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Jesteś świadkiem lub ofiarą zakłócania publicznego
wykonywania aktu religijnego kościoła lub innego związku
wyznaniowego lub bezczeszczenia i dewastowania świątyń?

Wolność wyznania jest chroniona przez prawo
międzynarodowe, w tym przez Europejską Konwencję Praw
Człowieka. Wolność ta przejawia się m.in. poprzez swobodę
wyrażania poglądów opartych na przekonaniach
religijnych. Wolność wyznania oznacza także prawo do
uzewnętrzniania – w tym publicznie – swego wyznania
m.in. poprzez uprawianie kultu religijnego.

Dowiedz się w jaki sposób reagować na przestępstwa
przeciwko wolności sumienia i wyznania.

WOLNOŚĆ SUMIENIA I RELIGII
Art. 31 ust. 2 zd. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
“Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych”.
Art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
“Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”. “Wolność
religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania
religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania
indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej
religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w
obrzędach, praktykowanie i nauczanie”.
Wolność sumienia i religii to kluczowe dla całego systemu
praw i wolności swobody konstytucyjne zagwarantowane
każdemu bez względu na płeć, światopogląd czy rasę.

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO
WOLNOŚCI SUMIENIA I RELIGII
Art. 195. Kodeksu karnego “Kto złośliwie przeszkadza
publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub
innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji
prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2”.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO
POCIĄGNIĘCIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
KARNEJ SPRAWCY PRZESTĘPSTW
PRZECIWKO WOLNOŚCI SUMIENIA
I RELIGII
W przypadku zaobserwowania zachowań stanowiących lub
zmierzających do popełnienia przestępstwa masz prawo do:

Art. 196 Kodeksu karnego “Kto obraża uczucia religijne
innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej
lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania
obrzędów religijnych podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
Na podstawie powyższych przepisów ochronie prawnej
podlegają uczucia religijne oraz prawo wykonywania aktów
religijnych każdego związku wyznaniowego w Polsce.

1) dokumentowania zdarzeń oraz zebrania jak największej
grupy świadków;
2) powiadomienia Policji o zdarzeniach, które noszą znamiona
przestępstwa.

ZATRZYMANIE OBYWATELSKIE
Kodeks postępowania karnego pozwala każdemu, bez względu
na relacje ze sprawcą, pochodzenie, obywatelstwo, rasę, na
zatrzymanie osoby, która dopuściła się czynu zabronionego pod
groźbą kary.

WARUNKI:
1) ujęcie na gorącym uczynku, czyli w trakcie popełnienia
przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po
popełnieniu przestępstwa;
2) pościg za przestępcą powinien być rozpoczęty od razu po
popełnieniu przestępstwa;
3) zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić
jej tożsamości.
Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji!!

SPOŁECZNY OBOWIĄZEK
ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWIE

przestępstwa. Obowiązek ten jest ograniczony do przestępstw
ściganych z urzędu.

ZAWIADOMIENIE STOWARZYSZENIA
FIDEI DEFENSOR
Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą zakłócania publicznego
wykonywania aktu religijnego kościoła lub innego związku
wyznaniowego lub dewastowania i profanacji miejsc kultu lub
pomników możesz zgłosić te zdarzenia do Stowarzyszenia
Fidei Defensor, które zapewnia bezpłatną pomoc prawną i
wsparcie w zakresie przeciwdziałania przestępczości
przeciwko wolności sumienia i wyznania.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego społeczny obowiązek
zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie, spoczywa na
każdej osobie fizycznej, która dowiedziała się o popełnieniu
Stowarzyszenie Fidei Defensor jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000431006.
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