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Â W POMIEÎDZY
PROCES NORMOWANIA STOSUNKO
Â
PANSTWEM A NIEKATOLICKIMI ZWIAÎZKAMI
WYZNANIOWYMI W TRYBIE ART. 8 UST. 3 KONSTYTUCJI
REPUBLIKI WèOSKIEJ Z 1947 R.

(ujeÎcie historyczne)

JednaÎ z naturalnych konsekwencji przyjeÎcia rozwiaÎzania zapisanego w art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.1 jest zwroÂcenie uwagi na analogiczne unormowanie, ktoÂre
od dziesieÎcioleci obowiaÎzuje we Wøoszech. Przywoøany przepis posiada bowiem swoÂj pierwowzoÂr w art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki
Wøoskiej z 22 grudnia 1947 r.2 RozwiaÎzania wøoskie nie cieszaÎ sieÎ
jednak ± jak dotaÎd ± szczegoÂlnie intensywnym zainteresowaniem
autoroÂw polskich3, co niewaÎtpliwie opoÂzÂnia rozpoczeÎcie procesu realizacji art. 25 ust. 5 polskiej ustawy zasadniczej.
Historia realizacji art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej
stanowi jedynie niewielki fragment szerokiej problematyki przewidzianego w tym przepisie obowiaÎzku normowania stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem wøoskim a niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi
1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78,
poz. 483, sprost. Dz. U. z 2001 r., nr 28, poz. 319.
2
¹Gazzetta Ufficialeº (dalej: G. U.) nr 298 z 27 grudnia 1947 r. O uwzgleÎdnianiu
rozwiaÎzanÂ wøoskich podczas prac nad wyznaniowymi unormowaniami naszej ustawy
zasadniczej moÂwiono wyrazÂnie podczas posiedzenÂ Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (zob. np. wypowiedzÂ Z. èyko, przedstawiciela KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, podczas posiedzenia Podkomisji Podstaw Ustroju Politycznego i Spoøeczno-Gospodarczego w dniu 22 maja 1995 r., ¹Biuletynº [Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego] 1995, t. 14, s. 79.
3
Zwraca na to uwageÎ M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej
o stosunku panÂstwa do kosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich, Warszawa 2004, s. 573 (w przypisie).
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w oparciu o dwustronne porozumienia. SzczegoÂøowe przeanalizowanie tego procesu, ze zwroÂceniem uwagi na przyczyny niemal 40-letniego opoÂzÂnienia w jego zainicjowaniu oraz pojawiajaÎce sieÎ trudnosÂci
na kolejnych etapach, mozÇe sieÎ jednak przyczynicÂ do uniknieÎcia podobnych sytuacji w polskiej praktyce ustawodawczej.
1. KONSTYTUCYJNY OBOWIAÎZEK UKèADOWEGO
Â W POMIEÎDZY PAN
Â STWEM
REGULOWANIA STOSUNKO
A NIEKATOLICKIMI ZWIAÎZKAMI WYZNANIOWYMI

Jednym z fundamentoÂw wøoskiego prawa wyznaniowego jest zasada bilateralnosÂci (principio di bilateralitaÁ), wynikajaÎca z art. 7 ust. 2
oraz art. 8 ust. 3 obowiaÎzujaÎcej w tym kraju ustawy zasadniczej4.
Zgodnie z tymi przepisami wzajemne stosunki pomieÎdzy panÂstwem
a KosÂcioøem katolickim (art. 7) oraz innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi
(art. 8) powinny bycÂ normowane na podstawie aktoÂw o charakterze
dwustronnym. PrzyjeÎcie tego rozwiaÎzania stanowi logicznaÎ konsekwencjeÎ podjeÎtej przez wøoskiego ustrojodawceÎ decyzji o odrzuceniu
zaroÂwno zaøozÇenÂ skrajnie separatystycznych (ktoÂre wykluczajaÎ umowy z grupami religijnymi), jak i idei panÂstwa wyznaniowego (ktoÂra
zakøada wspoÂødziaøanie z jednaÎ tylko grupaÎ religijnaÎ)5. Utrzymaniu
4

O zasadzie bilateralnosÂci piszaÎ m.in.: G. Dalla Torre, Il fattore religioso nella
Costituzione, Torino 1988, s. 117-130; C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna 1996, s. 215-247; A. Vitale, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico
e interessi religiosi, Milano 1996, s. 147-189; R. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico.
Valori religiosi e societaÁ civile, Torino 1998, s. 66-69.
5
C. Cardia, Concordato e intese nel nuovo sistema delle fonti del diritto ecclesiastico, ¹Politica del dirittoº 1987, nr 4, s. 541-545. Rezygnacja z modelu panÂstwa wyznaniowego mogøa poczaÎtkowo budzicÂ waÎtpliwosÂci ze wzgleÎdu na zawarte w konstytucji potwierdzenie obowiaÎzywalnosÂci paktoÂw lateranÂskich wpisane do art. 7 ust. 1.
Traktat lateranÂski stanowiø w art. 1, izÇ ¹religia katolicka, apostolska i rzymska jest
jedynaÎ religiaÎ panÂstwaº (polski tekst traktatu w: Podstawowe akty ustrojowe PanÂstwa
Miasta WatykanÂskiego, wsteÎp i oprac. W. Jakubowski, Puøtusk±Warszawa 2004, s. 105119). Reguøa ta kontrastowaøa z normami wpisanymi do wøoskiej ustawy zasadniczej,
w ktoÂrej przyjeÎto m.in., zÇe ¹wszystkie zwiaÎzki wyznaniowe saÎ roÂwnie wolne wobec
prawaº (art. 8 ust. 1). Niekatolickim zwiaÎzkom wyznaniowym zapewniono w niej
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praktyki konkordatowego okresÂlania relacji pomieÎdzy Wøochami
i StolicaÎ ApostolskaÎ musiaøo w tym konteksÂcie towarzyszycÂ rozciaÎgnieÎcie zasady bilateralnosÂci na niekatolickie zwiaÎzki wyznaniowe6.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej stosunki
pomieÎdzy panÂstwem i niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi ¹saÎ
normowane przez ustaweÎ na podstawie porozumienÂ z ich wøasÂciwymi
przedstawicielamiº7. Z przytoczonego unormowania wynika wyrazÂponadto prawo do swobodnego organizowania sieÎ wedøug wøasnych statutoÂw, o ile nie
saÎ one sprzeczne z wøoskim porzaÎdkiem prawnym (art. 8 ust. 2). Wszystkim ludziom
zagwarantowano wolnosÂcÂ wyznawania wøasnej wiary, jej propagowania oraz wykonywania kultu, zastrzegajaÎc jedynie, zÇe nie mozÇe chodzicÂ o ryty sprzeczne z dobrymi
obyczajami (art. 19). WsÂroÂd zasad naczelnych wøoskiego porzaÎdku prawnego umieszczono takzÇe reguøeÎ roÂwnouprawnienia obywateli bez wzgleÎdu na wyznanie (art. 3),
przyjmujaÎc ponadto, zÇe kosÂcielny charakter i religijny cel stowarzyszenia lub instytucji
nie mogaÎ bycÂ przyczynaÎ szczegoÂlnych ograniczenÂ ani tezÇ specjalnych obciaÎzÇenÂ finansowych (art. 20). CaøosÂciowa analiza tych unormowanÂ prowadzi do wniosku, zÇe zakøadajaÎ one wprowadzenie modelu panÂstwa sÂwieckiego (do takiego wniosku doszedø
wøoski Trybunaø Konstytucyjny w orzeczeniu z 11-12 kwietnia 1989 r., nr 203; tekst w:
Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), oprac. S. Damianello, Milano 1999, s. 597613). NieobowiaÎzywalnosÂcÂ zasady panÂstwowego charakteru religii katolickiej zostaøa
potwierdzona przez StoliceÎ ApostolskaÎ w protokole dodatkowym do ukøadu zawartego z RepublikaÎ WøoskaÎ w dniu 18 lutego 1984 r. (pkt 1). Zob. M. Pietrzak, Konkordat
wøoski z 18 lutego 1984 r., w: M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo prawne,
Warszawa 1999, s. 329-330.
6
Analiza prac Konstytuanty wyrazÂnie wskazuje na ¹kompensacyjnyº charakter
art. 8 ust. 3 wøoskiej ustawy zasadniczej. Propozycja unormowania przewidujaÎcego
zawieranie porozumienÂ z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi pojawiøa sieÎ w toku
dyskusji dotyczaÎcej relacji panÂstwa z KosÂcioøem katolickim jako swego rodzaju przeciwstawienie paktoÂw lateranÂskich. MysÂl o rozszerzeniu zasady bilateralnosÂci na niekatolickie zwiaÎzki wyznaniowe øatwo zyskaøa szerokaÎ aprobateÎ. ChociazÇ zostaøa wysunieÎta przez ugrupowania lewicowe (Terraccini), zostaøa poparta zaroÂwno przez
chrzesÂcijanÂskich demokratoÂw (ktoÂrzy promowali ideeÎ dowartosÂciowania wszelkich
grup spoøecznych, przeciwstawiajaÎc sieÎ tendencjom indywidualistycznym), jak i ugrupowania laickie (ktoÂre juzÇ wczesÂniej zaakceptowaøy umowny tryb regulacji sytuacji
prawnej KosÂcioøa katolickiego). Zob. G. Long, I capisaldi del dibattito alla Costituente,
¹Politica del dirittoº 1996, nr 1, s. 20-21.
7
¹I loro rapporti [tj. i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica ±
przyp. autora] con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanzeº.
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nie, zÇe uregulowanie kwestii wchodzaÎcych w zakres dwustronnych
stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem a jakimsÂ niekatolickim zwiaÎzkiem
wyznaniowym bez uprzedniego osiaÎgnieÎcia porozumienia musiaøoby
zostacÂ uznane za niezgodne z konstytucjaÎ8. W praktyce natomiast
przyjeÎto, zÇe o osiaÎgnieÎciu wymaganego porozumienia mozÇna moÂwicÂ
tylko w razie formalnego zawarcia ukøadu, ktoÂrego postanowienia
stanowiaÎ element determinujaÎcy tresÂcÂ ustawy. Jej projekt jest poddawany pod osaÎd parlamentu, ktoÂry jednak ± w przeciwienÂstwie do
zwykøej procedury ustawodawczej ± nie mozÇe dokonywacÂ w nim zÇadnych substancjalnych modyfikacji9.
WymoÂg oparcia norm regulujaÎcych relacje panÂstwa ze zwiaÎzkami
wyznaniowymi na zawartych wczesÂniej porozumieniach dosÂcÂ powszechnie oceniany jest we wøoskiej literaturze przedmiotu jako wazÇna gwarancja wolnosÂci religijnej i nie spotyka sieÎ z powazÇniejszaÎ
krytykaÎ10. Z tego powodu pojawiajaÎce sieÎ niekiedy propozycje rewizji art. 7 i 8 tej konstytucji nie odnoszaÎ sieÎ zazwyczaj do istoty tej
zasady, lecz jedynie do sposobu jej wyrazÇenia11.
8

