się wykazać 
sprzeczność rozstrzygnięcia z wolnością religijną. 
W istocie kontrowersja dotyczyła chrześcijańskiego 
charakteru modlitwy10. Na marginesie warto zwró‑
cić uwagę na sposób napisania przez E. Kagan zda‑
nia odrębnego: styl felietonowy, lekki, bezpośredni, 
narracja w pierwszej osobie; pojawiają się wtręty 
w drugiej osobie skierowane ewidentnie do czytel‑
nika. Tekst jest przekonujący i zrozumiały, sugestyw‑
ny i pełen obrazów, ale czy wystarczająco dostojny 
i godny urzędu? W końcu treść orzeczenia wpływa 
na kształtowanie języka prawniczego. Zasadne wy‑
daje się więc pytanie: Czy wyroki mają się przesuwać 
w stronę publicystyki?

W bardziej tradycyjnie napisanym i krótszym zda‑
niu odrębnym sędzia Stephen G. Breyer podkreślał, 
że miasto powinno dołożyć starań, aby nikt przez 
jego działania nie czuł się wyłączony z uwagi na 
wyznawaną wiarę. Konstytucyjny wybór widział 
następująco: albo zrezygnować z otwierania mod‑
litwą publicznego posiedzenia, albo zadbać, żeby 
wznoszona modlitwa nie wskazywała na konkretne 
wyznanie czy religię11.

Złożono też dwa zdania zbieżne z wyrokiem. Sę‑
dzia Samuel A. Alito rozszerzał panoramę okolicz‑
ności sprawy i związanych z nią wydarzeń, aby po‑
lemizować z uwagami sędzi E. Kagan. Wykazywał 
nietrafność dwóch zasadniczych jej zarzutów: igno‑
rowanie faktów oraz realną możliwość uniknięcia 
przez miasto kontrowersji konstytucyjnej. Sędzia 
Clarence Thomas, który obok sędziego Antonina Sca‑
lia uważany jest za jednego z głównych przedstawi‑
cieli nurtu interpretacji konstytucji na sposób orygi‑
nalistyczny, złożył w imieniu ich obu zdanie zbieżne, 
gdyż nie zgadzali się z ostatnią częścią uzasadnie‑
nia wyroku (część II–B). Podkreślił, że no establish‑

 10 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1851 (Kagan, J., dissenting).

 11 Id., at 1839 (Breyer, J., dissenting).

ment clause powinna być rozumiana jako nakaz dla 
federacji12, stąd nie ma się co gubić w rozważaniach 
o stopniu przymusu występującym, gdy ktoś, będąc 
obecny na posiedzeniu rady miasta, słucha wzno‑
szonej modlitwy. Zechciał przy okazji powtórzyć, 
że w świetle całej historii klauzuli zakazującej usta‑
nawiania kościoła państwowego „presja powstają‑
ca w grupie osób równych sobie, jakkolwiek byłaby 
niemiła, nie jest przymusem”13. Sprawa była o tyle 
aktualna, że przymus (coercion) stanowił test kon‑
stytucyjności, proponowany przez sędziego Anthony 
M. Kennedy w sprawie County of Allegheny v. Ameri‑
can Civil Liberties Union14. Tam A. Kennedy zawarł go 
w zdaniu odrębnym, gdyż zwyciężył test przyjmują‑
cy za kryterium poparcie (endorsement) dla religii 
jako wyraz niekonstytucyjności – test promowany 
przez sędzię Sandrę Day O’Connor15. Teraz A. Ken‑
nedy pisał opinię Sądu Najwyższego w sprawie Town 
of Greece i triumfował: oparł się w znacznej mierze 
na badaniu, czy modlitwa w radzie miejskiej powo‑
dowała rzeczywisty przymus, a przez to stanowiła 
naruszenie klauzuli no establishment. W swym zda‑
niu zbieżnym C. Thomas udowadniał też, że wyrok 
o niekonstytucyjności w Town of Greece pozostawał‑
by w sprzeczności z tym, co uważali i czego oczeki‑
wali twórcy I poprawki, oraz ze sposobem jej inter‑
pretacji przez ostatnich 200 lat. W istocie wykazał 
ahistoryczność argumentacji sędzi E. Kagan.

Za całkowicie arbitralne uznaję stwierdzenie, 
którym zamknęła ona swój wywód: „Gdy obywatele 
tego kraju stają wobec władzy państwowej, czynią to 
tylko jako Amerykanie, a nie osoby należące do tego 
czy innego wyznania. Znaczy to więc, że nawet wo‑
bec w części prawodawczego organu [jakim jest rada 
miasta], nie powinni być konfrontowani ze sponso‑
rowaną przez władzę modlitwą, która wprowadza 
między obywatelami podział polityczny wzdłuż li‑
nii różnic religijnych”16. Nie idzie, rzecz jasna, tylko 

 12 Id., at 1835 (Thomas, J., concurring).

 13 Elk Grove Unified School Dist. v. Newdow, 124 S.Ct. 2301, 2330 

(Thomas, J., concurring).

 14 109 S.Ct. 3086, 3136–3137 (Kennedy, J., dissenting).

 15 Id., at 3101. Zaproponowała endorsement jako test w Lynch v. 

Donnelly, 104 S.Ct., at 1366 (O’Conor, J., concurring).

 16 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1854 (Kagan, J., dissenting).
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o finansowe sponsorowanie – w sprawie akurat nie 
wchodziło ono w grę. Sędzia E. Kagan miała na myśli 
jakiekolwiek organizowanie lub choćby instytucjo‑
nalne wsparcie czy formalne włączanie modlitwy do 
porządku posiedzenia.

