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wyznaniowymi. Zadanie wprowadzenia w dyskusjeÎ podjeÎli nasteÎpujaÎcy
profesorowie: Vincenzo Pacillo, Giorgio Feliciani, Arnd Uhle, Stephen
Haering oraz IvaÂn IbaÂn. Ostatnim elementem programu naukowego byø
wykøad konkluzyjny, ktoÂry wygøosiø prof. dr Libero Gerosa.
W omawianej konferencji uczestniczyøo ponad 200 przedstawicieli
roÂzÇnych europejskich osÂrodkoÂw naukowych, w tym roÂwniezÇ wielu wybitnych eklezjastycystoÂw. Przeprowadzone w tym gronie dyskusje z pewnosÂciaÎ powazÇnie sieÎ przyczyniaÎ do peøniejszego zrozumienia wspoÂøczesnych
problemoÂw zwiaÎzanych z obecnosÂciaÎ religii w zÇyciu publicznym, a zbioÂr
materiaøoÂw konferencyjnych zajmie wazÇne miejsce wsÂroÂd publikacji posÂwieÎconych koncepcji panÂstwa sÂwieckiego.
Piotr Stanisz

XXV Dni Praw Czøowieka pt. Religia a prawa czøowieka, Lublin, 3-4
grudnia 2007 r.
W dniach 3-4 grudnia 2007 r. w Lublinie odbyøy sieÎ XXV Dni Praw
Czøowieka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawøa II pod
patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. KonferencjeÎ zorganizowaøa Katedra Socjologii Prawa
i Praw Czøowieka Instytutu Socjologii kierowana przez prof. Stanisøawa
WoÂjcika.
PorzaÎdek obrad miaø ustalony schemat. Obrady trwaøy dwa dni.
Pierwszego dnia poddano dyskusji 6 tematoÂw, drugiego zasÂ 7 tematoÂw.
Omawiano je na dwoÂch sesjach.
KonferencjeÎ otworzyø ks. prof. Mirosøaw Kalinowski Prorektor KUL,
ktoÂry witajaÎc zebranych, skierowaø szczegoÂlne podzieÎkowania dla organizatoroÂw oraz sponsoroÂw. Wprowadziø w tematykeÎ obrad, nawiaÎzujaÎc do
dwoÂch dyskursoÂw naukowych o przyszøosÂci Europy. Pierwszy odwoøuje
sieÎ do pojeÎcia Europy jako duchowego dziedzictwa, drugi jest projektem
poszukiwania nowej Europy bez dziedzictwa osiaÎgnieÎcÂ historycznych.
Specyfika KosÂcioøa katolickiego w tym sporze polega na przypominaniu
istnienia Europy ducha. Prorektor przestrzegaø przed uporzaÎdkowaniem
systemu prawnego w oderwaniu od aksjologii.
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Wprowadzenia do tematu konferencji dokonaø w referacie przewodnim nt. Prawa czøowieka w religiach, religia w prawach czøowieka prof.
Krzysztof Motyka (KUL). Swoje wystaÎpienie rozpoczaÎø od przypomnienia sÂp. prof. Hanny WasÂkiewicz. Celem referatu byøa refleksja naukowa
na temat praw czøowieka z perspektywy wiary. Religia to pierwszy system
chroniaÎcy prawa czøowieka, ktoÂre pochodzaÎ bezposÂrednio od StwoÂrcy.
Prelegent zaakcentowaø, zÇe Dekalog stanowiø normatywny wyraz ochrony
praw czøowieka, nasteÎpnie katalog praw czøowieka zostaø uregulowany
w Deklaracji Prawa Czøowieka i Obywatela oraz w Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka. Religia, wedøug søoÂw Jana Pawøa II, ksztaøtuje relacje czøowieka z innymi, wolnosÂcÂ religijna to samo serce praw czøowieka.
Prelegent zakonÂczyø swoÂj wykøad pytaniem otwartym: jak religia wpøywa
na zÇycie spoøeczne?