F. Finocchiaro, Il fenomeno religioso. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.
I culti non cattolici, w: Manuale di diritto pubblico, red. G. Amato, A. Barbera, Bologna 1984, s. 1082.
9
Zob. A. Vitale, Corso, s. 186-189.
10
ZastrzezÇenia wyrazÇane niekiedy wobec systemu umoÂw saÎ konsekwencjaÎ kontestowania praktyki zawierania konkordatoÂw. Uzasadniane saÎ roÂwniezÇ tym, zÇe umowy
nadmiernie promujaÎ wolnosÂcÂ kolektywnaÎ kosztem wolnosÂci jednostek oraz przyczyniajaÎ sieÎ do tworzenia nieroÂwnosÂci pomieÎdzy poszczegoÂlnymi grupami religijnymi.
Tak np. M. Tedeschi, Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico, Milano 1990, s. 90.
11
AkcentujaÎc znaczenie zasady roÂwnej wolnosÂci, wyrazÇonej w art. 8 ust. 1 wøoskiej ustawy zasadniczej, wskazuje sieÎ niekiedy na mozÇliwosÂcÂ okresÂlenia wymogu
ukøadowego charakteru unormowanÂ regulujaÎcych relacje panÂstwa ze wszystkimi
zwiaÎzkami wyznaniowymi w jednym przepisie, ktoÂry zastaÎpiøby dotychczasowy art. 7
ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 (zob. F. Finocchiaro, Ipotesi di una revisione dell'articolo 7 della
Costituzione, ¹Politica del dirittoº 1996, nr 1, s. 79). Jednak tylko wyjaÎtkowo postuluje
sieÎ caøkowite ujednolicenie form regulacji sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego z tymi, ktoÂre saÎ przewidziane w odniesieniu do pozostaøych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Tego typu propozycjeÎ zøozÇyø w 1969 r. senator Albani. W tym samym kierunku szøa
roÂwniezÇ propozycja przedstawiona w 1972 r. przez deputowanego Basso (zob. F. Finocchiaro, Il fenomeno, s. 1086). Tego rodzaju postulaty spotykajaÎ sieÎ jednak w doktrynie ze søusznaÎ krytykaÎ, bazujaÎcaÎ na sÂwiadomosÂci, zÇe Stolica Apostolska jest po-
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Â ZÂNIENIA REALIZACJI ART. 8 UST. 3
2. PRZYCZYNY OPO
KONSTYTUCJI WèOCH

Pomimo swojej rangi wynikajaÎcej z umieszczenia w czeÎsÂci okresÂlajaÎcej naczelne zasady porzaÎdku prawnego Republiki Wøoskiej12, art.
8 ust. 3 konstytucji tego panÂstwa czekaø na swojaÎ pierwszaÎ realizacjeÎ
niemal 40 lat. Pierwsza ustawa regulujaÎca stosunki pomieÎdzy panÂstwem wøoskim a niekatolickaÎ formacjaÎ religijnaÎ w oparciu o uprzednie
porozumienie zostaøa uchwalona dopiero w 1984 r. Na tak znaczne
opoÂzÂnienie zøozÇyøy sieÎ roÂzÇnorodne czynniki. Istotne znaczenie posiadaø
najpierw fakt, zÇe ± ze wzgleÎdu na okolicznosÂci zgøoszenia propozycji
rozciaÎgnieÎcia zasady ukøadowej na niekatolickie zwiaÎzki wyznaniowe ±
w Konstytuancie nie do konÂca zdawano sobie spraweÎ ze znaczenia
przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ i dopiero poÂzÂniejsza refleksja pozwoliøa na ich
nalezÇyte dowartosÂciowanie. Dodatkowe trudnosÂci wynikaøy z tego, zÇe
analizowany przepis nie posiadaø zÇadnych analogii w prawie obowiaÎzujaÎcym wczesÂniej we Wøoszech. NalezÇaøo wieÎc najpierw od podstaw
opracowacÂ koncepcjeÎ jego wykonania. Zadanie to nie byøo øatwe, poniewazÇ ± jak do dzisÂ twierdzi sieÎ w doktrynie ± brakowaøo jakichkolwiek uzÇytecznych wzorcoÂw, w tym roÂwniezÇ takich, ktoÂre mozÇna byøoby
zaczerpnaÎcÂ z unormowanÂ obowiaÎzujaÎcych w innych panÂstwach13.
W realiach wøoskich oczywiste pierwszenÂstwo przed umowami
z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi miaøa sprawa rewizji
wszechnie uznawanym podmiotem prawa mieÎdzynarodowego. Zob. G. Long, I capisaldi, s. 27; C. Cardia, Il sistema pattizio alla prova: riforma dei Patti Lateranensi
e stipulazione delle prime ¹inteseº, ¹Politica del dirittoº 1996, nr 1, s. 69-71.
12
Artykuøy 1-12 wøoskiej ustawy zasadniczej zostaøy zebrane w czeÎsÂci zatytuøowanej ¹Zasady naczelneº (Principi fondamentali).
13
W doktrynie wøoskiego prawa wyznaniowego zupeønie nie dostrzega sieÎ faktu,
Çze obowiaÎzek normowania sytuacji prawnej niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
po porozumieniu sieÎ z ich wøasÂciwymi przedstawicielami przewidziany byø wczesÂniej
przez art. 115 polskiej konstytucji z 17 marca 1921 r. (Dz. U. nr 44, poz. 267 ze zm.). Za
nieuzÇyteczne dla wypracowania rozwiaÎzanÂ mozÇliwych do zastosowania we Wøoszech
do dzisÂ uwazÇa sieÎ natomiast dosÂwiadczenia niemieckie, poniewazÇ nie majaÎ one wyrazÂnego umocowania w ustawie zasadniczej. Zob. G. Casuscelli, S. Damianello, Intese
con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, w: S. BerlingoÁ, G. Casuscelli, S. Damianello, Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico, Torino 2000, s. 35.
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stosunkoÂw ze StolicaÎ ApostolskaÎ. W Konstytuancie koniecznosÂcÂ dokonania tej rewizji nie budziøa waÎtpliwosÂci. Jednak przez pierwsze
dziesieÎciolecia obowiaÎzywania konstytucji ugrupowania rzaÎdzaÎce nie
podjeÎøy zÇadnych inicjatyw, ktoÂre zmierzaøyby w tym kierunku. ZÇywszego zainteresowania kwestiaÎ modyfikacji konkordatu lateranÂskiego nie przejawiaøy roÂwniezÇ ugrupowania opozycyjne, w ramach ktoÂrych kultywowano przekonanie o niesøusznosÂci normowania sytuacji
KosÂcioøa katolickiego w tym trybie14.
W pewnej mierze opoÂzÂnienie w realizacji art. 8 ust. 3 Konstytucji
Republiki Wøoskiej byøo roÂwniezÇ konsekwencjaÎ stanowiska przyjeÎtego przez niekatolickie zwiaÎzki wyznaniowe. DopoÂki nie otwarto
negocjacji zmierzajaÎcych do rewizji konkordatu lateranÂskiego, dopoÂty nie naciskaøy one na zawieranie z nimi porozumienÂ przewidzianych w konstytucji, aby w ten sposoÂb nie potwierdzacÂ potrzeby zawarcia nowego ukøadu pomieÎdzy Wøochami i StolicaÎ ApostolskaÎ15.
Za pierwszaÎ zapowiedzÂ realizacji konstytucyjnego przepisu, przewidujaÎcego regulowanie wzajemnych stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem i niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi w oparciu o dwustronne porozumienia, mozÇna uznacÂ unormowania zawarte w ustawie
z dnia 5 lipca 1961 r. (nr 580), na podstawie ktoÂrej utworzono fundusz
ubezpieczenia duchownych nalezÇaÎcych do niekatolickich zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych na wypadek inwalidztwa oraz starosÂci16. Przewidzia14