W podobnym rozumowaniu pojawia się poważ‑
ny błąd antropologiczny. Zostaje wprowadzona 
fałszywa wizja człowieka. Religijność stanowi bo‑
wiem integralny składnik ludzkiej natury. Religia 

jest zwyczajną częścią życia człowieka. Co wię‑
cej, nierozerwalny związek z religią powoduje na‑
wet, że człowieka określa się jako byt religijny. Ta 
sama więc osoba – homo religiosus – jest obywate‑
lem. Człowiek wierzący to podmiot zarówno przy‑
mierza politycznego, jak i religijnego17. Osoba jest 
jednością i należy zadbać o warunki, aby mogła nią 
pozostawać i w tej jedności się rozwijać. Nie wolno 
doprowadzać do pęknięcia, ani tym bardziej dzielić 
na dwoje. Inaczej nie zachowuje się realizmu i bez‑
podstawnie – właśnie arbitralnie – rozdziera się 
człowieka wewnętrznie. W rozdarciu zaś, braku in‑
tegralności wewnętrznej lub zewnętrznej, a nadto 
bez zachowania koherencji między oboma sferami, 
nie da się normalnie i szczęśliwie żyć. Zatem religia 
nie stanowi „prywatnej sprawy” wierzącego: ani dla 
niego samego, ani dla wspólnoty politycznej, do któ‑
rej należy. Jego osobisty rozwój leży w najgłębszym 
interesie społeczności, którą – jak w Polsce – należy 
postrzegać jako dobro wspólne18. Państwo ma two‑
rzyć warunki dla publicznego działania każdego 

 17 F. Longchamps de Bérier, Church‑State Relations: Separation 

without the Wall, „Studia Iuridica” 1995, nr 30, s. 91.

 18 M. Piechowiak, Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego 

(w:) W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki (red.), 

Dobro wspólne. Teoria i praktyka, Warszawa 2013, s. 25–26.

obywatela, aby samemu realizując się w społeczeń‑
stwie – stale je wzbogacał.

Dla sentencji wyroku Sądu Najwyższego i  dla 
sprzeciwiających się jej sędziów, którzy podpisa‑
li zdania odrębne, dla rady miasta i skarżących jej 
praktyki pozostaje niekwestionowaną konstytucyj‑
ność samej modlitwy na otwarcie comiesięcznej sesji 
organu władzy publicznej. Jej wznoszenie w publicz‑
nym zgromadzeniu – nawet przez duchownego – nie 

kłóci się z neutralnością, nie stanowi przymusu ani 
nadmiernego uwikłania państwa lub samorządu 
w religię. Nie daje sygnału osobom, które się z daną 
modlitwą nie utożsamiają, iż mają stanąć z boku; 
że są outsiderami czy obywatelami innej kategorii. 
Modlitwa spełnia natomiast ważną rolę, gdyż – jak 
podkreślił Sąd Najwyższy – jest „pomyślana dla wy‑
wołania podniosłego i służącego debacie stanu umy‑
słu, dla wezwania nadprzyrodzonego prowadzenia 
w sprawach miasta oraz dla podążania za tradycją, 
podtrzymywaną przez Kongres USA i tuziny stano‑
wych zgromadzeń prawodawczych”. Konstytucyj‑
ność tę potwierdzał już wyrok z 1983 roku w sprawie 
Marsh v. Chambers19, której przedmiotem było otwie‑
ranie posiedzeń Kongresu stanu Nebraska modlitwą 
wznoszoną przez protestanckiego duchownego, któ‑
ry otrzymywał w związku z tym stałe wynagrodze‑
nie ze środków publicznych.

Czwórka sędziów, która uznawała konkretną prak‑
tykę modlitewną w radzie miejskiej w sprawie Town 
of Greece za sprzeczną z no establishment clause, nie 
kwestionowała konstytucyjności modlitwy w zgro‑
madzeniach prawodawczych w ogóle. Można się 
wszelako zastanawiać, czy to tylko deklaracja lo‑
jalności wobec dotychczasowej, jednoznacznej linii 

 19 Marsh v. Chambers, 103 S.Ct. 3330 (1983).

Religia nie stanowi „prywatnej sprawy” 

wierzącego: ani dla niego samego, 

ani dla wspólnoty politycznej, do której należy. 



8 FORUM PRAWNICZE | 2014 

artykuły

orzecznictwa. Zawsze można podjąć próby zmian tej‑
że linii, gdyby powstały szanse na przesunięcie ho‑
ryzontu dyskusji w stronę mniej korzystną dla obec‑
ności modlitwy w miejscach publicznych. Na razie 
nie wypadało i prawnie nie sposób było pod rządami 
Marsh atakować wzywania Boga w parlamentach lub 
radach miejskich.

Natura modlitwy jest religijna. Jeśli Bóg miałby 
być wskazany tylko gatunkowo (a nie specyficznie, 
jak jest na przykład w preambule do Konstytucji RP 
z 1997 roku), wkrótce okazałoby się, że występujące 
w modlitwie słowo „Bóg” pozostaje puste. Nie będzie 

się za nim kryła żadna rzeczywistość, żadna koncep‑
cja, żadne konkretne rozumienie, kim On jest. Mod‑
litwa, aby pozostać modlitwą, musi więc mieć kon‑
kretną treść. Inaczej nikt wznoszonej modlitwy nie 
uzna za swoją, a więc nikt się nią nie będzie mod‑
lił. Cóż więc wart jest tekst brzmiący jak modlitwa, 
a nią nie będący? Po co go recytować publicznie lub 
prywatnie? W ogóle przecież tekstów bez znaczenia 
i bez treści nie należy wygłaszać, także na forum 
publicznym.

Zaangażowanie państwa w treść modlitwy jest 
konstytucyjnie niemożliwe. Dążenie do różnorod‑
ności wezwań modlitewnych i odwołań, np. czasem 
do Boga, czasem do Allaha, to już decyzja o treści 
religijnej. Natomiast zapraszanie wyznań obecnych 
na terenie miasta jest oparte na faktach i nie doty‑
czy meritum religijnego: takie są domy modlitwy 
i z tych domów prosi się liderów religijnych o modli‑
twę, a więc to, co oni za modlitwę uważają. Pułapką 
stałyby się także podejmowane przez władze próby 
niwelowania różnic czy wprowadzania możliwie 
neutralnych, niewyznaniowych treści. Oznaczałyby 
przekroczenie granic tego, co dopuszczalne: aktyw‑
ność władzy w sferze wyznaniowej, jej zaangażowa‑

nie się w sprawy religijne jest właśnie zakazana przez 
I poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Odwołanie się do Boga – nawet tylko gatunkowe – 
może skłonić niektórych ateistów do zgłoszenia pre‑
tensji, że w ogóle Bóg zostaje wspomniany jako ży‑
jący, a przecież oni wierzą, że Go nie ma. Podążenie 
za tą myślą i odrzucenie, zakazanie modlitwy było‑
by zaś nie bez znaczenia. Powiedziałoby wierzącym, 
że nie ma dla nich miejsca; że mają sobie schować 
do kieszeni przekonania decydujące o tym, kim są, 
oraz to najgłębsze powierzenie Bożemu prowadzeniu 
losów własnych i społeczności, w której żyją. Jedy‑

nym sensownym rozwiązaniem jest zatem świado‑
me dopuszczenie wznoszenia konkretnych modlitw: 
dziś przez jednych, w innym miesiącu przez drugich. 
Tak też zdecydował Sąd Najwyższy, nie kwestionując 
konstytucyjności praktyki miasta Grecja.