NasteÎpnie przewodniczaÎcy konferencji ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz (KUL) odczytaø listy dr Janusza Kochanowskiego Rzecznika Prawa
Obywatelskich oraz prof. Tadeusza Jasudowicza (UMK). Dr Janusz Kochanowski wyraziø podzieÎkowanie dla organizatoroÂw Konferencji za podejmowanie tematyki dotyczaÎcej praw czøowieka. Powoøaø sieÎ na postaweÎ
Jana Pawøa II i jego ogromnaÎ roleÎ w daÎzÇeniu do obrony godnosÂci czøowieka. PodkresÂliø, zÇe podstawaÎ pokoju na sÂwiecie jest zapewnienie poszanowania praw czøowieka. Z kolei prof. Tadeusz Jasudowicz w swoim lisÂcie
zwroÂciø uwageÎ na godnosÂcÂ czøowieka jako wartosÂcÂ najwazÇniejszaÎ, fundament praw czøowieka. Poprzez pryzmat konstytucyjnych unormowanÂ wolnosÂci sumienia i religii ± stwierdziø ± mozÇna uzyskacÂ realny obraz wspoÂøczesnej Europy.
Pierwszy referat przedmiotowy nt. Prawa czøowieka w Starym Testamencie wygøosiø ks. prof. Janusz LemanÂski (Uniwersytet SzczecinÂski).
Prelegent odwoøaø sieÎ do Psalmu 8 opisujaÎcego godnosÂcÂ czøowieka. Kodyfikacje prawa, jak zaznaczyø prelegent, byøy znane w starozÇytnosÂci (Kodeks Hammurabiego, Prawo MojzÇeszowe). CechaÎ charakterystycznaÎ
praw biblijnych skodyfikowanych w KsieÎdze Przymierza jest swoisÂcie pojmowana odpowiedzialnosÂcÂ karna, oparta na stylu upomnienÂ, domniemaniu niewinnosÂci. Prawodawca biblijny odwoøuje sieÎ do rozsaÎdku i poczucia
sprawiedliwosÂci, do sumienia czøowieka.
Jako nasteÎpny referat nt. Ewangeliczne wizje praw czøowieka wygøosiø
ks. prof. Henryk Witczyk (KUL). W pierwszej czeÎsÂci referatu prelegent
proÂbowaø odpowiedziecÂ na pytanie: jakie dobro jest chronione przez prawa czøowieka? Stwierdziø, zÇe prawa czøowieka chroniaÎ godnosÂcÂ osoby
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ludzkiej, ktoÂra ± kontynuowaø ± jest paradygmatem stworzenia czøowieka
na obraz i podobienÂstwo Boga. Druga czeÎsÂcÂ referatu dotyczyøa chrystologicznych inspiracji praw czøowieka. Boska miøosÂcÂ Jezusa pozwala na
wyzwolenie czøowieka ze zniewolenÂ. Prelegent podkresÂliø, zÇe wolnosÂcÂ
czøowieka to fundament czøowieczenÂstwa. MiøosÂcÂ Chrystusowa do czøowieka stanowi uniwersalizm praw czøowieka.
Druga czeÎsÂcÂ sesji, ktoÂrej przewodniczyø ks. prof. Franciszek Mazurek
rozpoczeÎøa sieÎ od wystaÎpienia ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza (KUL).
W referacie Prawa czøowieka a judaizm scharakteryzowaø dwa modele
judaizmu (tradycyjny i ortodoksyjny). PodkresÂliø, zÇe nauczanie Tory
wiaÎzaøo sieÎ z koniecznosÂciaÎ skodyfikowania tradycji przekazywanych
ustnie, w wyniku czego powstaø Talmud. Podstawowym prawem czøowieka w judaizmie jest prawo do zÇycia, Dekalog zajmuje naczelne stanowisko, jest zbiorem praw podstawowych. W konkluzji prelegent
stwierdziø, zÇe wszystkie aspekty zÇycia spoøecznego saÎ kontrolowane
przez Talmud.
Jako nasteÎpny referat Prawa czøowieka w religii chrzesÂcijanÂskiej wygøosiø ks. prof. Franciszek Mazurek (KUL). Czøowiek ± stwierdziø ± z natury jest osobaÎ religijnaÎ, ze wzgleÎdu na to, zÇe jest poøaÎczeniem zÇycia
i sÂmierci. Religia jest niesÂmiertelna ± wyjasÂnia sens umierania. Prelegent
podkresÂliø, zÇe chrzesÂcijanie odczuwajaÎ imperatyw moralny daÎzÇenia do
pokoju. GodnosÂcÂ osoby ludzkiej ± zwroÂciø uwageÎ ± jest wartosÂciaÎ transcendentnaÎ, jest podstawaÎ praw czøowieka.