Zob. F. Margiotta Broglio, La quesione del Concordato dal dopoguerra al
referendum, w: Stato democratico e regime pattizio. Atti dell'incontro di studio (Messina, 6-7 giugno 1975), red. S. BerlingoÁ, G. Casuscelli, Milano 1977, s. 62-63.
15
M. Tedeschi, Verso un'intesa tra la Repubblica italiana e la ComunitaÁ islamica
in Italia, w: Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht, red. C. Mirabelli, G. Feliciani, C. G. FuÈrst, cz. 2, Frankfurt am Main±Berlin±
Bern±New York±Paris±Wien 1999, s. 758; G. Peyrot, Conseguenze dell'Intesa sull'ordinamento della Repubblica italiana, ¹Quaderni della scuola di specializzazione in
diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 18-19.
16
G. U. nr 179 z 21 lipca 1961 r. (zob. N. Colaianni, Confessioni religiose e intese.
Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione, Bari 1990, s. 152; G. Casuscelli, S. Damianello, Intese, s. 40). RoÂwnoczesÂnie na podstawie ustawy z 5 lipca
1961 r. (nr 579) utworzono fundusz ubezpieczenia duchownych nalezÇaÎcych do KosÂcioøa katolickiego (G. U. nr 178 z 20 lipca 1961 r.). Zob. N. Fiorita, Remunerazione e
previdenza dei ministri di culto, Milano 2003, s. 194-195.
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no w niej bowiem, zÇe normy wykonawcze, odnoszaÎce sieÎ do poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zostanaÎ ± na zÇaÎdanie wysunieÎte
przez zwiaÎzek wyznaniowy ± wydane na podstawie porozumienia
zawartego z jego przedstawicielami (art. 20). Metoda ta byøa kontynuowana roÂwniezÇ w poÂzÂniejszych unormowaniach dotyczaÎcych ubezpieczenia spoøecznego duchownych17.
Â STWEM
3. USTAWA NORMUJAÎCA STOSUNKI POMIEÎDZY PAN
I KOSÂCIOèAMI REPREZENTOWANYMI
Â è WALDENSO
ÂW
PRZEZ STO

DecyzjeÎ o rozpoczeÎciu rokowanÂ z KosÂcioøami waldensoÂw i metodystoÂw podjeÎøa Izba Deputowanych na posiedzeniu w dniu 25 listopada 1976 r. na ich wniosek zøozÇony kilka lat wczesÂniej. Ze wzgleÎdu
na zawarcie przez te KosÂcioøy paktu integracyjnego negocjacje prowadzone byøy z ich wspoÂlnaÎ reprezentacjaÎ, tj. ze Stoøem WaldensoÂw
(Tavola Valdese)18.
Do prowadzenia negocjacji ± podobnie jak w przypadku rewizji
konkordatu ± obie strony wyznaczyøy 3-osobowe komisje19. Strona
17

Zob. w szczegoÂlnosÂci art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia
1973 r. (nr 903), na podstawie ktoÂrej scalono dwa dotychczas istniejaÎce fundusze,
tworzaÎc jeden fundusz ubezpieczenia katolickiego kleru diecezjalnego oraz duchownych nalezÇaÎcych do niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (G. U. nr 9 z 10 stycznia
1974 r.).
18
Pakt integracyjny zostaø zawarty w 1975 r., a w peøni wszedø w zÇycie w 1978 r.
Na jego mocy utworzono wspoÂlny dla tych KosÂcioøoÂw synod oraz ustalono, zÇe na
zewnaÎtrz beÎdaÎ one jednolicie reprezentowane. Zawarcie paktu nie oznacza jednak
peønego zjednoczenia KosÂcioøoÂw waldensoÂw i metodystoÂw. ZachowujaÎ one swojaÎ
tozÇsamosÂcÂ m.in. w kwestiach o charakterze ekumenicznym, co przejawia sieÎ w przynalezÇnosÂci do innych organizacji o zasieÎgu sÂwiatowym. Zob. G. Long, La legge di
approvazione dell'intesa con la Tavola Valdese, ¹Quaderni costituzionaliº 1985, nr 1,
s. 185; G. Long, Le intese con Chiese evangeliche, w: Dall'Accordo del 1984 al disegno
di legge sulla libertaÁ religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica,
red. A. Nardini, G. di Nucci, Roma 2001, s. 321-322.
19
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe stroneÎ panÂstwowaÎ reprezentowaøa ta sama komisja,
ktoÂra prowadziøa rokowania w sprawie rewizji konkordatu (Gonella, Jemolo, Ago).
G. Long, La legge, s. 181-182.
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kosÂcielna przystaÎpiøa do rokowanÂ z kilkoma generalnie okresÂlonymi
postulatami, wsÂroÂd ktoÂrych najwazÇniejszym byøo wyzwolenie sieÎ
spod wciaÎzÇ obowiaÎzujaÎcego prawodawstwa o kultach dopuszczonych, z lat 1929-193020.
Rokowania trwaøy od czerwca 1977 r. do lutego 1978 r. JuzÇ
w sierpniu 1978 r. Synod KosÂcioøoÂw waldensoÂw i metodystoÂw zatwierdziø tekst przygotowanego porozumienia. RzaÎd jednak jeszcze
przez kilka lat prowadziø konsultacje mieÎdzyresortowe oraz inicjowaø
nieformalne kontakty z przedstawicielami Stoøu WaldensoÂw, wyrazÂnie kierujaÎc sieÎ daÎzÇeniem do wczesÂniejszego podpisania umowy ze
StolicaÎ ApostolskaÎ21.
Nowy konkordat zostaø podpisany w dniu 18 lutego 1984 r.
UmozÇliwiøo to decyzjeÎ o zawarciu porozumienia ze Stoøem WaldensoÂw, do ktoÂrego doszøo w dniu 21 lutego tego roku. Na podstawie
zawartego porozumienia przygotowano nasteÎpnie rzaÎdowy projekt
ustawy, decydujaÎc sieÎ na przeniesienie do niego wszystkich postanowienÂ umownych i ograniczenie sieÎ jedynie do zmian o charakterze
jeÎzykowym. Nie opowiedziano sieÎ wieÎc za zÇadnaÎ ze skrajnych propozycji wypowiadanych woÂwczas w doktrynie, w ktoÂrej sugerowano
albo przyjeÎcie (zawierajaÎcej tylko jeden artykuø) ustawy zapewniajaÎcej skutecznosÂcÂ porozumienia we wøoskim porzaÎdku prawnym, albo
przeniesienie do ustawy tylko tych przepisoÂw umownych, ktoÂre zawieraøy tresÂcÂ normatywnaÎ, a nie byøy wyøaÎcznie jednostronnymi deklaracjami. PrzygotowanaÎ w ten sposoÂb ustaweÎ uchwalono w dniu
11 sierpnia 1984 r. (nr 449)22.
WkroÂtce dokonÂczono roÂwniezÇ prace zmierzajaÎce do nowego
unormowania sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego. Ustawa ratyfikujaÎca konkordat i zapewniajaÎca jego wykonanie we wøoskim porzaÎdku prawnym zostaøa uchwalona w dniu 25 marca 1985 r.
(nr 121). Dwa miesiaÎce poÂzÂniej przyjeÎto roÂwniezÇ ustawy recypujaÎce
postanowienia panÂstwowo-kosÂcielnej komisji parytetowej, ktoÂra wy20

G. Peyrot, Conseguenze, s. 20-22.
G. Long, La legge, s. 182.
22
G. U. nr 222 z 13 sierpnia 1984 r. Zob. G. Long, La legge, s. 182-183; S. Lariccia,
L'attuazione dell'art. 8,3 comma, della Costituzione: le intese tra lo Stato italiano e le
Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, ¹Diritto ecclesiasticoº 1984, cz. 1, s. 477-478.
21
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pracowaøa nowe normy dotyczaÎce kosÂcielnych jednostek organizacyjnych, doÂbr kosÂcielnych oraz utrzymania duchowienÂstwa katolickiego peøniaÎcego posøugeÎ w diecezji (ustawy z dnia 20 maja 1985 r.,
nr 206 i nr 222)23.
RozpoczeÎty woÂwczas okres bywa okresÂlany we wøoskiej doktrynie prawa wyznaniowego jako okres porozumienÂ (stagione delle intese). JednaÎ z jego charakterystycznych cech jest daÎzÇenie do stopniowej likwidacji rozdzÂwieÎku istniejaÎcego pomieÎdzy art. 7 i 8 konstytucji
Wøoch. Do tej pory przepisy te byøy rozwazÇane oddzielnie i traktowane jako ¹dwa przeciwlegøe brzegi tej samej rzekiº (sponde oposte di
uno stesso fiume). Czasowa zbiezÇnosÂcÂ rewizji konkordatu z zawarciem pierwszego porozumienia, przewidzianego w art. 8 ust. 3 konstytucji, staøa sieÎ pierwszym widocznym znakiem daÎzÇenia do realizacji
tego celu. Od strony tresÂciowej porozumienie zawarte ze Stoøem
WaldensoÂw roÂzÇni sieÎ jednak od nowego konkordatu wøoskiego.
GøoÂwnym celem tego porozumienia byøo bowiem wyzwolenie zawierajaÎcych je KosÂcioøoÂw spod prawodawstwa o kultach dopuszczonych,
a nie unormowanie caøoksztaøtu zagadnienÂ wynikajaÎcych ze wspoÂøistnienia spoøecznosÂci religijnej i politycznej. Przedstawiciele Stoøu WaldensoÂw od poczaÎtku prac wyrazÂnie zmierzali do uksztaøtowania tego
porozumienia jako ¹alternatywy dla konkordatuº, tj. do nadania mu
charakteru ¹umowy o rozdzialeº (accordo di separazione), a nie
¹ukøadu o wspoÂøpracyº (accordo di cooperazione). StaÎd tezÇ w omawianym porozumieniu liczne saÎ jednostronne deklaracje, søuzÇaÎce zamanifestowaniu tozÇsamosÂci spoøecznosÂci religijnej, brak jest zasÂ norm
szczegoÂøowo okresÂlajaÎcych poszczegoÂlne kwestie24.