Najczęściej w radzie wznoszono modlitwy z odwo‑
łaniem do Jezusa Chrystusa. Faktem jest bowiem, że 
w mieście są akurat głównie chrześcijańskie wspól‑
noty religijne. Już w sąsiednim Rochester znajduje 
się sporo synagog20. Tam praktyka rady miejskiej, 
struktura zaproszeń do pełnienia roli „kapelana 
miesiąca”, okazałaby się inna: za każdym razem 
charakterystyczna dla danej wspólnoty lokalnej, dla 
tożsamości obywateli, odzwierciedlająca konkretną 
sytuację religijną, a więc rzeczywista. Ewentualne 
„równoważenie” jednych wyznań innymi, ściągany‑
mi spoza miasta, będzie sztuczne. W konsekwencji to 
ono wywoła i podkreśli podziały polityczne wzdłuż 
linii różnic religijnych.

Uczestnicy posiedzeń rady miast nie muszą być 
obecni podczas modlitwy, co podkreślił Sąd Naj‑
wyższy. W razie gdyby naprawdę nie byli w stanie 

 20 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1828 (Alito, J., concurring).

Pozostaje niekwestionowaną konstytucyjność 

samej modlitwy na otwarcie comiesięcznej 

sesji organu władzy publicznej.
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Doświadczenie uczy, że w prawie logika musi 

ustępować wymogom praktycznym porządkowania 

wieloaspektowej rzeczywistości społecznej.

jej słuchać, mogą się nieco spóźnić na rozpoczęcie se‑
sji21. Nie są do modlitwy zmuszeni, jak dzieci w szkole 
publicznej22. Nie tylko dlatego, że są dorośli. W ra‑
dzie miasta są reprezentantami: zarówno ci, których 
jako takich wybrano, jak ci, którzy za takich się uwa‑
żają i przychodzą z własnej inicjatywy, aby słuchać 
oraz wypowiadać się w sprawach istotnych dla spo‑
łeczności lokalnej. Tak czy inaczej, odzwierciedlają 
i przedstawiają tę społeczność. Tego samego charak‑
teru powinna być i modlitwa, a raczej całość mod‑
litw zanoszonych przez kolejne miesiące: równość 
i różnorodność, gdy spojrzeć na nie wszystkie razem. 
Nie tylko bowiem o tolerancję chodzi, lecz bardziej 
jeszcze o okazanie szacunku dla przekonań i wiary, 
o urzeczywistnianie warunków do realizacji dobra 
wspólnego, a więc o stwarzanie okoliczności sprzy‑
jających integralnemu rozwojowi każdego człowieka 
jako podmiotu przymierza religijnego i politycznego. 
Bez mieszania ich ze sobą, ale też realistycznie wo‑
bec spotkania tych przymierzy w osobie wierzącego 
i obywatela zarazem.

Amerykańskie dyskusje wokół obecności modli‑
twy w sferze publicznej, znaczenie podnoszonych ar‑
gumentów oraz społeczny wydźwięk kontrowersji 
można z powodzeniem porównać do kwestii obec‑
ności krzyża w salach szkolnych i szpitalnych kra‑
jów Starego Świata, w budynkach obrad parlamentu 
lub miejscach pracy, jak choćby biblioteka uniwersy‑
tecka czy komisariat policji. Wyrok więc w sprawie 
Town of Greece i powołana w uzasadnieniu argumen‑

 21 Id., at 1827, a więc inaczej niż w stanach faktycznych, które 

dały podstawę rozstrzygnięciom w sprawie Lee v. Weisman, 

112 S.Ct. 2649 (1992) czy w Santa Fe Independent School Dist. 

v. Doe, 120 S.Ct. 2266 (2000).

 22 Lee v. Weisman, 112 S.Ct., at 2661.

tacja dobrze, aby w Europie były brane pod uwagę 
siłą przekonywania – imperio rationis.

2. Klauzula sumienia nawet  
dla spółek for‑profit?

Wydane przedostatniego dnia całorocznej sesji są‑
dowej orzeczenie Burwell w istocie dotyczyło tego, 
o czym w Polsce dyskutuje się w związku z koncep‑
cją klauzuli sumienia. Należało odpowiedzieć na py‑
tanie: czy osoba prawna, która prowadzi działalność 
obliczoną na zysk ( for‑profit corporation), może żą‑
dać wyłączenia z udziału w programie ubezpieczeń 
zdrowotnych swych pracowników, powołując się na 
sprzeciw sumienia? Czy swoboda praktykowania re‑
ligii pozwala zwolnić się uczestnikowi rynku z pro‑
gramu, który wymaga obowiązkowo finansowania 
także środków antykoncepcyjnych i antynidacyj‑
nych? O program stoczono wielką polityczną ba‑
talię, pozostały wszelako rozmaite skutki wprowa‑
dzenia nowych regulacji – nie zawsze przewidziane 
lub chciane przez wszystkich, którzy opowiadali się 

