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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 11 ± 2008

PanÂstwo i KosÂcioÂø w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, tøumaczenie J. èopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocøaw: Kolonia
Limited 2007, ss. 435.
Prezentowana pozycja jest tøumaczeniem na jeÎzyk polski drugiego
wydania pracy zbiorowej pod redakcjaÎ Gerharda Robbersa, ktoÂre sieÎ
ukazaøo w Baden-Baden 2005 r. w wydawnictwie Nomos Verlagsgesellschaft roÂwnoczesÂnie w jeÎzyku angielskim i niemieckim w oryginalnych
tytuøach: State and Church in the European Union i Staad und Kirche in
der EuropaÈichen Union. G. Robbers jest autorem wielu publikacji dotyczaÎcych problematyki stosunkoÂw PanÂstwo ± KosÂcioÂø w Republice Federalnej Niemiec i w Unii Europejskiej. RoÂwniezÇ w omawianej publikacji
zamiesÂciø dwa artykuøy dotyczaÎce tej problematyki. Pierwsze wydanie
tejzÇe pracy ukazaøo sieÎ w 1995 r. i z uwagi na wageÎ problematyki zostaøo
przetøumaczone na kilka jeÎzykoÂw. Jak piszaÎ polscy Tøumacze drugiego
wydania, dzieøo staøo sieÎ ¹fundamentalnaÎ pozycjaÎ w europejskiej bibliografii stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøemº.
Omawiana publikacja i jej polskie tøumaczenie obejmuje problematykeÎ panÂstwo ± kosÂcioÂø juzÇ w 25 krajach Unii. Motywem przysÂwiecajaÎcym
drugiemu wydaniu, wedøug zamierzenÂ redaktora, jest ukazanie bogactwa
dosÂwiadczenÂ nowych panÂstw, ktoÂre przystaÎpiøy do Unii w 2004 r. i wskazanie na nowe potrzeby w zakresie regulacji zagadnienÂ zwiaÎzanych ze
zjawiskiem religijnosÂci. Zgodnie z uzasadnionym przekonaniem Tøumaczy, ksiaÎzÇka beÎdzie przydatna nie tylko studentom, ale roÂwniezÇ duchownym, urzeÎdnikom administracji kosÂcielnej, politykom, dziennikarzom
i wszystkim zainteresowanym stosunkami mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem.
Stwierdzenie to zawiera zacheÎteÎ do przestudiowania ksiaÎzÇki przez przed-
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stawicieli wymienionych kategorii osoÂb. W tym samym celu pisane jest
roÂwniezÇ niniejsze omoÂwienie tej ksiaÎzÇki.
JuzÇ na wsteÎpie tej prezentacji konieczne wydaje sieÎ usÂcisÂlenie, izÇ chociazÇ redaktor ksiaÎzÇki uzÇyø w tytule sformuøowania ¹PanÂstwo i KosÂcioÂøº,
niewaÎtpliwie ma na mysÂli nie tylko KosÂcioÂø katolicki czy inne kosÂcioøy, ale
wszystkie zwiaÎzki wyznaniowe, nawet takie, ktoÂrych nie zwykøo sieÎ nazywacÂ kosÂcioøami. Ponadto chodzi mu nie tylko o instytucjonalne relacje
panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz o wolnosÂcÂ religijnaÎ w wymiarze
kolektywnym, ale roÂwniezÇ o wolnosÂcÂ religijnaÎ jednostek. Praca uwzgleÎdnia takzÇe prawa przysøugujaÎce osobom, ktoÂre nie nalezÇaÎ do zÇadnych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Trzon pracy stanowi 25 rozdziaøoÂw, posÂwieÎconych wszystkich panÂstwom czøonkowskim Unii Europejskiej. Pomimo wielosÂci autoroÂw schemat kazÇdego z opracowanÂ jest podobny, w czym widacÂ troskeÎ redaktora
o metodologicznaÎ spoÂjnosÂcÂ dzieøa. Autorzy poszczegoÂlnych rozdziaøoÂw saÎ
na ogoÂø specjalistami z zakresu stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø.