23
Wprowadzenie do wøoskiego porzaÎdku prawnego norm wypracowanych
w 1985 r. przez komisjeÎ panÂstwowo-kosÂcielnaÎ dokonaøo sieÎ roÂwnolegle na podstawie
dwoÂch mechanizmoÂw, czego wyrazem staøo sieÎ uchwalenie w tym samym dniu
(20 maja 1985 r.) dwoÂch ustaw zawierajaÎcych te same unormowania. Pierwsza z nich
jest swego rodzaju ustawaÎ ratyfikacyjnaÎ, natomiast druga (nr 222) to typowa ustawa,
ktoÂrej tekst odpowiada tresÂci przygotowanego przez komisjeÎ protokoøu. Zob. C. Cardia, Manuale, s. 229-230.
24
G. Long, Le intese con Chiese, s. 323-324.
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4. USTAWY DOTYCZAÎCE WèOSKIEJ UNII
Â W ADWENTYSTO
ÂW
CHRZESÂCIJANÂSKICH KOSÂCIOèO
Â
Ç
Â
DNIA SIODMEGO I ZGROMADZEN BOZYCH WE WèOSZECH

Po zawarciu porozumienia ze Stoøem WaldensoÂw przewidywano,
zÇe przystaÎpiaÎ do niego roÂwniezÇ inne KosÂcioøy protestanckie25. W celu
umozÇliwienia takiego rozwiaÎzania w porozumieniu wykorzystano
otwartaÎ formuøeÎ: ¹KosÂcioøy reprezentowane przez StoÂø WaldensoÂwº,
w miejsce poczaÎtkowo proponowanej: ¹KosÂcioøy waldensoÂw i metodystoÂwº. Przewidywanie to jednak sieÎ nie zisÂciøo. Kolejne KosÂcioøy
decydowaøy sieÎ na zawarcie wøasnych umoÂw, daÎzÇaÎc do tego, aby zawarte w nich postanowienia byøy w peøniejszy sposoÂb dostosowane
do specyfiki gøoszonej przez nie doktryny.
WkroÂtce po uchwaleniu ustawy regulujaÎcej stosunki pomieÎdzy
panÂstwem i KosÂcioøami reprezentowanymi przez StoÂø WaldensoÂw
zainicjowano procedury zmierzajaÎce do zawarcia porozumienÂ z WøoskaÎ UniaÎ ChrzesÂcijanÂskich KosÂcioøoÂw AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego
(Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno)26 oraz ze Zgromadzeniami BozÇymi we Wøoszech (Assemblee di
Dio in Italia)27. W przeciwienÂstwie do trybu przygotowania pierwszego porozumienia przewidzianego w art. 8 ust. 3 wøoskiej konsty25
Tego rodzaju posteÎpowanie byøoby zgodne z wczesÂniejszym stanowiskiem Rady ZwiaÎzkowej Wøoskich KosÂcioøoÂw Ewangelickich (Consiglio Federale delle Chiese
Evangeliche d'Italia). Zgodnie z deklaracjaÎ, ktoÂra zostaøa wydana przez RadeÎ w dniu
5 lutego 1948 r., porozumienia postrzegane byøy jako instrument søuzÇaÎcy wypracowaniu
nowej ustawy, ktoÂra zastaÎpi prawodawstwo o kultach dopuszczonych. TamzÇe, s. 322.
26
Unia jest elementem ruchu o zasieÎgu sÂwiatowym, zawdzieÎczajaÎcego swoje powstanie poglaÎdom Williama Millera, dziaøajaÎcego w Stanach Zjednoczonych w pierwszej poøowie XIX w. Grupuje ona adwentystyczne wspoÂlnoty dziaøajaÎce we Wøoszech.
Do najwazÇniejszych rysoÂw ruchu adwentystycznego nalezÇy intensywne oczekiwanie na
powtoÂrne przyjsÂcie Chrystusa (Miller wyznaczyø jego dateÎ na 1844 r.) oraz akcentowanie wyjaÎtkowego charakteru soboty jako dnia przeznaczonego na sprawowanie
kultu i wypoczynek. We Wøoszech ruch adwentystyczny pojawiø sieÎ w drugiej poøowie
XIX w. W czasie wysuwania postulatoÂw o unormowanie stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem i UniaÎ wspoÂlnoty adwentystyczne we Wøoszech zrzeszaøy ok. 5 tys. dorosøych
czøonkoÂw ochrzczonych przez zanurzenie. G. Long, Le intese con l'Unione avventista e
con le Assemblee di Dio In Italia, ¹Quaderni del diritto e politica ecclesiasticaº 1987,
s. 121-122.
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tucji, tym razem ustanowiono tylko jednaÎ komisjeÎ funkcjonujaÎcaÎ przy
Prezydium Rady MinistroÂw. Komisja ta byøa uzupeøniana ekspertami
wyznaczonymi przez stroneÎ kosÂcielnaÎ28.
Prace nad porozumieniami z WøoskaÎ UniaÎ ChrzesÂcijanÂskich KosÂcioøoÂw AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego oraz ze Zgromadzeniami BozÇymi
prowadzone byøy roÂwnolegle. Oba porozumienia zostaøy podpisane tego samego dnia (29 grudnia 1986 r.) i jednego dnia (22 listopada 1988 r.)
na ich podstawie uchwalono odpowiednie ustawy (nr 516 i 517)29. Ze
wzgleÎdu na odmiennosÂci przyjmowanych przez te grupy zaøozÇenÂ zawarte przez nie porozumienia roÂzÇniøy sieÎ jednak mieÎdzy sobaÎ30.
Przedstawiciele KosÂcioøoÂw adwentystycznych zamierzali wykorzystacÂ porozumienie nie tylko do zamanifestowania wøasnej tozÇsamosÂci i wyzwolenia sieÎ spod prawodawstwa o kultach dopuszczonych. DaÎzÇyli roÂwniezÇ do tego, aby dzieÎki niemu usunaÎcÂ wszelkie
przeszkody, na jakie napotykaøo w rzeczywistosÂci wøoskiej zÇycie wedøug doktryny adwentystycznej i uregulowacÂ wszystkie kwestie wchodzaÎce w zakres ich wzajemnych stosunkoÂw z panÂstwem. W konsekwencji porozumienie podpisane przez rzaÎd z UniaÎ KosÂcioøoÂw adwentystycznych byøo obszerniejsze od umowy zawartej ze Stoøem WaldensoÂw i zawieraøo szereg unormowanÂ nowatorskich: przystaÎpienie
27

Zgromadzenia BozÇe obejmujaÎ szereg lokalnych wspoÂlnot mieszczaÎcych sieÎ
w ramach ruchu zielonosÂwiaÎtkowego, zainicjowanego na poczaÎtku XX w. w Stanach
Zjednoczonych. Powstanie pierwszych tego typu grup we Wøoszech (do czego doszøo
wkroÂtce po powstaniu ruchu) jest owocem dziaøalnosÂci misyjnej wøoskiej grupy z Chicago. W 1935 r. (na mocy tzw. okoÂlnika Buffarini-Guidi) kult pentekostalny zostaø we
Wøoszech wyøaÎczony z grona kultoÂw dopuszczonych ze wzgleÎdu na ¹praktyki religijne
sprzeczne z porzaÎdkiem spoøecznym i szkodliwe dla fizycznej i psychicznej integralnosÂci rasyº. Ten okres zakonÂczyø sieÎ definitywnie dopiero w 1959 r., kiedy to Zgromadzeniom BozÇym zostaøa przyznana osobowosÂcÂ prawna jako jednostce organizacyjnej
majaÎcej cele kultowe. Cztery lata wczesÂniej uchylono natomiast okoÂlnik z 1935 r.
Zgromadzenia BozÇe we Wøoszech grupujaÎ ok. 150 tys. osoÂb. Szereg dziaøajaÎcych we
Wøoszech wspoÂlnot religijnych o inspiracji pentekostalnej funkcjonuje roÂwniezÇ poza
Zgromadzeniami BozÇymi. G. Long, Le intese con l'Unione, s. 123-124; G. Di Masa, Le
intese tra le Assemblee di Dio e il governo italiano, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 99-107.
28
Zob. G. Long, Le intese con l'Unione, s. 119-120.
29
G. U. nr 283 z 2 grudnia 1988 r.
30
G. Long, Le intese con Chiese, s. 324.
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do systemu finansowania na podstawie mechanizmu asygnaty podatkowej (chociazÇ bez korzystania z kwot, co do ktoÂrych brak wyrazÂnej deklaracji podatnika i bez mozÇliwosÂci finansowania z tych
sÂrodkoÂw celoÂw kultowych), szczegoÂøowe okresÂlenie prawa do odbycia søuzÇby zasteÎpczej w miejsce obowiaÎzkowej søuzÇby wojskowej oraz
gwarancje dotyczaÎce sÂwieÎtowania soboty31.
Z kolei porozumienie zawarte ze Zgromadzeniami BozÇymi wyrazÂnie bazuje na umowie ze Stoøem WaldensoÂw i podobnie jak ona
bywa zaliczane do tzw. umoÂw o rozdziale. Zasadniczy cel, jaki zamierzaøa osiaÎgnaÎcÂ strona kosÂcielna, byø bowiem zdeterminowany
przez trudnosÂci, jakich ruch zielonosÂwiaÎtkowy dosÂwiadczyø we Wøoszech w ubiegøych dziesieÎcioleciach. Tworzyøy one klimat nieufnosÂci
wobec instytucji panÂstwowych. Porozumienie postrzegano wieÎc
przede wszystkim jako sposoÂb na wyzwolenie sieÎ spod dotychczas
obowiaÎzujaÎcych unormowanÂ kreÎpujaÎcych ich swobodnaÎ dziaøalnosÂcÂ.
Zgromadzenia BozÇe jednak, w przeciwienÂstwie do Stoøu WaldensoÂw,
zdecydowaøy sieÎ na uczestnictwo w systemie finansowania opartym
na mechanizmie asygnaty podatkowej32.
Â W PAN
Â STWA
5. USTAWOWA REGULACJA STOSUNKO
Ç
ÎZKIEM
ZE ZWIA
WèOSKICH GMIN ZYDOWSKICH