za samą ideą powszechności ubezpieczenia zdro‑
wotnego. I właśnie w omawianej sprawie chodziło 
o motywowane religijnie wyłączenie od niektórych 
skutków, budzących sprzeciw sumienia przedsię‑
biorców. Sąd Najwyższy przyjął apelację w dwóch 
powiązanych ze sobą procesach, gdzie jedną ze stron 
była minister zdrowia Sylvia Burwell, drugą spo‑
re rodzinne spółki. Najwyższy organ sądowy USA 
skłoniła do udzielenia writ of certiorari i połącze‑
nia spraw nie tylko kwestia konstytucyjna wielkiej 
wagi, lecz i to, że dwa różne federalne sądy apelacyj‑
ne wydały wyroki nie do pogodzenia ze sobą. Oba 
rozstrzygnięcia w tej samej materii opierały się na 
przeciwnych ustaleniach prawnych tychże sądów 
okręgowych.
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Uchwalona przez Kongres w 1993 roku ustawa 
o przywracaniu wolności religijnej (the Religious 
Freedom Restoration Act23 – w skrócie RFRA) zakazy‑
wała administracji ingerencji istotnej w sferę wolno‑
ści religijnej, nawet jeśli ingerencja ta wynikała z po‑
wszechnie obowiązujących regulacji (rule of general 
applicability). Zazwyczaj naruszenie wolności religij‑
nej stanowiło tu skutek uboczny rozwiązań, które za 
cel stawiały sobie osiągnięcie jakichś celów gospo‑
darczych lub społecznych. Skutek uboczny powsta‑
wał często bez intencji lub świadomości prawodaw‑
cy, że mogą pojawić się problemy, budzące sprzeciw 

w związku z klauzulami religijnymi I poprawki do 
konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ustawa Kongresu 
musiała oczywiście przewidywać ewentualność ta‑
kich naruszeń, ale pozwalała na nie po łącznym speł‑
nieniu dwóch przesłanek. Oczekiwano udowodnienia 
przez administrację, że powstałe ingerencje w sferę 
wolności religijnej danej osoby służą realizacji istot‑
nego interesu państwa (compelling state interest) oraz 
zostały nałożone w najmniej uciążliwy sposób, a więc 
niezwykle powściągliwie, czyli najbardziej restryk‑
cyjnymi ze środków koniecznych dla realizacji tego 
interesu (the least restrictive means of furthering).

Dlaczego w rozważaniach nie wchodziła w grę 
po prostu klauzula wolności praktykowania religii 
z I poprawki, lecz trzeba było uchwalić osobną usta‑
wę? Czemu Kongres postanowił wydać dodatkowy 
akt w 1993 roku? Ustawa, o której mowa, powsta‑
ła jako reakcja na wyrok Sądu Najwyższego USA 
w sprawie Employment Div., Dept. of Human Resour‑
ces of Ore. v. Smith24. Orzeczenie odnosiło się do do‑
tychczasowego sposobu rozstrzygania spraw z za‑

 23 107 Stat. 1488, 42 U.S.C. § 2000bb et seq.

 24 110 S.Ct. 1595 (1990).

kresu klauzuli wolności religii. Ukształtowały go 
wcześniej dwie najsłynniejsze, podstawowe sprawy 
dla tej gałęzi amerykańskiego prawa konstytucyj‑
nego: Sherbert v. Verner25 oraz Wisconsin v. Yoder26. 
Pierwsza dotyczyła skargi pracowniczki na odmowę 
przyznania jej świadczeń dla bezrobotnych, gdy zo‑
stała zwolniona z pracy i nie mogła znaleźć innej – 
tylko wskutek tego, że z powodów religijnych nie 
była w stanie pracować w soboty. Regulacje prawa 
pracy nie brały pod uwagę religijnej przyczyny, któ‑
ra uniemożliwiła adwentystce dnia siódmego zna‑
lezienie zatrudnienia. I nie przewidywały tej przy‑

czyny bez intencji dyskryminacji czy ze złośliwości. 
Raczej trudno było twórcom unormowań wyobrazić 
sobie podobne powody bezrobocia. Z drugiej strony 
musiało budzić zastrzeżenia ewentualne zapewnie‑
nie żądanych świadczeń dla bezrobotnych: czy aby 
nie faworyzuje się wtedy niektórych wierzących – 
tu akurat sabatarian. Prawda, że czasem pozytyw‑
nej dyskryminacji czy korzystniejszego traktowania 
wymaga zapewnienie efektywnej ochrony wolności 
praktykowania religii. Brano pod uwagę, że zakaz 
pracy w niedzielę może być zgodny z konstytucją 
USA, jeśli wprowadzony został dla realizacji całko‑
wicie świeckich celów, jak ochrona pracowników 
przed naciskami ze strony pracodawców, zapewnie‑
nie rodzinie jednego wspólnego dnia na bycie razem 
itd. Obowiązujący zakaz powodował, że osoby świę‑
tujące sobotę, a nie niedzielę, były w tygodniu zdol‑
ne podjąć pracę najwyżej w pięć dni, a nie w sześć.

Druga sprawa – Yoder – dotyczyła motywowanej 
czysto religijnie odmowy ze strony Amiszów posyła‑
nia do szkół średnich dzieci po ukończeniu 14 roku 

 25 83 S.Ct. 1790 (1963).

 26 92 S.Ct. 1526 (1972).

