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W IMIENIU REPUBLIKI!

Sąd administracyjny w osobach przewodniczącej, p. wiceprezes Dr Petrik oraz sędziów,
radców dworu Mag. O n d e r a, Dr S t o 1 1 a, Dr Z e i z i n g e r a i Dr W a l d n e r a,
w obecności protokolanta, Dr B e r a n a, rozpatrzył skargę Archidiecezji Wiedeńskiej,
reprezentowanej przez adwokata w …………… na decyzję premiera rządu krajowego
Wiednia z 25 sierpnia 1986, ZI. MDR-G 19/86, dotyczącą stwierdzenia przynależności do
Kościoła starokatolickiego (strona współuczestnicząca)
i postanowił, co następuje:
Skarga zostaje odrzucona, jako nieuzasadniona.
U z a s a d n i e n i e

w y r o k u :

I.
Z przedstawionej skargi oraz z dołączonej kopii podważanej decyzji można
wywnioskować następujący stan rzeczy:
Decyzją z dn. 16 maja 1986 Magistrat Miasta Wiednia stwierdził na podstawie
wniosku ……………. zgodnie z art. 1, 2 oraz 6 ustawy z dn. 25 maja 1868, RGBl. nr 49,
zawierającej uregulowanie międzywyznaniowych uwarunkowań obywateli w podanych w
nich stosunkach, że wymieniona powyżej osoba (w dalszym ciągu określana jako
Wnioskodawczyni) należy do austriackiego Kościoła starokatolickiego.
(20 października 1986)
Z powodu wniesionego przez Archidiecezję Wiedeńską (zwaną odtąd Składającą
zażalenie) odwołania od tej decyzji, premier rządu krajowego Wiednia (organ zaskarżony)
potwierdził w dniu 25 sierpnia zgodnie z § 66 ust. 4 AVG 1950 decyzję pierwszej instancji.
Jako uzasadnienie organ zaskarżony stwierdził co następuje: Wnioskodawczyni urodziła się
20 września 1934 jako dziecko nieślubne. Zgodnie z art. 1 ustawy z 25 maja 1868, RGBl. nr
49, dzieci nieślubne postępują za religią matki. Art. 2 cytowanej ustawy określił m.in.,
że w przypadku zmiany religii przez matkę niebędącą w związku małżeńskim, jej dzieci,
które nie ukończyły jeszcze siódmego roku życia, w sprawach dotyczących wyznania
religijnego powinny być tak traktowane, jak gdyby urodziły się dopiero po zmianie religii
niebędącej w związku małżeńskim matki. Z akt wynika, że matka Wnioskodawczyni 23 maja
1935 zadeklarowała przed magistratem Wiednia, jako właściwym organem administracyjnym
zgodnie z art. 6 cytowanej powyżej ustawy, wystąpienie z Kościoła rzymsko-katolickiego.
Ponadto zostało dowiedzione, że matka dziecka zgłosiła w pisemnym oświadczeniu z 24 maja
1935 złożonym w starokatolickim urzędzie duszpasterskim w dzielnicy Wien-Fünfhaus swoje
przystąpienie do kościoła starokatolickiego, dokonując w ten sposób zmiany religii zgodnie
z postanowieniami art. 6 cytowanej ustawy. Wnioskodawczyni, która w tym czasie nie
ukończyła jeszcze siódmego roku życia, zostało przypisane wyznanie religijne jej matki i od

tego czasu należy ona do Kościoła starokatolickiego, zwłaszcza, że ani Wnioskodawczyni nie
wnioskowała, ani też wnosząca skargę Archidiecezja Wiedeńska nie twierdziła, że ta pierwsza
zadeklarowała w późniejszym czasie wystąpienie z Kościoła starokatolickiego, które byłoby
skuteczne dla władz państwowych. Nie wnikano w powody, dla których zaniedbano
dokonania takiego wystąpienia, ponieważ zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 25 maja 1868, RGBl.
nr 49, chodzi tylko o to, aby wystąpienie zostało zadeklarowane przed organem administracji.
Wystąpienie ze związku religijnego nie mogło zostać dokonane wskutek tego, że osoba
zainteresowana została wychowana w innej religii i zawarła związek małżeński w innym
rycie. W związku z tym organ pierwszej instancji stwierdził trafnie, że Wnioskodawczyni
należy do austriackiego Kościoła starokatolickiego.
Strona wnosząca zażalenie uważa, że decyzja wymienionego powyżej urzędu narusza
jej prawo do stwierdzenia, że Wnioskodawczyni należy do Kościoła rzymsko-katolickiego.