Negocjacje ze ZwiaÎzkiem Wøoskich Gmin ZÇydowskich (Unione
delle ComunitaÁ Ebraiche Italiane) zostaøy zainicjowane w 1977 r. Na
wniosek przedstawicieli tego ZwiaÎzku byøy one prowadzone przez
dwie odreÎbne komisje, zgodnie z modelem przyjeÎtym podczas przygotowywania porozumienia ze Stoøem WaldensoÂw33.
Potrzeba zawarcia umowy ze ZwiaÎzkiem Wøoskich Gmin ZÇydowskich wynikaøa z racji odmiennych od tych, ktoÂre zdecydowaøy o pod31

I. Barbuscia, L'intesa dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del
7 Giorno, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 51-60.
32
G. Long, Le intese con Chiese, s. 324.
33
G. Fubini, Concordato e intese: un approccio ebraico, ¹Quaderni della Scuola
di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 36.
o

ÂW
PROCES NORMOWANIA STOSUNKO

39

pisaniu wczesÂniejszych porozumienÂ z KosÂcioøami ewangelickimi. Sytuacja prawna gmin zÇydowskich byøa bowiem do tego czasu uregulowana w odreÎbnych aktach normatywnych (z lat 1930-1931), ktoÂre
zostaøy opracowane po konsultacji z ich przedstawicielami. Akty te
nie budziøy w spoøecznosÂci wøoskich ZÇydoÂw powazÇniejszych zastrzezÇenÂ, a w ramach niektoÂrych gmin uwazÇano je za wzorcowe34.
PrzysteÎpujaÎc do rokowanÂ, ZwiaÎzek Wøoskich Gmin ZÇydowskich
oczekiwaø nowego, caøosÂciowego unormowania sytuacji prawnej
gmin, z uwzgleÎdnieniem postulatu skrupulatnego upodobnienia jej
do statusu KosÂcioøa katolickiego. DosÂcÂ powszechnie postulowano
roÂwniezÇ potrzebeÎ zachowania szeregu specyficznych rozwiaÎzanÂ, zawartych w unormowaniach obowiaÎzujaÎcych do tej pory (jak np. przynalezÇnosÂcÂ do gminy wyznaniowej z mocy samego prawa, wewneÎtrzne
i obowiaÎzkowe opodatkowanie, wewneÎtrzne posteÎpowanie w sprawach podatkowych)35.
Z jasno sprecyzowanymi celami przystaÎpili do negocjacji roÂwniezÇ
przedstawiciele strony rzaÎdowej. Z tej perspektywy wydawaøo sieÎ
oczywiste, zÇe zawarcie porozumienia nalezÇy wykorzystacÂ do zmiany
rozwiaÎzanÂ, ktoÂrych zgodnosÂcÂ z konstytucjaÎ od lat budziøa waÎtpliwosÂci
(jak np. przynalezÇnosÂcÂ do gminy z mocy samego prawa). Zawarcie
porozumienia byøo wieÎc postrzegane jako okazja do wzmocnienia
ochrony wolnosÂci poszczegoÂlnych wiernych36.
Porozumienie ze ZwiaÎzkiem Wøoskich Gmin ZÇydowskich podpisano w dniu 27 lutego 1987 r. Na jego podstawie uchwalono nasteÎpnie ustaweÎ z 8 marca 1989 r. (nr 101)37. Obok unormowanÂ
zapewniajaÎcych wolnosÂcÂ praktykowania religii mojzÇeszowej w spo34
Zob. S. Dazzetti, Un percorso di libertaÁ. Il dibattito e le scelte dell'ebraismo
italiano preliminari all'intesa con lo Stato (1977-1987), ¹Quaderni della Scuola di
specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 169-205.
35
Zob. G. Fubini, Verso l'intesa fra lo Stato e l'ebraismo italiano, ¹Diritto ecclesiasticoº 1980, cz. 1, s. 356-363; R. Bertolino, Ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato,
¹Diritto ecclesiasticoº 1984, cz. 1, s. 321-328.
36
G. Sacerdoti, L'Intesa tra lo Stato e Unione delle ComunitaÁ ebraiche del 1987
e la sua attuazione, w: Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertaÁ religiosa.
Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, red. A. Nardini, G. di Nucci,
Roma 2001, s. 329.
37
G. U. 69 z 23 marca 1989 r.
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soÂb podobny do tego, jaki zastosowano wczesÂniej wobec KosÂcioøoÂw
ewangelickich, uwzgleÎdniono w niej szereg rozwiaÎzanÂ stanowiaÎcych
nowosÂcÂ na gruncie unormowanÂ pochodzenia dwustronnego. Byøy
one zwiaÎzane ze specyficznym charakterem tej grupy religijnej i dotyczyøy np. uboju rytualnego oraz poszanowania zÇydowskich tradycji
pogrzebowych. Charakterystyczna dla porozumienia zawartego ze
ZwiaÎzkiem Wøoskich Gmin ZÇydowskich byøa takzÇe norma, przewidujaÎca mozÇliwosÂcÂ nieograniczonego odliczenia od podstawy opodatkowania sum wpøacanych przez poszczegoÂlnych wiernych tytuøem
skøadek nalezÇnych gminom (reguøaÎ przyjeÎtaÎ wobec innych formacji
religijnych byøo bowiem ograniczenie wysokosÂci mozÇliwych odliczenÂ
do kwoty 2 mln liroÂw). W zamian ZwiaÎzek Wøoskich Gmin ZÇydowskich zrezygnowaø z uczestnictwa w systemie finansowania dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na podstawie kwot uzyskanych dzieÎki decyzjom podatnikoÂw, dotyczaÎcym kwoty roÂwnej 0,8% podatku
dochodowego38.
Â STWA
6. USTAWY O STOSUNKACH PAN
Z WèOSKAÎ CHRZESÂCIJANÂSKAÎ UNIAÎ EWANGELICKO-BAPTYSTYCZNAÎ
ORAZ KOSÂCIOèEM EWANGELICKO-LUTERANÂSKIM WE WèOSZECH

Uchwalenie ustawy regulujaÎcej relacje panÂstwa i ZwiaÎzku Wøoskich Gmin ZÇydowskich staøo sieÎ impulsem do przyspieszenia trwajaÎcych juzÇ prac nad porozumieniem z WøoskaÎ ChrzesÂcijanÂskaÎ UniaÎ
Ewangelicko-BaptystycznaÎ (Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia)39. W dniu 10 lutego 1986 r. Unia zostaøa poproszona o wy38