Czasem pozytywnej dyskryminacji 

czy korzystniejszego traktowania wymaga 

zapewnienie efektywnej ochrony wolności.
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życia, gdy prawo stanowe nakładało obowiązek 
szkolny do 16 roku życia. W obu wyrokach podstawą 
rozstrzygnięcia stało się ważenie interesów (balan‑
cing): konstytucyjnej ochrony wolności praktykowa‑
nia religii z jednej strony, ważnego interesu państwa 
z drugiej. W 1990 roku wspomnianym już orzecze‑
niem Employment Div., Dept. of Human Resources of 
Ore. v. Smith Sąd Najwyższy USA odrzucił metodę 
ważenie interesów dla oceny przestrzegania klau‑
zuli free exercise. Sprawa dotyczyła dwóch obywateli 
należących do związku wyznaniowego rdzennych 
Amerykanów, których zwolniono z pracy za używa‑
nie narkotyków. Stosowali je z powodów religijnych 
i w celach sakramentalnych. Administracja stanu 
Oregon powoływała się rzecz jasna na sprawę Sher‑
bert, zauważając, że korzystanie z narkotyków jest 
przestępstwem. Gdy więc ważyć interesy, zwolnio‑
nym pracownikom nie powinny przysługiwać świad‑
czenia dla bezrobotnych. Stanowy sąd najwyższy 
uznał jednak, że odmowa łamie wolność praktyko‑
wania własnej religii, chronioną I poprawką do kon‑
stytucji USA. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 
z wyrokiem tym się nie zgodził. Zmienił go w opar‑
ciu o test wyznaczony sprawą Sherbert. Podkreślił 
niebezpieczeństwo, jakie niesie nadmierne powoły‑
wanie się na wolność religijną w sytuacjach, które 
w zasadzie do religii się nie odnoszą: powstały na 
skutek powszechnie obowiązującego prawa, którego 
regulacja ma punkt wyjścia i cel religii niedotyczący. 
Sąd Najwyższy USA zachęcił zatem do ostrożności, 
uznając, że łatwe przyznawanie ochrony, gdy kiedy‑
kolwiek dana osoba powołuje się na motywowaną re‑
ligijnie obiekcję co do regulacji o powszechnym obo‑
wiązywaniu (generally applicable law), otwiera drogę 
do kwestionowania konstytucyjności i domagania się 
„wprowadzania z powodów religijnych wyjątków od 
obywatelskich obowiązków prawie wszelkiego do 
pomyślenia rodzaju”27. Sąd podtrzymał swe stano‑
wisko, że w rozumieniu I poprawki neutralne i gene‑
ralne regulacje mogą ingerować w praktyki religijne, 
nawet jeśli nie stoi za nimi istotny interes państwa.

Kongres odpowiedział właśnie na to stanowisko, 
uchwalając w 1993 roku RFRA. Chciał zapewnić 
szerszą ochronę wolności religijnej, gdyż regulacje 

 27 Smith, 110 S.Ct., at 1605.

„’neutralne’ wobec religii mogą w praktyce ingero‑
wać w jej praktykowanie tak, jak ustawy skierowa‑
ne przeciwko wolności religijnej”28. Sąd Najwyższy 
nie był Kongresowi dłużny, gdy zauważył, że w para‑
grafie 5 RFRA wykroczył on poza swe uprawnienia. 
Ścisły test wymagany przez ustawę z 1993 roku objął 
bowiem znacznie większy zakres niż ten, jaki może 
być uznany za niekonstytucyjny na podstawie klau‑
zuli wolności religijnej z I poprawki – przynajmniej 
gdy chodzi o korektę orzeczenia Smith29.

Kongres, korzystając ze swych konstytucyjnych 
uprawnień w zakresie regulacji handlu i wydatków, 
w reakcji na wykładnię Sądu Najwyższego uchwa‑
lił w 2000 roku ustawę o korzystaniu z nieruchomo‑
ści w celach religijnych (the Religious Land Use and 
Institutionalized Persons Act – w skrócie RLUIPA)30. 
Przewidywała ona ten sam test co wcześniej RFRA, 
ale w odniesieniu do ograniczonej liczby kategorii 
działań administracji. Przede wszystkim jednak 
RLUIPA znowelizowała rozumienie „praktykowania 
religii” w RFRA. W ustawie z 1993 roku rozumiano 
je jako „praktykowanie religii zgodnie z I poprawką”. 
W ustawie z 2000 roku objęto „wszelkie praktykowa‑
nie religii, niezależnie od tego czy system wierzeń 
religijnych do niego zmusza, czy nie, lub centralne 
dla tego systemu”31.

W tegorocznej sprawie Burwell, o której mowa, za‑
kwestionowano regulacje Ministerstwa Zdrowia USA 
(United States Department of Health and Human Ser‑
vices) z 2010 roku, które wymagały, aby pracodawcy 
zatrudniający powyżej 50 pracowników na pełnym 
etacie zapewnili grupowy plan zabezpieczenia zdro‑
wotnego lub grupowe ubezpieczenie zdrowotne, 
dające pokrycie minimalnemu zakresowi usług me‑
dycznych32. Kongres pozwolił agendzie ministerialnej 
precyzować tę regulację. Agenda w 2011 roku przewi‑
działa w owym minimum m.in. dopuszczone prawnie 
przez Food and Drug Administration (FDA) metody 
antykoncepcyjnie, procedury sterylizacyjne oraz do‑

 28 42 U.S.C. § 2000bb(a)(2).

 29 City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507, 533–534 (1997).

 30 114 Stat. 803, 42 U.S.C. § 2000cc et seq.

 31 42 U.S.C. § 2000cc–5(7)(A).

 32 The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 (w skrócie 

ACA), 26 U.S.C. § 5000A(f)(2); §§ 4980H(a), (c)(2).
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radztwo i edukację pacjentów. Znalazły się wśród nich 
cztery metody antynidacyjne, a więc przeciwdziała‑
jące dalszemu rozwojowi zapłodnionych już komó‑
rek jajowych, czyli uniemożliwiające zagnieżdżenie 
się embrionów w łonie matki33. Ministerstwo Zdro‑
wia upoważniło swą agendę do przygotowania listy 
zwolnień od obowiązku pokrycia kosztów środków 
antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych. Lista miała 
objąć „pracodawców religijnych”, pod czym rozumia‑
no kościoły, zintegrowane z nimi agendy pomocni‑
cze, związki kościołów, czysto religijną działalność 
zakonów. Dołączono do tego religijne organizacje 
non‑profit, o ile sprzeciwiały się zapewnieniu pokry‑
cia kosztów wszystkich lub niektórych świadczeń 
antykoncepcyjnych z powodu motywowanego re‑
ligijnie sprzeciwu sumienia (on account of religious 
objections)34. Organizacjom religijnym pozwolono 
nawet wyłączyć się (to opt out) z pokrywania ubez‑
pieczenia zdrowotnego na środki antykoncepcyjne 
przez pisemne oświadczenie o sprzeciwie sumienia, 
skierowane na ręce ministra zdrowia35, a niekoniecz‑
nie do ubezpieczyciela lub administratorów, będących 
osobami trzecimi. W przypadku sprzeciwu ciężar po‑
krycia oprotestowanych świadczeń spadał na ubezpie‑
czyciela, aby świadczenia były chętnym zapewnione.