Po przerwie, sesjeÎ pod przewodnictwem ks. prof. Eugeniusza Sakowicza (UKSW) otworzyø referat Prawa czøowieka w Koranie imama dr
Nidala Abu Tabaqa (Centrum Islamu w Lublinie). W swoim referacie
prelegent ukazaø roÂzÇnorodnosÂcÂ przepisoÂw dotyczaÎcych zÇycia doczesnego
i wiecznego zawartych w Koranie. Stwierdziø, zÇe Koran jest sÂwieÎtaÎ ksieÎgaÎ
powstaøaÎ z objawienia BozÇego, jest czystym søowem Boga i stanowi zÂroÂdøo religijnosÂci w islamie. Fundamentem praw czøowieka w Koranie jest
roÂwnosÂcÂ (zbudowana na jednosÂci pochodzenia rasy ludzkiej i godnosÂci
czøowieka) i wolnosÂcÂ czøowieka (rozumiana jako odpowiedzialnosÂcÂ czøowieka za wøasne czyny). Prawo islamskie (szari'at) opiera sieÎ na pieÎciu
nakazach zÇycia: wolnosÂci wyznania, ochronie zÇycia oraz potomstwa,
ochronie majaÎtku, wolnosÂci umysøu. Tradycja przedstawiona w formie
opowiadanÂ (hadisoÂw) przekazuje uniwersalne wartosÂci dotyczaÎce praw
czøowieka. Prelegent podkresÂliø, zÇe islam jest religiaÎ uniwersalnaÎ, majaÎcaÎ
wpøyw na wszystkie dziedziny zÇycia.
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NasteÎpny referat wygøosiø prof. Janusz Danecki (Uniwersytet Warszawski) nt. Prawa czøowieka a islam. Wykazaø, zÇe struktura islamu wywodzi sieÎ z judaizmu, jest jego kontynuacjaÎ. Islam to caøoksztaøt zÇycia
religijnego, spoøecznego, prawnego. Prawo szariatu to droga dojsÂcia do
Boga. Stwierdziø, zÇe obecnie islam przezÇywa swoÂj rozkwit, gdyzÇ kraje
opierajaÎce sieÎ na prawie islamskim wpøywajaÎ ekonomicznie na EuropeÎ.
Koran ± wedøug prelegenta ± nie stanowi zagrozÇenia dla praw czøowieka,
to jego polityczna interpretacja powoduje naduzÇycia. Demokracja w islamie nie istnieje (islam dosø. po arabsku ¹caøkowite poddanie sieÎ Boguº),
zÂroÂdøem takiego stanu staøy sieÎ sztucznie tworzone panÂstwa na wzorach
europejskich. Wpøyw polityki na religieÎ powoduje obecnie, zÇe ochrona
praw czøowieka w islamie jest iluzoryczna (problem nietolerancji innowiercoÂw oraz wielozÇenÂstwo).
W dyskusji, jaka wywiaÎzaøa sieÎ po zakonÂczeniu tej czeÎsÂci obrad,
ks. prof. Antoni KosÂcÂ zwroÂciø uwageÎ na bardzo wazÇny aspekt traktowania
Koranu jako czystego søowa BozÇego. Stwierdziø, zÇe Turcy nie przestrzegajaÎ tej zasady, czego przykøadem jest odprawianie modlitwy po turecku
oraz przetøumaczenie Koranu na jeÎzyk turecki. Z kolei prof. Piotr Winczorek zwroÂciø uwageÎ na aspekt koegzystencji roÂzÇnych religii, tradycji
w zjednoczonej Europie. Profesor Janusz Danecki podsumowaø dyskusjeÎ,
stwierdzajaÎc, zÇe prawo szariatu daje mozÇliwosÂci manipulacji w panÂstwach,
w ktoÂrych polityka wpøywa na religieÎ.
Drugiego dnia obrad sesji przewodniczyø prof. Krzysztof Motyka.