Wskazuje na niezgodności z prawem w treści podważanej decyzji i na tej podstawie żąda jej
uchylenia.
j

II.
Sąd Administracyjny wziął pod uwagę:
1. Ponieważ celem regulacji zawartej w art. 6 ustawy z dn. 25 maja 1868, RGBl. nr 49,
dotyczącym w pierwszym rzędzie przypadku zażalenia (patrz punkt II. 2.1.) – jest wyjaśnienie
w stosunku do organów państwowych „stanu posiadania” zainteresowanych, uznanych
ustawowo związków wyznaniowych i wykluczenie tym samym sporów pomiędzy nimi
dotyczących zmiany religii – ze względu na to również w interesie związków wyznaniowych
leży, aby państwowy porządek prawny wiązał z przynależnością do takich związków skutki
prawne (np. nauka religii w szkole, obowiązek płacenia podatku kościelnego), norma ta
gwarantuje poszczególnym związkom wyznaniowym własne prawa podmiotowe w danej
sprawie (a nie tylko procesowe prawa współdziałania jednej ze stron postępowania
administracyjnego). W tym sensie związki religijne są w stanie dochodzić roszczenia
prawnego o stwierdzenie według prawa państwowego przynależności względnie braku
przynależności danej osoby do swojego związku religijnego – przy założeniu zainteresowania
takim stwierdzaniem w konkretnym przypadku. Ponieważ wnosząca zażalenie archidiecezja
twierdzi że nastąpiło naruszenie tego przyznanego jej prawa, a możliwość takiego naruszenia
nie jest wykluczona, jej legitymacja do wniesienia zażalenia musiała zostać potwierdzona
(por. postanowienie Sądu Administracyjnego z 13 października 1977, Slg. nr 9407/A oraz
orzeczenie z 29 października 1982, Slg. nr 10.903/A).
2.1. Art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 25 maja 1868, RGBl. nr 49, regulującej relacje
międzywyznaniowe obywateli w podanych w nich stosunkach (zwanej dalej IntkG) stanowi,
że dzieci nieślubne postępują za religią swojej matki. W art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy
zawarte jest m.in. postanowienie, że w przypadku zmiany religii matki niebędącej w związku
małżeńskim, jej dzieci, które nie ukończyły jeszcze siódmego roku życia, w sprawach
dotyczących wyznania religijnego powinny być tak traktowane, jak gdyby urodziły się
dopiero po zmianie religii matki niebędącej w związku małżeńskim. Zgodnie z art. 6 ust. 1
IntkG, aby wystąpienie z danego kościoła lub wspólnoty religijnej miało skutki prawne,
występujący musi zgłosić to organowi politycznemu, który przekazuje to zgłoszenie
przewodniczącemu lub duszpasterzowi opuszczanego kościoła lub związku religijnego.
Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, wstępujący musi osobiście zadeklarować danemu
przewodniczącemu lub duszpasterzowi wstąpienie do nowo wybranego kościoła lub
wspólnoty religijnej.
2.2. Chociaż art. 1 i 2 IntkG ze względu na § 3 Zarządzenia z dnia 1 marca 1939,
DRGBl. I S. 384 dotyczącego wprowadzenia w życie ustawy o religijnym wychowaniu dzieci
w kraju Austria w połączeniu z § 8 tej ustawy z mocą od dn. 1 marca 1939 utraciły moc

prawną, można je jeszcze przytoczyć w celu oceny stosunków prawnych powstałych przed tą
datą (por. Höslinger, „Przynależność religijna oraz religijne wychowanie dzieci według
obecnego prawa austriackiego” Kwartalnik teologiczno-praktyczny, Linz 1947, str. 222, 233;
Klecatsky-Weiler ,,Austriackie państwowe prawo o kościołach”, Wiedeń 1958, str. 79 i nast.).
Art. 6 IntkG nie został objęty uchyleniem; w związku z czym obowiązuje on dalszym ciągu
(por. Höslinger, a.a.O. 222, 225 i nast., 233). Ponieważ, jak wynika z przedstawionego
w punkcie I stanu rzeczy, stosunek prawny będący przedmiotem postępowania w przypadku
tego zażalenia powstał przed dniem 1 marca 1939, to artykuły 1 i 2 IntkG (w zakresie
istotnym dla niniejszej sprawy) mają zastosowanie.