Wyjątki wprowadzono po wielu bardzo poważ‑
nych i przybierających na sile protestach kościołów, 
związków wyznaniowych i organizacji społecznych. 
Chyba wszystkie podmioty powoływały się na wol‑
ność religijną gwarantowaną przez I poprawkę; wie‑
le zapowiadało motywowane sprzeciwem sumienia 
nieposłuszeństwo wobec regulacji dotyczących ubez‑
pieczenia zdrowotnego. Dodajmy dla pełni obrazu, 
że nie wszystkie podmioty były tym planem objęte. 
Nie dotyczył tych, którzy przed 23 marca 2010 roku 
zapewnili swym pracownikom ubezpieczenie zdro‑
wotne, a więc w praktyce jednej trzeciej z 149 milio‑
nów Amerykanów, którzy jako pracownicy kwalifi‑
kowali się do objęcia tymże ubezpieczeniem36.

Sprawa, rozstrzygana jako Burwell v. Hobby Lob‑
by Stores, Inc., opierała się na dwóch apelacjach 

 33 Burwell, 134 S.Ct., at 2762–2763.

 34 45 CFR § 147.131(b).

 35 Little Sisters of the Poor v. Sebelius, 134 S.Ct. 1022 (2014).

 36 Burwell, 134 S.Ct., at 2764.

i w związku z tym na dwóch stanach faktycznych. 
W Pensylwanii mieszkali Norman i Elizabeth Hahn 
wraz z trzema synami, i byli członkami chrześci‑
jańskiego Kościoła Mennonitów, który w swym mo‑
ralnym nauczaniu m.in. sprzeciwia się aborcji oraz 
uznaje, że embrion na najwcześniejszym nawet eta‑
pie swego rozwoju ma tę samą ludzką godność, co ci, 
którzy go poczęli. Przed wielu laty Hahnowie rozpo‑
częli obróbkę drewna we własnym garażu, co z cza‑
sem rozrosło się w przedsiębiorstwo Conestoga Wood 
Specialties zatrudniające 950 pracowników. Tylko 
oni byli jego właścicielami, kontrolowali zarząd spół‑
ki i mieli wszystkie udziały uprawniające do głoso‑
wania. Uważali, że powinni prowadzić swój biznes 
zgodnie z religijnymi przekonaniami i wyznawanymi 
zasadami moralnymi. Przygotowali „Oświadczenie 
o wizji i wartościach”, powołujące się na chrześci‑
jańskie dziedzictwo. Przewidzieli i opisali misję swe‑
go przedsiębiorstwa jako „działającego w profesjo‑
nalnym środowisku ufundowanym na najwyższych 
etycznych, moralnych i chrześcijańskich zasadach”37. 
Zarząd zajął nawet oficjalne stanowisko w sprawie 
świętości życia, gdzie znalazło wyraz również prze‑
konanie, że ludzkie życie rozpoczyna się z momen‑
tem poczęcia. Tak tedy sprzeciw musiał wzbudzić 
obowiązek pokrycia ubezpieczeniem czterech pro‑
cedur wczesnoporonnych: dwóch środków antyni‑
dacyjnych zwanych pigułkami następnego dnia oraz 
dwóch typów wkładek wewnątrzmacicznych. Pań‑
stwo Hahnowie pozwali Ministerstwo Zdrowia USA, 
aby uzyskać zwolnienie z obowiązku zapewnienia 
pokrycia ubezpieczeń zdrowotnych na wskazane 
świadczenia. Wyrazili przekonanie, że jest „niemo‑
ralne i grzeszne dla nich świadomie uczestniczyć, po‑
krywać koszt lub w inny sposób wspomagać, płacić 
za stosowanie tych medykamentów”38.

W Oklahomie David i Barbara Green oraz trójka 
ich dzieci, deklarujący się jako chrześcijanie, byli 
właścicielami i prowadzili również rodzinne przed‑
siębiorstwo. Przed 45 laty otworzyli skromny sklep 
dla majsterkowiczów i z materiałami do robótek ręcz‑
nych, lecz od tego czasu działalność ich urosła do 
ogólnonarodowej sieci 500 sklepów. Ich przedsiębior‑

 37 Id.

 38 Id., at 2765.
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stwo Hobby Lobby zatrudniało 13 tysięcy pracow‑
ników. Syn rozwinął powiązane biznesowo przed‑
siębiorstwo Mardel, zatrudniające 400 osób w 35 
chrześcijańskich księgarniach. Nad oboma spółka‑
mi rodzina Greenów sprawowała wyłączną kontrolę.

Widać zatem, że w obu stanach faktycznych cho‑
dziło o korporacje closely held, czyli takie, w których 
przynajmniej połowę udziałów ma kilkuosobowa 
grupa osób prywatnych, część udziałów może być 
nabyta przez innych, ale sprzedaż udziałów kontrol‑
nych wąskiej grupy jest ściśle uwarunkowana i nie 
wystawia się ich jako oferty na rynek publiczny. Ta‑
kich spółek dotyczyło zasadnicze pytanie, czy oso‑
ba prawna, która prowadzi działalność obliczoną na 
zysk, może żądać wyłączenia z udziału w programie 
ubezpieczeń zdrowotnych swych pracowników, po‑
wołując się na sprzeciw sumienia?

I  oto każdy z  Greenów podpisał zobowiązanie 
do prowadzenia działalności zawodowej w zgodzie 
z przekonaniami religijnymi rodziny oraz do mate‑
rialnego wspomagania z zysków dzieł chrześcijań‑
skich. W związku z tym ich spółki świadomie traciły 
miliony dolarów, gdy pozostawały zamknięte w nie‑
dzielę. Nie angażowały się w lukratywne przedsię‑
wzięcia, jeśli wiązałoby się to z promocją picia al‑
koholu, przekazywały spore sumy misjonarzom 
chrześcijańskim i wykupowały setki pełnych stron re‑
klamowych w gazetach, aby zachęcić czytelników „do 
poznania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela”39. 
Podobnie jak Hahnowie, państwo Greenowie wierzy‑
li, że życie rozpoczyna się wraz z poczęciem i że re‑
ligia zabrania im udziału w finansowaniu medyka‑
mentów lub urządzeń o wczesnoporonnych skutkach.