Warto dla przykøadu zaprezentowacÂ opis stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø w Austrii. Zawiera on najpierw dane na temat uwarunkowanÂ spoøecznych i tøa historycznego. W tytule I (Uwarunkowania spoøeczne) Richard
Potz podaje struktureÎ religijnaÎ ludnosÂci Austrii, zaczerpnieÎtaÎ ze spisu
ludnosÂci z 2001 r. W tytule II (Tøo historyczne) omawia czynniki socjokulturalne i psychologiczne, ktoÂre wpøyneÎøy na wspoÂøczesne ustawodawstwo austriackie, odnoszaÎce sieÎ do stosunkoÂw panÂstwowo-kosÂcielnych.
W kolejnym fragmencie (Gwarancje konstytucyjne) autor omawia zasady
odnoszaÎce sieÎ do religii zawarte w uregulowaniach rodzimych i wynikajaÎce
z art. 9 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, ktoÂre majaÎ w Austrii rangeÎ konstytucyjnaÎ. Powoøuje takzÇe inne akty prawa mieÎdzynarodowego, zmierzajaÎce do ochrony wolnosÂci
religijnej i zakazu dyskryminacji z racji przynalezÇnosÂci wyznaniowej. W tytule tym autor stara sieÎ wykazacÂ konkretyzacjeÎ tych zasad w dziedzinie
ochrony praw jednostki, w uregulowaniach dotyczaÎcych søuzÇby wojskowej, w prawie osÂwiatowym, medycznym (chodzi o prawo odmowy aborcji
lub wspieranym medycznie procesie zapøodnienia), wreszcie w prawie
przynalezÇnosÂci do okresÂlonego wyznania, jego zmiany lub nie posiadania
jakiegokolwiek wyznania. Ochrona praw podstawowych, do ktoÂrych nalezÇy wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, jest chroniona poprzez fakt, zÇe jej
naruszenie mozÇe bycÂ zaskarzÇone do Trybunaøu Konstytucyjnego lub NajwyzÇszego SaÎdu Administracyjnego. Dalej autor omawia problematykeÎ
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odnoszaÎcaÎ sieÎ do religii w ogoÂle oraz do poszczegoÂlnych wyznanÂ na terenie ustawodawstwa zwykøego i prawa mieÎdzynarodowego (jak ma to
miejsce w odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego). Wreszcie na zakonÂczenie tego tytuøu omawia charakterystykeÎ systemu stosunkoÂw panÂstwo-kosÂcioÂø w Austrii. Jest to system rozdziaøu przy jednoczesnym wøaÎczeniu
pluralistycznie pojmowanego zjawiska religijnosÂci do zakresu zÇycia spoøecznego. W tytule IV (Prawo panÂstwowe) autor bardzo kompetentnie
omawia najpierw status zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (uznawanych, zarejestrowanych i tych, ktoÂre dziaøajaÎ jako stowarzyszenia), pojeÎcie wolnosÂci
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ich organizacje (status prawny instytucji kosÂcielnych, instytucji dobroczynnych finansowanych przez kosÂcioøy). Natomiast w tytule V (KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w systemie politycznym)
autor zajmuje sieÎ zagadnieniem statusu zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w systemie politycznym (w Austrii podmioty te majaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ prawa
publicznego, saÎ istotnymi elementami dialogu publicznego i organami
opiniotwoÂrczymi przy formuøowaniu celoÂw prawodawstwa panÂstwowego,
odnoszaÎcego sieÎ do tychzÇe zwiaÎzkoÂw). Z kolei w tytule VI (ZwiaÎzki wyznaniowe w prawie panÂstwowym dotyczaÎcym kultury), autor omawia ich
roleÎ kulturotwoÂrczaÎ i ich prawa w korzystaniu z doÂbr kultury. W tym