3.1. Wychodząc od dokonanego w roku 1935 przejścia matki Wnioskodawczyni
z Kościoła rzymsko-katolickiego do Kościoła starokatolickiego oraz wynikającego z tego na
podstawie art. 1 ust. 3 i 2 ust. 2 IntkG następstwa dla Wnioskodawczyni, kwestią sporną
pomiędzy wnoszącą zażalenie oraz zaskarżonym organem pozostaje jedynie to, do którego
z obu wymienionych powyżej kościołów należy Wnioskodawczyni z następujących,
rozpatrywanych już w trakcie postępowania administracyjnego po uzasadnieniu podważanej
decyzji punktów widzenia: z jednej strony brak wystąpienia Wnioskodawczyni z Kościoła
starokatolickiego; z drugiej strony wychowanie w religii rzymsko-katolickiej (łącznie z nauką
religii) oraz rzymsko-katolicki ślub Wnioskodawczyni, względnie – jak sformułowano
w zażaleniu – „praktycznie trwająca całe życie materialna przynależność do Kościoła
rzymsko-katolickiego”.
3.2. Strona wnosząca zażalenie, na poparcie swojego stanowiska, że Wnioskodawczyni
pomimo pominięcia przewidzianej w art. 6 IntkG procedury zmiany religii należy do Kościoła
rzymsko-katolickiego w wyniku swojego rzymsko-katolickiego chrztu, rzymsko-katolickiego
bierzmowania oraz rzymsko-katolickiego ślubu, lecz przede wszystkim w wyniku
udokumentowanej przez odpowiednie wychowanie „materialnej przynależności” powołuje się
na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z 19 marca 1912, GlüNF nr 5823. Powodem tego
orzeczenia był przypadek, polegający na tym, że pewne nieślubne dziecko katolickiej matki
wychowywane było za granicą w innym wyznaniu (ewangelicko-augsburskim) i zawarło
związek małżeński w tym wyznaniu. Gdyby chciano – twierdzi Sąd Najwyższy – zmusić
pomimo tego tę osobę do tego, aby uważała się za katoliczkę, to nastąpiłaby tutaj ingerencja
w wolność sumienia i wyznania oraz zostałoby naruszone zagwarantowane w konstytucji
państwa prawo. Zastosowanie art. 6 IntkG do przypadku, w którym osoba zainteresowana,
nawet nieprawnie, od zawsze, bez własnej woli, a w związku z tym również bez własnej
winy, została wychowana w religii, w której w świetle prawa nie powinna była być
wychowywana, naruszałoby literę i ducha ustawy. Ponieważ ta, wychowana, nawet
nieprawnie, w jakimkolwiek wyznaniu osoba, która nie doszłaby sama do przekonania
o nieprawności tego wyznania, nie miałaby przecież żadnej okazji do dokonania nowego
wyboru. Poza tym art. 6 IntkG zawiera tylko jeden przepis dotyczący formy umieszczony
w interesie wolności sumienia i wyznania; nie ma on żadnej treści materialno-prawnej.
Uznaje to również Zarządzenie Ministerstwa Oświaty z 31 marca 1881, nr 2045, które
podkreśla, że materialno-prawne postanowienia IntkG w kraju nie mają zastosowania do
obcokrajowców, jednak poza tym, odnośnie oświadczenia o wystąpieniu, obcokrajowcy
związani są postanowieniami prawa austriackiego, ponieważ zawierają one jedynie
postanowienia formalne, którym podlegają również obcokrajowcy zgodnie z zasadą locus
regit actum. To samo – zgodnie z wnioskiem Sądu Najwyższego – musi dotyczyć sytuacji
odwrotnej, tzn. Austriaków, którzy mieszkają za granicą. Przejście takiej osoby do innej
religii musiałoby w związku z tym następować według prawa obowiązującego za granicą.
Art. 6 ustawy cytowanej nie miałby zastosowania dla zagranicy. Tutaj jednak w ogóle nie
nastąpiło przejście takie, o jakie chodzi w art. 6 IntkG. Wskutek nienaruszalnej zasady
wolności wyznania, stan nieprawny został raczej skonwalidowany z powołanym do wyboru

wyznania religijnego; litera i duch wspomnianego fragmentu ustawy w ogóle nie obejmowały
danego przypadku.