Obie rodziny i ich trzy przedsiębiorstwa pozwały 
Ministerstwo Zdrowia. W obu sprawach odpowied‑
nie federalne sądy I instancji odmówiły zablokowa‑
nia działań ministerstwa. Decyzję sądu dystryk‑
towego w sprawie państwa Hahnów podtrzymał 
federalny sąd apelacyjny dla trzeciego okręgu (Third 
Circuit), gdyż uznał, że działające dla zysku przed‑
siębiorstwo i świecka korporacja nie mogą korzystać 
z wolności religijnej w rozumieniu RFRA czy I po‑
prawki do konstytucji USA. Sąd apelacyjny dla dzie‑
siątego okręgu (Tenth Circuit) zachował się inaczej: 

 39 Id., at 2765–2766.

obradując w pełnym składzie, choć podzielony, przy‑
znał rację Greenom. Uznał, że nawet spółki, których 
celem jest generowanie zysków, są „osobami” w zna‑
czeniu RFRA. Tak poważną rozbieżność w wykładni 
między równorzędnymi federalnymi sądami odwo‑
ławczymi mógł rozstrzygnąć tylko Sąd Najwyższy. 
Na tym poziomie apelacji nic się nie dzieje automa‑
tycznie. Przyjęcie odwołania zależy od decyzji SN 
USA, wyrażającej się w udzieleniu writ of certiorari, 
do czego na szczęście doszło.

Pierwsze analizowane zagadnienie musiało do‑
tyczyć tego, co oznacza, że ochrona przewidywana 
w RFRA należy się osobom. Cieszą się nią organiza‑
cje non‑profit, ale czy mogłaby obejmować korpora‑
cje, które działają dla zysku? Podstawowa obiekcja do‑
tyczyła oczywiście tego, czy przedsiębiorstwo może 
praktykować religijnie. Czasem też trudno byłoby 
określić, jakie przekonania religijne ma spółka. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się to wszystko mało logicz‑
ne, choć doświadczenie uczy, że w prawie logika musi 
ustępować wymogom praktycznym porządkowania 
wieloaspektowej rzeczywistości społecznej. Sąd Naj‑
wyższy USA nie na pierwszym miejscu przywołał 
słownikowe definicje, choć te nie pozostawiają wątpli‑
wości: każą rozumieć pod pojęciem „osoba” także sto‑
warzyszenia, spółki, firmy, korporacje, joint‑venture. 
Najważniejsze wydaje się natomiast wyjaśnienie przez 
Sąd Najwyższy, że „korporacja jest po prostu formą or‑
ganizacyjną używaną przez ludzi do osiągania pożą‑
danych skutków. Ustanowiona osoba prawna realizuje 
prawa i obowiązki ludzi (w tym udziałowców, kadry 
zarządzającej i pracowników), związanych z korpo‑
racją w taki czy inny sposób. Gdy prawa – już to kon‑
stytucyjne, już to ustawowe – są rozciągane na korpo‑
racje, celem jest ochrona praw tych ludzi”40. Tak tedy 
zarówno wykładnia językowa, jak i funkcjonalna ka‑
zała uznać, że Kongres w RFRA przewidział ochronę 
dla takich osób jak państwo Hahnowie i Greenowie.

Opinię w sprawie napisał sędzia Samuel Alito 
w charakterystyczny dla siebie sposób. Jest boga‑
ta w odniesienia do stanu faktycznego i polemikę 
ze zdaniami odrębnymi. Można się zatem świetnie 
zorientować co do całości kwestii podnoszonych 
w sprawie przez strony. Sędzia zauważył ze zdziwie‑

 40 Id., at 2768.
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niem, że sądy niższej instancji podnosiły, iż przed‑
siębiorstwo for‑profit nie może być objęte ochroną 
RFRA, gdyż celem jego aktywności jest zarabianie 
pieniędzy. Podobny pogląd staje w sprzeczności z ca‑
łym nowoczesnym prawem korporacyjnym. Wiele 
przedsiębiorstw za zgodą swych udziałowców de‑
cyduje się na droższe rozwiązania techniczne, aby 
chronić środowisko naturalne czy oszczędzać ener‑
gię, włącza się lub wręcz prowadzi działalność cha‑
rytatywną itd. Społeczna wrażliwość biznesu bywa 
chwytem marketingowym, ale skłania konkuru‑
jących rynkowo do wsparcia cennych inicjatyw – 

często motywowanych religijnie lub ideologicznie. 
Dla SN USA okazał się również mało przekonujący, 
a podnoszony w argumentacji, brak tradycji w Sta‑
nach Zjednoczonych do tworzenia dla korpora‑
cji for‑profit wyjątków od unormowań zawartych 
w ustawach o powszechnym zastosowaniu41. Na ów 
brak tradycji powoływało się Ministerstwo Zdrowia, 
ale pominęło fakt, że ustawodawstwo federalne wy‑
łącza kategorie podmiotów, a wśród nich korporacje 
for‑profit, z przestrzegania regulacji, którym podle‑
ganie angażowałoby je w działania, wobec jakich 
mogłyby powstawać obiekcje sumienia42.

Drugie pytanie dotyczyło tego, czy nakaz ubezpie‑
czenia zdrowotnego obejmującego pokrycie kosztów 
środków antykoncepcyjnych lub wczesnoporonnych 
stanowi istotną ingerencję (substantially burdens) 
w sferę praktykowania religii. Szczere przekonania 
członków obu rodzin nie budziły żadnych wątpliwo‑

 41 Id., at 2773.

 42 Id., at 2773–2774, gdzie podaje się jako przykład 42 U.S.C. 

§ 300a–7(b)(2); § 238n(a).

ści. Uznano zatem, że zmuszanie korporacji do choć‑
by pośredniego sponsorowania nieakceptowanych 
praktyk istotnie łamało wymogi wiary osób, które 
były właścicielami spółki i nią zarządzały. A sumy, ja‑
kie przedsiębiorstwa Hahnów i Greenów miały prze‑
znaczać na ubezpieczenie zdrowotne, były ogromne. 
Hobby Lobby płaciłoby rocznie 475 milionów dolarów, 
Conestoga – 33 miliony, a Mardel około 15 milionów43.