fragmencie opracowania jest mowa o szkoøach podstawowych, ktoÂre winny bycÂ otwarte na wszystkie wyznania, a ktoÂre saÎ finansowane przez
landy, o katechezie w szkoøach, o akademiach religioznawczych, wydziaøach teologicznych na uniwersytetach panÂstwowych (wydziaøy teologii katolickiej i teologii protestanckiej) i o prywatnych uniwersytetach kosÂcielnych. ReferujaÎc prawo panÂstwowe, autor omawia takzÇe regulacje dotyczaÎce radiofonii, medioÂw drukowanych i ochrony zabytkoÂw historycznych, jakie saÎ wydawane i stosowane w uzalezÇnieniu od zgody lub konsultacji z reprezentantami kosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego, ktoÂrego
dane prawo w jakisÂ sposoÂb dotyczy. W tytule VII (Prawo socjalne i prawo
pracy) wystarczajaÎco szeroko zajmuje sieÎ autor zagadnieniem mozÇliwosÂci
i faktycznym wykorzystaniem prawa do zawierania traktatoÂw zbiorowych
przez kosÂcioøy i zwiaÎzki religijne jako podmioty prawa publicznego. NasteÎpnie przedstawia sytuacjeÎ prawnaÎ indywidualnych osoÂb zatrudnionych
w tychzÇe zwiaÎzkach religijnych. Nie pomija takzÇe wazÇnej kwestii ubezpieczenia i sÂwiadczenÂ rentowych, emerytalnych i zdrowotnych w stosunku do
kapøanoÂw i czøonkoÂw zakonoÂw. W tytule VIII (Finansowanie kosÂcioøoÂw)
autor zamiesÂciø uwagi na temat panÂstwowych gwarancji mienia kosÂcielnego, sÂwiadczenÂ ze strony panÂstwa i roszczenÂ o zwrot (gøoÂwnie chodzi

324

RECENZJE

o straty poniesione podczas okupacji nazistowskiej), skøadek (ofiar na cele
kosÂcielne) i podatku kosÂcielnego. W osobnym tytule IX omoÂwiø status
uznanych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w prawie podatkowym,
a w tytule X (DosteÎp zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do instytucji publicznych)
opiekeÎ duszpasterskaÎ w siøach zbrojnych, policji, w szpitalach publicznych,
domach opieki i wieÎzieniach. Ponadto autor przypomina o dosteÎpie kazÇdego zwiaÎzku wyznaniowego do swoich czøonkoÂw przedstawicieli wszystkich wyznanÂ w tym nieznanych w panÂstwowym porzaÎdku prawnym. Nie
pomija takzÇe (tytuø XI) prawa ubiegania sieÎ o sprawowanie urzeÎdoÂw
publicznych przez duchownych i czøonkoÂw zakonoÂw, zachowania w odniesieniu do nich specjalnych procedur przy skøadaniu zeznanÂ w posteÎpowaniu karnym, cywilnym czy administracyjnym, gdy jest to zwiaÎzane ze spowiedziaÎ lub innymi czynnosÂciami podlegajaÎcymi dyskrecji i wreszcie nie
pomija specjalnego statusu tychzÇe osoÂb w prawie wojskowym. W odniesieniu do prawa maøzÇenÂskiego i rodzinnego (tytuø XII) znajdujemy omoÂwienie przepisoÂw dotyczaÎcych wychowania dzieci zgodnie z poglaÎdami
religijnymi rodzicoÂw i prawa o statusie maøzÇenÂstwa wyznaniowego w panÂstwowym porzaÎdku prawnym. Aby dopeønicÂ tak wszechstronnego ukazania panoramy zagadnienÂ w relacjach panÂstwa i kosÂcioøa w Austrii, autor
zapoznaje czytelnika w tytuøach XIII i XIV z uprawnieniami Biura Federalnego do Spraw Sekt i przepisami ochrony karnej religii przed zniewazÇeniem doktryn religijnych, zakøoÂcaniem nabozÇenÂstw publicznych, zniewazÇaniem duchownego wykonujaÎcego czynnosÂci religijne, kradziezÇaÎ lub
uszkodzeniem przedmiotu søuzÇaÎcego do celoÂw kultu, uszkodzeniem mienia lub kradziezÇaÎ w pomieszczeniach søuzÇaÎcych do sprawowania kultu.