G. Sacerdoti, L'Intesa, s. 330-331.
Unia jest organizacjaÎ zrzeszajaÎcaÎ wieÎkszosÂcÂ wøoskich KosÂcioøoÂw baptystycznych, zachowujaÎcych jednak znaczaÎcy zakres autonomii, zgodnie z przyjmowanymi
zasadami kongregacjonalistycznymi. Ruch baptystyczny pojawiø sieÎ we Wøoszech
w drugiej poøowie XIX w. w konsekwencji dziaøalnosÂci misjonarzy amerykanÂskich
i angielskich, ktoÂrzy przeszczepili na ten teren idee powstaøe w szesnastowiecznej
Anglii. Zgodnie z pierwowzorem wsÂroÂd kwestii najistotniejszych dla wøoskich baptystoÂw znajduje sieÎ pojmowanie KosÂcioøa jako autonomicznej wspoÂlnoty lokalnej, udzielanie chrztu sÂwiadomym osobom wierzaÎcym oraz sprzeciw wobec idei kosÂcioøa panÂ39
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znaczenie czterech ekspertoÂw, ktoÂrzy mieli uzupeønicÂ komisjeÎ rzaÎdowaÎ obciaÎzÇonaÎ zadaniem przygotowania tekstu porozumienia. Wobec
zaproponowanego trybu prac ± wzorowanego na tym, ktoÂry wykorzystano podczas przygotowywania umoÂw z UniaÎ KosÂcioøoÂw adwentystycznych oraz Zgromadzeniami BozÇymi ± przedstawiciele strony
kosÂcielnej podniesÂli zastrzezÇenie, zÇe nie mogaÎ one ograniczacÂ wolnosÂci negocjacyjnej. Po milczaÎcym zaakceptowaniu tego warunku
przez stroneÎ rzaÎdowaÎ w dniu 2 grudnia 1987 r. Unia wyznaczyøa ekspertoÂw40.
RzaÎdowa komisja zostaøa jednak ukonstytuowana z duzÇym opoÂzÂnieniem. W pewnej mierze byøa to konsekwencja daÎzÇenia do sfinalizowania prac nad ustawaÎ o wolnosÂci religijnej i uchyleniu prawodawstwa o kultach dopuszczonych. Jej projekt zostaø zaaprobowany
przez RadeÎ MinistroÂw w dniu 13 wrzesÂnia 1990 r., jednak nie nadano
mu dalszego biegu i nie zostaø on wniesiony do parlamentu41. Dopiero w obliczu niepowodzenia tej inicjatywy w dniu 19 marca 1992 r.
ustanowiono rzaÎdowaÎ komisjeÎ do prowadzenia prac nad umowami
z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi. WkroÂtce potem, w dniu
29 marca 1993 r., podpisano porozumienie z WøoskaÎ ChrzesÂcijanÂskaÎ
UniaÎ Ewangelicko-BaptystycznaÎ. Na jej podstawie uchwalono nasteÎpnie ustaweÎ z dnia 12 kwietnia 1995 r. (nr 116)42.
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe po stronie kosÂcielnej przez døugi czas
istniaøy waÎtpliwosÂci co do stosownosÂci zawarcia tej umowy. Chodziøo
mianowicie o odpowiedzÂ na pytanie, czy nie sprzeciwia sieÎ to fundamentalnej dla baptystoÂw zasadzie separacji porzaÎdku religijnego
i panÂstwowego. Ostatecznie zwycieÎzÇyøa koncepcja, zÇe zawarcie porozumienia nie tylko nie jest sprzeczne z tymi zasadami, ale wreÎcz
stwowego. OsobowosÂcÂ prawna pierwszej instytucji baptystycznej (l'Ente Patrimoniale
dell'UCEBI) zostaøa we Wøoszech nadana w 1961 r. Zob. F. Scaramuccia, L'Intesa
battista: un'identitaÁ rispettata, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto
ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 66-67; G. Long, Le intese con Chiese, s. 321.
40
F. Scaramuccia, L'Intesa, s. 65-66.
41
N. Colaianni, Intese e legge unilateralne: per una `pratica concordanza',
w: Principio pattizio e realtaÁ religiose minoritarie, red. V. Parlato, G. B. Varnier,
Torino 1995, s. 151.
42
G. U. nr 94 z 22 kwietnia 1995 r.
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mozÇe posøuzÇycÂ do praktycznego zagwarantowania swobodnej realizacji wszystkich specyficznych potrzeb wynikajaÎcych z przyjmowanej
doktryny. Podpisanie porozumienia potraktowano jednak przede
wszystkim jako okazjeÎ do zamanifestowania wøasnej tozÇsamosÂci,
przez co upodobniono je do zawartej w 1984 r. umowy ze Stoøem
WaldensoÂw43.
Na poczaÎtku lat 90. XX w. podjeÎto roÂwniezÇ prace nad zawarciem
porozumienia z KosÂcioøem Ewangelicko-LuteranÂskim we Wøoszech
(Chiesa Evangelica Luterana in Italia)44. Stanowisko uczestniczaÎcych w negocjacjach przedstawicieli tego KosÂcioøa od poczaÎtku charakteryzowaøo sieÎ pragmatyzmem i pojmowaniem przygotowywanej
umowy w sposoÂb stricte kontraktualistyczny. Przejawiaøo sieÎ to w akcentowaniu potrzeby precyzyjnego uregulowania poszczegoÂlnych
kwestii oraz rezygnacji z eksponowania zaøozÇenÂ o charakterze teologicznym. Tekst porozumienia byø przygotowywany na podstawie synoptycznej analizy umoÂw opracowanych do tej pory, z ktoÂrych zaczerpnieÎto rozwiaÎzania najbardziej odpowiadajaÎce specyfice KosÂcioøa luteranÂskiego, a nasteÎpnie dodano do nich nieliczne postanowienia
szczegoÂlne. Bez zÇadnych oporoÂw przyjeÎto roÂwniezÇ peøne uczestnictwo w korzystaniu ze sÂrodkoÂw uzyskanych dzieÎki mechanizmowi
asygnaty podatkowej (0,8%)45.
Porozumienie z KosÂcioøem Ewangelicko-LuteranÂskim zostaøo
podpisane w dniu 29 kwietnia 1993 r. Na jego podstawie uchwalono
ustaweÎ z dnia 29 listopada 1995 r. (nr 520)46.

43

G. Long, Le intese con Chiese, s. 324; F. Scaramuccia, L'Intesa, s. 68-70.
W skøad tego KosÂcioøa wchodzaÎ przede wszystkim dziaøajaÎce we Wøoszech od
poczaÎtku XIX w. wspoÂlnoty luteranÂskie grupujaÎce wiernych pochodzenia niemieckiego. Trzeba zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe we Wøoszech istniejaÎ roÂwniezÇ takie lokalne wspoÂlnoty
luteranÂskie (zwøaszcza pochodzenia skandynawskiego), ktoÂre nie nalezÇaÎ do tego KosÂcioøa. G. Long, Le intese con Chiese, s. 321; R. Bachrach, L'Intesa tra la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e lo Stato Italiano, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione
in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 91-92.
45
Zob. R. Bachrach, L'Intesa, s. 93-97.
46
G. U. nr 286 z 7 grudnia 1995 r.
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7. USTAWY OPARTE NA POROZUMIENIACH UZUPEèNIAJAÎCYCH
LUB MODYFIKUJAÎCYCH

W kolejnych latach z niektoÂrymi zwiaÎzkami wyznaniowymi, majaÎcymi juzÇ ustawowo uregulowane stosunki z panÂstwem, zawarto
kolejne porozumienia, doprowadzajaÎc do zmiany pierwotnie uzgodnionego stanu prawnego. KosÂcioøy reprezentowane przez StoÂø WaldensoÂw w umowie uzupeøniajaÎcej z 25 stycznia 1993 r. zdecydowaøy
sieÎ przede wszystkim na wprowadzenie rozwiaÎzania przewidujaÎcego
ulgi podatkowe dla ich czøonkoÂw, skøadajaÎcych darowizny na dziaøalnosÂcÂ kosÂcielnaÎ. PrzystaÎpiøy roÂwniezÇ do systemu finansowania dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na podstawie decyzji podatnikoÂw dotyczaÎcych 0,8% podatku dochodowego, odsteÎpujaÎc od zaøozÇenÂ przyjeÎtych w 1984 r. Na podstawie zawartego porozumienia uchwalono
nasteÎpnie ustaweÎ z dnia 5 pazÂdziernika 1993 r. (nr 409)47.
Kolejna zmiana rezÇimu prawnego dotyczaÎcego KosÂcioøoÂw reprezentowanych przez StoÂø WaldensoÂw zostaøa przewidziana w porozumieniu zawartym w dniu 27 maja 2005 r.48 Podobnie jak poprzednie
odnosi sieÎ ono do kwestii finansowych. Uzgodniono w nim, zÇe StoÂø
WaldensoÂw, uczestniczaÎc w systemie finansowania opartym na mechanizmie asygnaty podatkowej, beÎdzie korzystaø nie tylko z kwot, co
do ktoÂrych podatnicy okresÂlili swaÎ woleÎ w sposoÂb wyrazÂny (jak przyjeÎto w poprzednim porozumieniu), ale roÂwniezÇ beÎdzie miaø udziaø
w proporcjonalnym podziale pozostaøych sÂrodkoÂw. Na podstawie
porozumienia z 27 maja 2005 r. nie uchwalono jednak ± jak dotaÎd
± stosownej ustawy49.
Do zmiany pierwotnie uzgodnionego stanu prawnego doprowadziøa takzÇe Unia KosÂcioøoÂw adwentystycznych. Doszøo do tego w konsekwencji zawarcia porozumienia z dnia 6 listopada 1996 r. Jego
celem byøa modyfikacja przepisoÂw dotyczaÎcych finansowania dziaøalnosÂci Unii, ktoÂre zawarto w ustawie z 1988 r. (nr 516). Zgodnie
z ustawaÎ z dnia 20 grudnia 1996 r. (nr 637) do ustawy normujaÎcej
47
48
49

G. U. nr 239 z 11 pazÂdziernika 1993 r.
Tekst w: ¹Quaderni del diritto e politica ecclesiasticaº 2005, nr 2, s. 588-589.
Opracowanie uwzgleÎdnia stan na 31 lipca 2006 r.
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stosunki pomieÎdzy panÂstwem i UniaÎ wprowadzono unormowanie,
przewidujaÎce mozÇliwosÂcÂ korzystania z kwot wynikajaÎcych z proporcjonalnego podziaøu sÂrodkoÂw, ktoÂrych przeznaczenia wyrazÂnie nie
okresÂlili podatnicy50. NalezÇy tezÇ nadmienicÂ, zÇe w dniu 23 kwietnia
2004 r. Unia KosÂcioøoÂw adwentystycznych zawarøa kolejne porozumienie modyfikujaÎce. Zawarte w nim postanowienia dotyczaÎ dziaøalnosÂci Adwentystycznego Instytutu Kultury Biblijnej (Istituto Avventista di Cultura Biblica). Na jego podstawie nie uchwalono jednak
jeszcze ustawy51.
Podobnie jak wczesÂniej KosÂcioøy reprezentowane przez StoÂø WaldensoÂw, tak i ZwiaÎzek Wøoskich Gmin ZÇydowskich na mocy kolejnego porozumienia ± zawartego w dniu 6 listopada 1996 r. i zaaprobowanego ustawaÎ z dnia 20 grudnia 1996 r. (nr 638)52 ± przystaÎpiø do
systemu finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, opartego na kwotach uzyskanych z 0,8% podatku dochodowego od osoÂb fizycznych.
W zwiaÎzku z tym zrezygnowano z dotychczas obowiaÎzujaÎcej mozÇliwosÂci nieograniczonego odliczania od podstawy opodatkowania
skøadek wnoszonych przez poszczegoÂlnych wyznawcoÂw do gmin53.
Â RYCH
8. POROZUMIENIA CAèOSÂCIOWE, NA PODSTAWIE KTO
NIE UCHWALONO USTAW