Gdy już mowa o wysokości sum, w argumentacji 
na niekorzyść objęcia spółek unormowaniem RFRA 
podnoszono, że korporacje zapłaciłyby mniej tytułem 
kary za niezapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego 

pracownikom. Trudno jednak rozpatrywać na poważ‑
nie podobne stanowisko w wykładni ustawodawstwa 
ubezpieczeniowego. Prawda, że jest to mniej finanso‑
wo obciążające przedsiębiorstwa rozwiązanie, które 
respektowałoby obiekcję sumienia. Nie taki był wsze‑
lako cel ogólnonarodowych reform! Miały doprowa‑
dzić do objęcia wszystkich Amerykanów ubezpiecze‑
niem zdrowotnym. Co więcej, spółki for‑profit miały 
motywowane religijnie powody, aby zapewnić swym 
pracownikom takie ubezpieczenia. Przejście do po‑
rządku dziennego nad opcją płacenia kar także godzi‑
łoby w przekonania religijne, system wartości i wiarę 
wyznawaną przez rodziny właścicieli i zarządzających 
korporacjami. Natomiast merytoryczne kwestionowa‑
nie czy badanie wagi tej religijnej motywacji nie leży 
w gestii sądu. Może on co najwyżej stwierdzić szcze‑
rość przekonań. I wydaje się to zupełnie wystarczające.

Trzecie pytanie prawne sprowadzało się do tego, 
czy RFRA pozwala Ministerstwu Zdrowia Stanów 
Zjednoczonych domagać się od trzech korporacji, 

 43 Burwell, 134 S.Ct., at 2775.
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są właścicielami spółki i nią zarządzają. 
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w całości kierowanych i kontrolowanych przez osoby 
powiązane ze sobą rodzinnie i światopoglądowo, aby 
zapewniły ubezpieczenie zdrowotne pracownikom, 
obejmujące środki antykoncepcyjne, których stoso‑
wanie łamie szczere przekonania religijne właścicieli 
korporacji. Sąd Najwyższy USA ustalił już, że regu‑
lacje nakładające taki obowiązek łamią RFRA, w ten 
sposób, że istotnie ingerują w wolność religijną. Po‑
zostało zanalizować, czy środki realizacji unormo‑
wań są najmniej restrykcyjne dla wolności religijnej, 
a pozwalają realizować istotny interes państwa. Za‑
pewnienie dostępu do środków antykoncepcyjnych 
SN USA uznał za mieszczące się w tym interesie jako 
wyraz polityki państwa, realizowanej przez aktualną 
administrację amerykańską.

Sąd uznał, że Ministerstwu Zdrowia nie udało się 
udowodnić, że zmuszanie korporacji nie ma mniej 
restrykcyjnej alternatywy. Nie przedstawiło żadnych 

wyliczeń statystycznych co do liczby osób, które by‑
łyby pozbawione pokrycia świadczeń, budzących 
wątpliwość pracodawcy. W przekonaniu SN USA 
wystarczyłoby też przejęcie ewentualnych kosztów 
skorzystania z czterech typów środków wczesnopo‑
ronnych przez administrację federalną. Wszystko zaś 
prowadzi go do stwierdzenia, że wynikające z fede‑
ralnych regulacji ograniczenia aktywności działają‑
cych w celu osiągnięcia zysku korporacji closely held 
muszą pozostawać w zgodzie z ochroną wolności 
religijnej, przewidzianą w RFRA. Tak tedy również 
przedsiębiorstwa, których pierwszym celem dzia‑
łalności jest generowanie zysków, mogą powołać się 
na sprzeciw sumienia, gdy łatwo ustalić, jakie osoby 
musiałyby – działając w ramach danego przedsiębior‑
stwa – bezpośrednio lub pośrednio współuczestni‑
czyć w postępowaniu, wobec którego obiekcje są uza‑
sadnione przekonaniami religijnymi czy moralnymi.

Zakończenie
Przed zagrożeniem, jakie stanowi polityczny 

podział wzdłuż linii podziału religijnego, Sąd Naj‑
wyższy USA wyraźnie ostrzegał od 1971 roku. Wte‑
dy bowiem w sprawie Lemon v. Kurtzman44 uznał, 
że jest to podstawowe niebezpieczeństwo, przeciw 
któremu skierowane zostały dwie pierwsze, ściśle 
ze sobą powiązane klauzule I poprawki do konsty‑
tucji Stanów Zjednoczonych: zakaz ustanawiania 
kościoła państwowego przez federację oraz gwaran‑
cja swobody praktykowania religii i postępowania 
zgodnie z własną wiarą i przekonaniami. Rozstrzyg‑
nięcia roku 2014 przypominają o prawie obywate‑
li do uzewnętrzniania wiary i przekonań, potwier‑
dzają wymóg szacunku wobec tego prawa i  jego 
konsekwencje. Wskazują pośrednio na pozytywną, 
motywującą i wprowadzającą pokój rolę obecno‑
ści religii w życiu publicznym. Linia orzecznictwa 

SN USA wydaje się stabilna, jak stała większość tych 
samych pięciu sędziów, mianowanych dożywotnio. 
To wszelako pozory. W sprawach najbardziej draż‑
liwych decyduje jeden głos, toteż wymiana choćby 
jednej osoby i mianowanie następcy przez obecne‑
go prezydenta może doprowadzić w krótkim czasie 
do zasadniczego odwrócenia kierunku interpretacji 
I poprawki w rozstrzyganiu nowych spraw. Począt‑
kowo zmiana będzie zapewne starała się przybrać 
szaty kontynuacji, ale skutki orzeczeń nie muszą się 
okazywać aż tak korzystne dla wolności religijnej, 
jak dotąd. Czy wszystko da się poprzekręcać i nadać 
tej wolności zupełnie inne znaczenie? Pytanie tylko, 
na jak długo… Wolności mają bowiem to do siebie, 
że nie nadaje ich sąd. Dla każdego lepiej, aby praw‑
dziwie je chronić.

 44 91 S.Ct. 2105, 2116 (1971).
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