3.3. Powyższe przedstawienie najważniejszych powodów rozstrzygnięcia pokazuje,
że wypowiedź Sądu Najwyższego stanowiąca, że art. 6 IntkG nie mógł mieć zastosowania do
rozpatrywanego wówczas przypadku, w odniesieniu do stanu faktycznego zorientowana była
przede wszystkim na to, że w przypadku osoby, której przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, względnie Ewangelickiego miała być rozstrzygnięta, chodziło o Austriaka
mieszkającego za granicą. I właśnie dlatego tamten stan faktyczny nie da się porównać ze
stanem faktycznym, którego dotyczy niniejszy przypadek zażalenia. Z tego powodu
z interpretacji prawnej art. 6 IntkG dokonanej przez Sąd Najwyższy, dotyczącej
rozpatrywanego wówczas przypadku, nie da się również niczego uzyskać dla wnoszącej
zażalenie archidiecezji, ponieważ podstawą tamtej interpretacji jest ów specyficzny element
stanu faktycznego.
O ile poza tym rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego prowadzi całkiem ogólnie do
rezultatu, że art. 6 cytowanej ustawy jest jedynie przepisem dotyczącym formy, i nie zawiera
treści materialno-prawnej, to ten pogląd prawny wywodzony jest z zasady wolności sumienia
i wyznania zainteresowanych osób; w uzupełnieniu do tego wskazuje się na cytowane wyżej
zarządzenie ministra, które „uznaje” kwalifikację art. 6 IntkG jako przepis dotyczący formy.
Sąd Administracyjny nie może podążać za tą interpretacją: jeżeli chodzi o powołanie się na
zarządzenie Ministerstwa Oświaty z r 1881, to w zarządzeniu ministerialnym nie może on
ujrzeć instrumentu, dzięki któremu treść normy prawnej mogłaby być (współ)określona
w wiążący go sposób. Jeżeli zaś chodzi o pierwszoplanowy argument, że art. 6 cytowanej
ustawy jest przepisem stworzonym w interesie wolności sumienia i wyznania, to twierdzenie,
że poprzez niezgodne z ustawą, podjęte w drodze decyzji stwierdzenie przynależności do
określonego kościoła naruszone zostaje prawo do wolności sumienia i wyznania, jest
wprawdzie słuszne (por. rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 9 października 1967,
VfSlg. nr 5583). Jednak twierdzenie, że to podstawowe prawo pociąga za sobą narzucenie
interpretacji art. 6 IntkG, że ta norma ma być oceniana jedynie jako przepis porządkowy,
z takim skutkiem, że przejście do innego związku religijnego zostaje dokonane przy
zaistnieniu określonych – niewystarczająco ujętych przez państwowy porządek prawny –
przesłanek, pomimo niedotrzymania przewidzianej przepisami procedury (dla organów
państwowych) Sąd Administracyjny uważa za nieuzasadnione: poprzez umieszczenie
zawartego w art. 6 cytowanej ustawy wymogu zgłoszenia do organu politycznego wystąpienia
ze związku religijnego, od spełnienia którego to wymogu państwo uzależnia ze swojego
punktu widzenia skuteczność takiego wystąpienia, jednostka jest tak samo mało ograniczona
w zagwarantowanym jej w art. 4 IntkG prawie do przechodzenia zgodnie z jej własnym
przekonaniem z jednego związku wyznaniowego do drugiego, a co za tym idzie w prawie do
wolności sumienia i wyznania, jak również poprzez wymagane na podstawie art. 6 ust. 2
cytowanej ustawy oświadczenie wstąpienia do nowo wybranego związku religijnego złożone
na ręce danego przewodniczącego lub duszpasterza wspólnoty.
To samo można w końcu przeciwstawić wyrażonemu przez Sąd Najwyższy we
wspomnianym rozstrzygnięciu poglądowi, że byłoby to sprzeczne z „literą i duchem” IntkG –
z kontekstu uzasadnienia tej decyzji wynika, że chodzi tu również o zakazaną ingerencję
w zasadę wolności sumienia i wyznania – gdyby art. 6 cytowanej ustawy znalazł
zastosowanie do przypadku, w którym dana osoba od zawsze faktycznie była wychowywana
w wyznaniu, w którym z punktu widzenia prawa nie powinna być wychowywana.
4. W świetle powyższych rozważań (w punkcie II 3.3), Sąd Administracyjny nie widzi
podstaw do tego, aby na podstawie decyzji Sądu Najwyższego z 19 marca 1912, G1UNF nr
5823, jak również wniesienia zażalenia, którego treść nie wychodzi w istocie poza
argumentację wspomnianego rozstrzygnięcia, odstąpić od ogłoszonego przez siebie

przeciwstawnego orzeczenia, jak również od orzeczenia Federalnego Sądu Najwyższego
dotyczącego rozpatrywanej tutaj kwestii prawnej.