W odpowiedzi na postulaty wysuwane ze strony zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w 1997 r. rozpoczeÎto prace nad dwoma kolejnymi porozumieniami ± z ChrzesÂcijanÂskaÎ KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy
(Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova)54 oraz z WøoskaÎ
50

Zob. G. Long, Le intese con Chiese, s. 324-325.
Tekst porozumienia: ¹Quaderni del diritto e politica ecclesiasticaº 2004, nr 2,
s. 555-556.
52
G. U. nr 290 z 21 grudnia 1996 r.
53
Zob. G. Sacerdoti, L'intesa, s. 333.
54
We Wøoszech ChrzesÂcijanÂska Kongregacja SÂwiadkoÂw Jehowy zostaøa formalnie uznana dopiero w dniu 31 pazÂdziernika 1986 r. Jej liczebnosÂcÂ pod koniec XX w.
wynosiøa w tym kraju ponad 200 tys. osoÂb. A. Delrio, Testimoni di Geova. Ostacoli
sulla strada per l'intesa, ¹Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 133.
51
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UniaÎ BuddyjskaÎ (Unione Buddhista Italiana)55. Komisja mieÎdzyresortowa, na ktoÂraÎ naøozÇono zadanie prowadzenia rokowanÂ z przedstawicielami tych grup religijnych, zostaøa ustanowiona w dniu
14 marca 1997 r., a zainteresowane zwiaÎzki wyznaniowe do negocjacji wyznaczyøy 4-osobowe delegacje56.
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe w tym samym dniu, w ktoÂrym utworzono rzaÎdowaÎ komisjeÎ do spraw porozumienÂ, ukonstytuowano roÂwniezÇ
komisjeÎ konsultacyjnaÎ ds. wolnosÂci religijnej. Ta zbiezÇnosÂcÂ nie byøa
przypadkowa, lecz byøa wyrazem jednolitego projektu politycznego,
realizowanego przez rzaÎd Romano Prodiego, a polegajaÎcego na nalezÇytym dowartosÂciowaniu wolnosÂci religijnej, z czego wynikajaÎ zaroÂwno postulaty wypracowania ustawy o wolnosÂci religijnej, jak i kontynuowania prac nad nowymi ustawami, regulujaÎcymi stosunki panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi57. Do tej pory bowiem przygotowywana ustawa o wolnosÂci religijnej byøa niejednokrotnie postrzegana jako alternatywa dla systemu opartego na porozumieniach58.
PodjeÎcie rokowanÂ z KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy i WøoskaÎ
UniaÎ BuddyjskaÎ wiaÎzaøo sieÎ z koniecznosÂciaÎ rozwiaÎzania nowych
problemoÂw, odmiennych od dotychczasowych. PrzygotowujaÎc porozumienie z KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy nalezÇaøo odpowiedziecÂ
na fundamentalne pytanie o mozÇliwosÂcÂ jego zawarcia. PrzyczyneÎ
powstawania tego typu waÎtpliwosÂci stanowi krytyczny stosunek tej
grupy religijnej do niektoÂrych rozwiaÎzanÂ, typowych dla wspoÂøczes55
Wøoska Unia Buddyjska zostaøa formalnie uznana zgodnie z ustawaÎ o kultach
dopuszczonych dopiero w dniu 3 stycznia 1991 r. Unia reprezentuje wieÎkszosÂcÂ dziaøajaÎcych we Wøoszech organizacji buddyjskich. Poza jej ramami pozostaje jednak np.
wywodzaÎca sieÎ z tradycji japonÂskiej organizacja Soka Gakkai, majaÎca we Wøoszech
kilka tysieÎcy czøonkoÂw. G. Long, Le nuove intese: una naturale tendenza espansiva?,
¹Quaderni costituzionaliº 2000, nr 2, s. 401.
56
Zob. N. Colaianni, Le intese con i Buddhisti e i Testimoni di Geova, ¹Quaderni
del diritto e politica ecclesiasticaº 2000, nr 2, s. 475.
57
F. Pizetti, Le intese con le confessioni religiose, con particolare riferimento
all'esperienza, come Presidente della Commissione per le intese, delle trattative con
i Buddhisti ed i Testimoni di Geova, w: Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla
libertaÁ religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, red. A. Nardini,
G. di Nucci, Roma 2001, s. 309.
58
G. Long, Le nuove intese, s. 403.
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nych panÂstw demokratycznych (kwestia søuzÇby wojskowej, uczestnictwa w wyborach oraz transfuzji krwi)59.
PowazÇne waÎtpliwosÂci dotyczyøy roÂwniezÇ mozÇliwosÂci zawarcia
umowy z WøoskaÎ UniaÎ BuddyjskaÎ. Problem nie ograniczaø sieÎ jedynie
do faktu, zÇe chodziøo o pierwszaÎ umoweÎ ze zwiaÎzkiem wyznaniowym
nienalezÇaÎcym do tradycji judeochrzesÂcijanÂskiej. Brak byøo peønej
zgodnosÂci poglaÎdoÂw nawet w tak zasadniczej kwestii, jak odpowiedzÂ
na pytanie, czy Unia speønia warunki wymagane przez art. 8 ust. 3
konstytucji, to znaczy, czy mozÇe bycÂ w ogoÂle uwazÇana za zwiaÎzek
wyznaniowy (a nie grupeÎ o charakterze filozoficznym). Brak byøo
tezÇ pewnosÂci, czy instrumentarium normatywne i pojeÎciowe, ktoÂre
zostaøo wypracowane w sÂwiecie zachodnim, jest mozÇliwe do zastosowania w odniesieniu do fenomenu wywodzaÎcego sieÎ z zupeønie roÂzÇnej
tradycji60.
Prace nad porozumieniami z WøoskaÎ UniaÎ BuddyjskaÎ i KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy zostaøy rozpoczeÎte w czerwcu 1997 r. Wobec
ich posteÎpoÂw grupa senatoroÂw wystaÎpiøa z zÇaÎdaniem zbadania, czy
dziaøalnosÂcÂ SÂwiadkoÂw Jehowy nie jest sprzeczna z wøoskim porzaÎdkiem prawnym i czy dziaøalnosÂcÂ tej grupy religijnej nie powinna bycÂ
ograniczana61. Pomimo tych sprzeciwoÂw przygotowywane porozumienia zostaøy podpisane w dniu 20 marca 2000 r.62
Struktura i tresÂcÂ tych aktoÂw nie wykazuje znaczaÎcych roÂzÇnic w poroÂwnaniu z tymi, ktoÂre zawarto z innymi formacjami religijnymi. Jest
jednak prawdaÎ, zÇe staøo sieÎ to w konsekwencji istotnego przepracowania projektoÂw przedstawionych poczaÎtkowo przez przysteÎpujaÎcych do rokowanÂ przedstawicieli grup religijnych. W konsekwencji
w umowie z KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy nie zawarto np. postanowienÂ, ktoÂre w peøni uwzgleÎdniaøyby specyfikeÎ tej grupy religijnej,
59
Á dello specifico,
Zob. S. Ceccanti, Le nuove intese: quando il simbolo conta piu
¹Quaderni costituzionaliº 2000, nr 2, s. 400-401; G. Long, Le nuove intese, s. 402;
N. Colaianni, Le intese, s. 476-477.
60
Zob. F. Pizetti, Le intese, s. 311; N. Colaianni, Le intese, s. 478-479.
61
S. Ceccanti, Le nuove intese, s. 400-401; G. Long, Le nuove intese, s. 402;
A. Delrio, Testimoni di Geova, s. 143-144.
62
Teksty umoÂw w: Il codice di diritto ecclesiastico, a cura di P. Moneta, Piacenza
2002, s. 262-272.
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dotyczaÎcych søuzÇby wojskowej, transfuzji krwi i przyjmowania preparatoÂw krwiopochodnych czy tezÇ przyjeÎtego sposobu ewangelizowania. Zmiany wprowadzone w porozumieniu z UniaÎ BuddyjskaÎ
polegaøy natomiast w szczegoÂlnosÂci na dodaniu nieobecnych poczaÎtkowo postanowienÂ, ktoÂrych celem byøo uregulowanie kwestii powszechnie normowanych w innych umowach (jak np. zagadnienie
nauczania religii w szkoøach czy osobowosÂcÂ prawna buddyjskich jednostek organizacyjnych)63.
Na podstawie podpisanych porozumienÂ, wywiaÎzujaÎc sieÎ z ciaÎzÇaÎcego na nim obowiaÎzku, rzaÎd wnioÂsø do parlamentu projekty stosownych ustaw. Charakterystyczne byøo jednak, zÇe zatwierdzenie tych
projektoÂw przez czøonkoÂw Rady MinistroÂw nie dokonaøo sieÎ jednomysÂlnie64. Krytyczne opinie wobec stosownosÂci dwustronnego normowania sytuacji prawnej tych wøasÂnie formacji nadal wypowiadano
roÂwniezÇ w doktrynie65. Podnoszone zastrzezÇenia skutecznie zablokowaøy proces legislacyjny, powodujaÎc, zÇe ustawy normujaÎce relacje
pomieÎdzy panÂstwem a KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy i WøoskaÎ
UniaÎ BuddyjskaÎ nie zostaøy uchwalone do konÂca kadencji parlamentu, podczas ktoÂrej zostaøy wniesione.
9. PERSPEKTYWY DALSZEJ REALIZACJI
ART. 8 UST. 3 KONSTYTUCJI WèOCH

W drugiej poøowie lat 90. XX w. podjeÎto roÂwniezÇ wsteÎpne prace
nad unormowaniem wzajemnych relacji pomieÎdzy panÂstwem i kilkoma innymi podmiotami wyznaniowymi. NalezÇaøy do nich: KosÂcioÂø
Jezusa Chrystusa SÂwieÎtych Dni Ostatnich (la Chiesa di GesuÁ Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni), SÂwieÎta Archidiecezja Prawosøawna we
Wøoszech i Egzarchat dla Europy Poøudniowej (la Sacra Arcidiocesi
Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale), KosÂcioÂø
63

-142.

