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PRZYSZŁOŚĆ UKŁADÓW ZAWARTYCH PRZEZ HISZPANIĘ ZE STOLICĄ
APOSTOLSKĄ. SPRAWY GOSPODARCZE I KULTURALNE (WEDŁUG
PROGRAMÓW PARTII POLITYCZNYCH NA WYBORY GENERALNE W 2015 R.)
Streszczenie
Prof. dr Remigiusz Beneyto Berenguer, profesor prawa wyznaniowego na
Uniwersytecie Kardynała Herrery w Walencji, od 2015 r. członek Królewskiej Akademii
Jurysprudencji i Legislacji, w opracowaniu złożonym z trzech artykułów, analizuje programy
wyborcze partii politycznych prezentowane w związku z wyborami generalnymi w grudniu
2015 r. w odniesieniu do zagadnień wolności religijnej, zasad kierunkowych hiszpańskiego
prawa wyznaniowego, a zwłaszcza ich stosunku do obowiązujących układów ze Stolicą
Apostolską.
Trzeci z artykułów zawiera analizy propozycji zmian w sprawach ekonomicznych
(podatkach, zwolnieniach i obciążeniach) oraz w traktacie regulującym nauczanie religii
w ramach systemu szkolnego i zagadnienia dotyczące kultury, w tym dziedzictwa
historyczno-artystycznego.
W konkluzjach Autor stwierdza, że wprowadzenie proponowanego zniesienia prawa
do odpisu podatkowego na rzecz związków religijnych wprowadzi gorsze położenie tychże
w stosunku do innych podmiotów non-profit. Wysunięcie takiej propozycji świadczy
o nieznajomości apostolatu oraz działalności charytatywnej wspólnot religijnych, ale też
o braku świadomości, że faktycznie wspierają one działania, do których są zobowiązane
władze publiczne. Z kolei dążenie do wprowadzenia przez lewicowe partie państwowego
monopolu na edukację publiczną, grozi pozbawieniem rodziców wolności wyboru centrów
edukacyjnych, wolności ich tworzenia, równości szans, wolności do edukacji dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami religijnymi. Natomiast przeciw dążeniom do konfiskaty
kościelnych obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i artystyczne, przemawia historia
przejętych dóbr, popadających w ruinę lub niewłaściwie użytkowanych.
Opracowanie kończą – w nawiązaniu do trzech artykułów cyklu – postulaty działań
przeciw laicyzmowi antyreligijnemu, a sprzyjających świeckości pozytywnej oraz równości
przeciw tendencjom uniformistycznym w traktowaniu kościołów i związków wyznaniowych,
wreszcie powrotu do zasady kooperacji Państwa i Kościoła, w miejsce narzucanych
jednostronnie reform.
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religii

EL FUTURO DE LOS ACUERDOS ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA
SEDE. ASUNTOS ECONÓMICOS Y CULTURALES (SEGÚN LOS PROGRAMAS
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LAS ELECCIONES GENERALES DEL 2015)
Resumen
En el trabajo se da cuenta de los programas de algunos partidos políticos, se analizan
sus propuestas sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

Prof. dr. Beneyto analiza: las propuestas de reforma en el Acuerdo sobre Asuntos
Económicos (la asignación tributaria, régimen fiscal y tributario) y las propuestas de reforma
en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (el régimen jurídico de la asignatura de
religión católica, el patrimonio histórico-artístico).
El trabajo finaliza con las propuestas de actuación futura siguientes: Frente al laicismo
antirreligioso – laicidad positiva; frente a la uniformidad – igualdad; frente a reformas
unilaterales – revitalizar la cooperación.
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enseñanza de la religión

THE FUTURE OF THE AGREEMENTS BETWEEN SPAIN AND HOLY SEE.
ECONOMIC AND CULTURAL AFFAIRS (ACCORDING TO THE PROGRAMS
OF THE POLITICAL PARTIES ON THE GENERAL ELECTIONS IN 2015)
Summary
Prof. Remigiusz Beneyto Berenguer, professor of law on religion at the Cardinal
Herrera University in Valencia, since 2015 the member of the Royal Academy of
Jurisprudence and Legislation, analyzes the propositions of the political parties, presented in
the election programs concerning the changes in economic affairs (taxes, tax exemptions and
tax burden) and in the treaty regulating the teaching of religion within the school system and
the issues relating to the culture, including historical and artistic heritage.
In the conclusions he stated that the introduction of the proposed abolition of the tax
deduction for religious organizations will cause worse position of these organizations in
relation to the other non-profit entities. This proposition shows ignorance of the apostolate
and charitable activities of religious communities, but also a lack of awareness that in fact
they support the actions for which the public authorities are responsible. On the other hand,
the inclination to introduce by the left-wing parties the state monopoly on public education, is
threatening with depriving of parents’ freedom to choose the educational centers, freedom to
create them, equality of opportunities, freedom of educate their children in accordance with
their religious beliefs. The history of the requisitioned goods, falling into ruin or improperly
used shows that there is no need to confiscate the church buildings being the artistic and
cultural heritage.
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