4.1. W swoim, mającym zasadnicze znaczenie dla oceny przedstawionego tutaj zakresu
problemów – cytowanym również w zażaleniu – orzeczeniu z dn. 27 czerwca 1901, Slg. nr
432/A, Sąd administracyjny zawarł następujące istotne wypowiedzi: „również dla państwa
jest sprawą ważną, aby wobec faktu wystąpienia danego wiernego z jego dotychczasowej
wspólnoty kościelnej posiadało ono obiektywny, niezależny od poglądów danego obywatela
środek, aby móc stwierdzić – na użytek podmiotów państwowych – przynależność lub brak
przynależności. Jeżeli wystąpienie nie nastąpiło w formie przewidzianej przez państwo, to
państwo traktuje je jako niedokonane i wyciąga w ramach poszanowania prawa
państwowego oraz porządku administracyjnego konsekwencję polegającą na tym,
że zainteresowany jest w dalszym ciągu traktowany jako członek danego kościoła lub
wspólnoty religijnej, którą, jak twierdzi pro foro interno, opuścił. (…) Ustawa (odniesienie
do art. 6 IntkG) powiązała również jedynie skutki prawne wystąpienia z danego kościoła lub
wspólnoty religijnej z pewnymi warunkami, a mianowicie takimi, których spełnienie kładzie
się do rąk tego, kto dokonuje zmiany wyznania religijnego. Nieprzestrzeganie tego zawartego
w art. 6 przepisu niesie z sobą jedynie ten skutek prawny, że państwo w kwestii wyznania
religijnego danej osoby traktuje wystąpienie jako niedokonane z punktu widzenia organów
państwowych”.
4.2. Te rozważania znalazły swoje potwierdzenie w wyroku Federalnego Sądu
Najwyższego z dn. 13 marca 1936, A 1259/35 (cytat za Scapinelli, „Orzecznictwo
Federalnego Sądu Najwyższego w kwestii określenia religii dzieci”, Austriacki Dziennik
Administracyjny 1937, str. 50): „ponieważ zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 maja 1868,
RGBl. nr 49, aby wystąpienie z danego kościoła lub wspólnoty religijnej miało skutek
prawny, musi ono zostać zgłoszone do organu politycznego. Tak więc samo wewnętrzne
porzucenie danego kościoła, bez złożenia do organu politycznego oświadczenia
o wystąpieniu, nie pociąga żadnego skutku prawnego.”
5. Na gruncie tego orzecznictwa – za którym podąża naukowa literatura prawna (por.
Gampl, „Austriackie państwowe prawo kościelne“, Wiedeń 1971, str. 97; Höslinger,
„Przynależność religijna i religijne wychowanie dzieci“, ÖAKR 1952, str. 93 i nast.; Pree,
„Austriackie państwowe prawo kościelne“, Wiedeń 1984, str. 44; jak również RiegerSagburg-Schima jun., „Religia – zmiana religii – religijne wychowanie dzieci”, str. 14 i nast.,
w: „Leksykon prawa”, 1965) – nie ulega żadnej wątpliwości, że twierdzenie zażalenia:
„poprzez trwającą praktycznie całe życie materialną przynależnością do kościoła rzymskokatolickiego, okoliczności, że sama zainteresowana (tzn. Wnioskodawczyni) czuje się
przynależną do Kościoła Katolickiego oraz nie traktuje ona Kościoła Starokatolickiego jako
tego, do którego należy”, nie może zostać zastąpione przez formalną czynność zgłoszenia
wystąpienia do organu politycznego w rozumieniu art. 6 ust. 1 IntkG. (Przytoczony przez
stronę składającą zażalenie pogląd Hussarek, „Zarys państwowego prawa kościelnego“
Leipzig 1908, str. 15 na dole, dotyczy wyłącznie art. 6 ust. 2 IntkG i choćby już z tego
względu nie może on stanowić wsparcia jej stanowiska). W związku z tym przynależność
Wnioskodawczyni do Kościoła rzymsko-katolickiego, która byłaby skuteczna dla organów
państwowych, nie będzie miała miejsca tak długo, dopóki Wnioskodawczyni nie zgłosi do
organu politycznego swojego wystąpienia z Kościoła starokatolickiego.
6. Zgodnie z powyższym, nie doszło do zarzucanego przez wnoszącą zażalenie
naruszenia prawa. Ponieważ można to było wywnioskować już z samej treści zażalenia, to
zgodnie z § 35 ust. 1 VwGG należało je odrzucić bez dalszego postępowania, jako
nieuzasadnione.
Wiedeń, 20 października 1986