64

Zob. N. Colaianni, Le intese, s. 480-489; A. Delrio, Testimoni di Geova, s. 141-

Zob. S. Ceccanti, Le nuove intese, s. 400; G. Long, Le intese, s. 475.
Zob. np. F. Giulimondi, Intesa Stato italiano ± Unione Buddhista Italiana: ma
questa intesa Áe costituzionale?, ¹Diritto ecclesiasticoº 2000, cz. 1, s. 936-941.
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Apostolski we Wøoszech (la Chiesa Apostolica in Italia), Wøoski
Instytut Buddyjski Soka Gakkai (l'Istituto Buddista Italiano Soka
Gakkai) oraz Wøoska Unia Hinduistyczna (l'Unione Induista Italiana). Te negocjacje nie zostaøy jednak ± jak dotaÎd ± zwienÂczone zawarciem porozumienÂ66.
Coraz czeÎsÂciej podejmuje sieÎ roÂwniezÇ dyskusje dotyczaÎce zawarcia porozumienia ze wspoÂlnotami muzuømanÂskimi. Przygotowanie
pierwszego projektu ± przedstawionego w 1996 r. ± byøo owocem
wspoÂøpracy sÂrodowisk naukowych (Uniwersytetu Fryderyka II
w Neapolu i Uniwersytetu ¹La Sapienzaº w Rzymie) oraz Wøoskiej
Islamskiej WspoÂlnoty Religijnej (ComunitaÁ Religiosa Islamica Italiana)67. Celem tej inicjatywy byøo wykazanie, zÇe doktryna islamska nie
køoÂci sieÎ z wøoskim porzaÎdkiem prawnym. Chodziøo nadto o zamanifestowanie, zÇe zawarcie takiego porozumienia jest faktycznie potrzebne ze wzgleÎdu na rosnaÎcaÎ obecnosÂcÂ muzuømanoÂw na PoÂøwyspie
ApeninÂskim, gdyzÇ pod wzgleÎdem liczebnosÂci spoøecznosÂcÂ muzuømanÂska usteÎpuje dzisÂ we Wøoszech jedynie katolikom68.
PodjeÎcie tej inicjatywy po raz kolejny wywoøaøo jednak dyskusje.
Nie ma bowiem waÎtpliwosÂci, zÇe problemy, ktoÂre jawiaÎ sieÎ w zwiaÎzku
z planami zawarcia takiego porozumienia, saÎ znacznie powazÇniejsze
od tych, z ktoÂrymi nalezÇaøo sieÎ zmierzycÂ w zwiaÎzku z dotychczas
podpisanymi umowami. Do najistotniejszych obaw wskazywanych
w doktrynie wøoskiego prawa wyznaniowego nalezÇaÎ te, ktoÂre odnoszaÎ sieÎ do islamskiej doktryny o pozycji prawnej kobiety oraz koncepcji maøzÇenÂstwa (jako poligamicznego)69.
NalezÇy ponadto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe po stronie muzuømanÂskiej
brak jednolitosÂci nawet w tak podstawowych kwestiach, jak potrzeba
zawierania jakiejkolwiek umowy z panÂstwem. Brak roÂwniezÇ jednolitej reprezentacji tej spoøecznosÂci wobec wøadz panÂstwowych. Muzuømanie wøoscy nalezÇaÎ bowiem do wielu roÂzÇnych organizacji, ktoÂre
66

Zob. F. Pizetti, Le intese, s. 309-310.
V. Ahmad'Abd al Valiyy, L'islam e lo Stato in Italia, ¹Quaderni della Scuola di
specializzazione in diritto ecclesiastico e canonicoº 1999, t. 6, s. 126-127. OmoÂwienie
projektu: M. Tedeschi, Verso un'intesa, s. 754-757.
68
TamzÇe, s. 751-752.
69
TamzÇe, s. 753, 757.
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niezalezÇnie od siebie wysteÎpujaÎ roÂwniezÇ z zÇaÎdaniami zawarcia porozumienia. OproÂcz projektu wypracowanego z udziaøem ekspertoÂw
Wøoskiej Islamskiej WspoÂlnoty Religijnej wøasne projekty przedstawiøy roÂwniezÇ dwie inne organizacje islamskie: Unia WspoÂlnot i Organizacji Islamskich we Wøoszech (Unione delle ComunitaÁ ed Organizzazioni Islamiche in Italia) oraz Stowarzyszenie MuzuømanoÂw
Wøoskich (Associazione Musulmani Italiani)70. JesÂli wieÎc rzaÎd zdecyduje sieÎ na zawarcie umowy regulujaÎcej status prawny spoøecznosÂci
muzuømanÂskiej we Wøoszech, beÎdzie miaø dwie mozÇliwosÂci: albo
przystaÎpi do rokowanÂ z grupaÎ reprezentujaÎcaÎ tylko czeÎsÂcÂ tej spoøecznosÂci (podobnie jak to uczyniono w przypadku buddystoÂw), albo tezÇ
opowie sieÎ za koncepcjaÎ przyjeÎtaÎ w Hiszpanii, gdzie muzuømanie ±
dla celoÂw zwiaÎzanych z zawarciem umowy ± zdecydowali sieÎ na
utworzenie federacji71.

PODSUMOWANIE

AnalizujaÎc dotychczasowaÎ praktykeÎ zwiaÎzanaÎ z aktualizacjaÎ art. 8
ust. 3 Konstytucji Wøoch, mozÇna øatwo dostrzec, zÇe okresy realizacji
tego unormowania byøy przeplatane okresami kilkuletnich przestojoÂw. W latach 1984-1987 zawarto cztery porozumienia, po czym nastaÎpiøa szesÂcioletnia przerwa. Kolejne dwa porozumienia zawarto
w 1993 r. Po nich znowu miaøa miejsce przerwa, trwajaÎca tym razem
siedem lat. Dwa porozumienia zawarto roÂwniezÇ w 2000 r.
Podpisanie tych ostatnich aktoÂw, przy jednoczesnym kontynuowaniu prac nad ustawaÎ o wolnosÂci religijnej, zdaje sieÎ uzasadniacÂ
twierdzenie, zÇe zostaøo przezwycieÎzÇone stanowisko przeciwstawiajaÎce nowaÎ ustaweÎ o wolnosÂci religijnej systemowi umoÂw. PozostajaÎ
jednak niepewnosÂci wynikajaÎce z faktu, zÇe parlament ± jak dotaÎd ±
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nie tylko nie uchwaliø tejzÇe ustawy, ale nadto nie sfinalizowaø prac
nad zaaprobowaniem porozumienÂ zawartych w 2000 r.
PrzedøuzÇajaÎcy sieÎ obecnie okres zastoju, stanowiaÎcy czytelny wyraz braku potrzebnej woli politycznej, mozÇe bycÂ oceniany z kilku
perspektyw. NiewaÎtpliwie jest to wynik niepokojoÂw i waÎtpliwosÂci
wyrazÇanych w trakcie debaty nad umowami zawartymi w 2000 r.
ZawierajaÎ one szereg unormowanÂ o charakterze precedensowym,
wprowadzenie ich do systemu prawa wøoskiego musi bycÂ wieÎc dokonane z nalezÇytaÎ ostrozÇnosÂciaÎ. TrudnosÂci w osiaÎgnieÎciu posteÎpoÂw
w pracach nad porozumieniem z grupami muzuømanÂskimi saÎ ± przynajmniej w czeÎsÂci ± konsekwencjaÎ tragicznych wydarzenÂ z 11 wrzesÂnia 2001 r. Nie brak roÂwniezÇ obaw, zÇe zawieranie kolejnych umoÂw
stanie sieÎ dodatkowym impulsem do rozwoju nowych, søabo znanych
fenomenoÂw religijnych. Obawy te saÎ niekiedy odczytywane jako
prosty wyraz niecheÎci wobec osøabiania pozycji religii tradycyjnie
obecnych i zakorzenionych w realiach wøoskich72. NarastajaÎce wspoÂøczesÂnie zagrozÇenia ze strony tzw. nowych ruchoÂw religijnych nie pozwalajaÎ jednak na tak jednostronne interpretacje, zwøaszcza zÇe problemy zwiaÎzane z rozprzestrzenianiem sieÎ tego rodzaju grup zostaøy
dostrzezÇone roÂwniezÇ przez instytucje wspoÂlnotowe73. Wobec trudnosÂci blokujaÎcych rozwoÂj systemu porozumienÂ szczegoÂlnego znaczenia nabiera natomiast postulat uchwalenia oczekiwanej od dziesieÎcioleci ustawy o wolnosÂci religijnej. Zawieranie kolejnych umoÂw nie
mozÇe bycÂ bowiem jedynym sposobem uzyskania uprawnienÂ, ktoÂre
powinny przysøugiwacÂ wszystkim zwiaÎzkom wyznaniowym74.
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