Prezentacja austriackiego porzaÎdku prawnego w stosunku do zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych konÂczy sieÎ wykazem literatury. OdnosÂne zasÂ zÂroÂdøa powoøywane saÎ w tresÂci artykuøu.
ZrozumiaøaÎ jest rzeczaÎ, zÇe nie wszystkie kraje mogaÎ sieÎ poszczycicÂ tak
szczegoÂøowymi normami, regulujaÎcymi stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø. Nie
wszystkie opracowania tej problematyki w poszczegoÂlnych krajach posiadajaÎ roÂwniezÇ tak wyjaÎtkowo kompetentnych autoroÂw, jak w przypadku
Austrii. Niniejsza prezentacja dzieøa nie jest recenzjaÎ oceniajaÎcaÎ wartosÂcÂ
poszczegoÂlnych rozwiaÎzanÂ, ktoÂrych jest tyle, ile panÂstw nalezÇaÎcych do
Unii Europejskiej. NalezÇy to juzÇ do badaczy, znawcoÂw prawa, w Polsce
i w wielu innych panÂstwach, nazwanego prawem wyznaniowym. Nie jest
tezÇ celem tej prezentacji ocenianie rzetelnosÂci badawczej poszczegoÂlnych
autoroÂw, niejednolitosÂci søownictwa uzÇywanego na temat tych samych
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instytucji prawnych, czy osaÎdzanie prawidøowosÂci rozwiaÎzanÂ panÂstwowego porzaÎdku prawnego wedøug zasad demokratycznego panÂstwa prawa,
w odniesieniu do zwiaÎzkoÂw wyznaniowych i wolnosÂci religijnej. O kazÇdej
z tych kwestii mozÇna i nalezÇy pisacÂ szczegoÂøowe monografie. Jednak dla
celoÂw poroÂwnawczych, søuzÇaÎcych ogoÂlnej orientacji w stosunkach panÂstwo ± kosÂcioÂø, praca ta wydaje sieÎ niezmiernie pozÇyteczna.
Redaktor we wsteÎpie do II wydania powiada, zÇe Unia Europejska
obiecuje gwarantowacÂ wolnosÂcÂ religijnaÎ i niedyskryminacjeÎ, szanowacÂ
roÂzÇnorodnosÂcÂ religijnaÎ i utrzymywacÂ dialog z kosÂcioøami, zwiaÎzkami wyznaniowymi i organizacjami niewyznaniowymi. PodkresÂla tezÇ, zÇe prawo
unijne szanuje status, jakim kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe cieszaÎ sieÎ
w prawie poszczegoÂlnych panÂstw czøonkowskich. W ostatnim rozdziale
pracy (PanÂstwo i kosÂcioÂø w Unii Europejskiej) G. Robbers ± juzÇ jako autor
tego fragmentu ± rozwinaÎø te twierdzenia i staraø sieÎ poprzecÂ je omoÂwieniem konkretnych regulacji prawnych oraz orzeczenÂ Europejskiego Trybunaøu SprawiedliwosÂci. Wiedza zawarta w tym artykule jest niezbeÎdna
dla kazÇdego, kogo interesuje wolnosÂcÂ religijna i stosunki panÂstwowo-religijne w panÂstwach wchodzaÎcych w skøad WspoÂlnoty Europejskiej.
MozÇna podzielacÂ lub nie podzielacÂ entuzjazmu autora wobec rozwiaÎzanÂ tzw. prawa unijnego w stosunku do wolnosÂci religijnej, zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych i ich dziaøalnosÂci, praw podstawowych osoby ludzkiej.
MozÇna miecÂ zastrzezÇenia lub ich nie miecÂ odnosÂnie do rozwiaÎzanÂ prawnych w poszczegoÂlnych panÂstwach wchodzaÎcych do Unii Europejskiej
w materii nas interesujaÎcej. WazÇne jest jednak, aby uszanowacÂ poglaÎdy
w sprawach wiary lub przekonanÂ zgodnie z zasadaÎ dobra jednostki i dobra
wspoÂlnego. Innymi søowy chodzi o takie realizowanie bonum commune,
aby nie naruszone pozostaøy iura aliorum.
Redaktorowi dzieøa, prof. Gerhardowi Robbersowi nalezÇy sieÎ wielkie
uznanie, zÇe umiaø dostrzec ogromnaÎ wageÎ zagadnienia i potrzebeÎ przygotowania takiego opracowania. Dotychczasowe opracowania, jak np.
S. Ferrari, I. C. IbaÂn, Diritto e religione in Europa Occidentale, Bologna:
Il Mulino 1997, ss. 202, (rec. H. Misztal, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº
2001, t. 2, s. 165-170); Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. LibertaÁ
religiosa e processo di democratizzazione, a cura di A. G. Chizzoniti,
Milano: Vita e Pensiero 2004, ss. 724 (rec. tenzÇe, ¹Studia z Prawa WyÁ che
znaniowegoº 2006, t. 9, s. 269-274); O. Fumagalli Carulli, A Cesare cio
Áe di Cesare a Dio cio
Á che Áe di Dio. LaicitaÁ dello Stato e libertaÁ delle Chiese,
Milano: Vita e Pensiero 2006, ss. 157 (rec. tenzÇe, ¹Studia z Prawa Wy-
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znaniowegoº 2007, t. 10, s. 407-413), aczkolwiek bardzo wartosÂciowe, to
jednak tylko czeÎsÂciowo ujmowaøy problem stosunkoÂw panÂstwo ± kosÂcioÂø
w Unii Europejskiej.
PodzieÎkowanie nalezÇy sieÎ takzÇe Tøumaczom drugiego wydania na
jeÎzyk polski. Tylko dzieÎki ich zÇmudnej pracy szerokie grono polskich
czytelnikoÂw uzyskaøo dosteÎp do tak wartosÂciowego opracowania, ukazujaÎcego w panoramicznym przekroju rozwiaÎzania przyjmowane w poszczegoÂlnych panÂstwach, nalezÇaÎcych obecnie do Unii Europejskiej.
Henryk Misztal

Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi we wøoskim porzaÎdku
prawnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 314.
ObowiaÎzujaÎca w naszym kraju ustawa zasadnicza sankcjonuje ukøadowy model regulacji sytuacji prawnej niekatolickich kosÂcioøoÂw i innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (art. 25 ust. 5). Przepis ten do tej pory nie doczekaø sieÎ jeszcze praktycznej aplikacji. Nie zostaø tezÇ wydany zÇaden akt
normatywny, ktoÂry okresÂlaøby kwestie szczegoÂøowe, umozÇliwiajaÎc tym
samym zastosowanie normy konstytucyjnej. PrzedøuzÇajaÎcy sieÎ okres braku realizacji zamysøu ustrojodawcy w przedmiocie uregulowania sytuacji
prawnej niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych staø sieÎ jednym z motywoÂw podjeÎcia przez P. Stanisza problematyki dotyczaÎcej ukøadowej regulacji sytuacji prawnej niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Republice
Wøoskiej. Wszak podczas prac nad aktualnym art. 25 ust. 5 polskiej ustawy
zasadniczej wyrazÂnie wskazywano na jego wøoski pierwowzoÂr.
Autor postawiø sobie za cel kompleksowe omoÂwienie porozumienÂ
zawieranych w celu uregulowania stosunkoÂw mieÎdzy RepublikaÎ WøoskaÎ
i niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi. OsiaÎgnieÎcie tego celu wymagaøo przede wszystkim ustalenia wykøadni przepisoÂw konstytucyjnych
(z uwzgleÎdnieniem orzeczenÂ wøoskiego SaÎdu Konstytucyjnego), dokonania oceny kryterioÂw selekcji zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dopuszczonych do
rokowanÂ z rzaÎdem wøoskim oraz sposoboÂw prowadzenia negocjacji bilateralnych, uchwycenia technik procedury legislacyjnej, majaÎcych zastoso-