SesjeÎ rozpoczaÎø referat ks. prof. Antoniego KosÂcia WolnosÂcÂ religijna
w prawie japonÂskim. Stwierdziø w nim, zÇe prawo japonÂskie zostaøo recypowane z Europy i StanoÂw Zjednoczonych Ameryki PoÂønocnej. W kulturze Japonii przenikajaÎ sieÎ trzy religie: shintoizm (droga bogoÂw, jap. kamino michi), taoizm (droga Nieba) i buddyzm. Prelegent zwroÂciø szczegoÂlnaÎ uwageÎ na aspekt wolnosÂci religijnej w ujeÎciu historycznym (kult
cesarza, ktoÂry uwazÇany jest za pontifex maximus oraz uznanie shintoizmu
za religieÎ panÂstwowaÎ) oraz w sÂwietle przepisoÂw obecnie obowiaÎzujaÎcej
Konstytucji Japonii z 3 listopada 1946 r., ktoÂra wprowadza rozdziaø panÂstwa od religii. Przepis art. 20 Konstytucji gwarantuje wolnosÂcÂ wyznania
dla wszystkich. PanÂstwo subwencjonuje jednak m.in. szkoøy wyznaniowe.
Kolejny referat wygøosiø prof. KUL Delaine Swenson nt. First Amendment Religious Rights and Their Place in and Influence on the US Bill of
Rights. Przedstawiø w nim historieÎ wolnosÂci religijnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki PoÂønocnej. SzczegoÂlnaÎ uwageÎ w swoim wystaÎpieniu
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zwroÂciø prelegent na problemy subwencjonowania dziaøalnosÂci zwiaÎzanej
z religiaÎ, np. brak systemu stypendialnego dla studentoÂw kierunkoÂw teologicznych. Znaczenie I Poprawki zostaøo sprecyzowane dzieÎki orzecznictwu SaÎdu NajwyzÇszego, tzw. test Lemona. Prelegent podkresÂliø, zÇe obecnie panÂstwo wkracza w sfereÎ upubliczniania swoich przekonanÂ.
Jako nasteÎpny referat nt. WolnosÂcÂ religijna w aspekcie wspoÂlnotowym
i instytucjonalnym wygøosiø ks. prof. JoÂzef Krukowski UKSW/ KUL. Referat skøadaø sieÎ z dwoÂch czeÎsÂci, pierwsza dotyczyøa wolnosÂci religijnej
w konstytucjach panÂstw europejskich, druga dotyczyøa wolnosci religijnej
w prawie traktatowym. Prelegent scharakteryzowaø zasadeÎ roÂwnosÂci i zasadeÎ roÂwnouprawnienia a takzÇe istoteÎ osobowosÂci prawnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w zalezÇnosÂci od modelu relacji panÂstwo±KosÂcioÂø. W drugiej
czeÎsÂci referatu zostaøy omoÂwione gwarancje wolnosci religijnej w wymiarze wspoÂlnotowym i instytucjonalnym. Prelegent powoøaø sieÎ na tresÂcÂ tzw.
klauzuli o kosÂcioøach doøaÎczonej do Traktatu Amsterdamskiego. Wyraziø
przekonanie, zÇe UE pozostanie strukturaÎ sÂwieckaÎ, natomiast organy
wspoÂlnotowe beÎdaÎ szanowacÂ porzaÎdek prawny panÂstw czøonkowskich.
W dyskusji po tej czeÎsÂci obrad gøos zabraø jako pierwszy ks. prof. JoÂzef
Krukowski, kierujaÎc pytanie o znaczenie praktyczne terminu religia obywatelska (civil religion). NasteÎpnie kwestieÎ relacji UE ± panÂstwa czøonkowskie podjaÎø ks. dr Tomasz Barankiewicz, pytajaÎc, czy oparta jest na
zasadzie subsydiarnosÂci. W konkluzji ks. prof. JoÂzef Krukowski stwierdziø, zÇe UE nie uzyska kompetencji do ingerowania w porzaÎdek prawny
panÂstw czøonkowskich w zakresie wolnosÂci sumienia i wyznania.
Po przerwie sesjeÎ otworzyø referat prof. Anny Przyborowskiej-Klimczak KUL/UMCS nt. Religia w mieÎdzynarodowym prawie praw czøowieka. W swoim referacie prelegentka ukazaøa kilka kontekstoÂw obecnosÂci
religii w prawie mieÎdzynarodowym publicznym, poczynajaÎc od zakazu
dyskryminacji poprzez ochroneÎ mniejszosÂci narodowych. Prawa religijne
zostaøy uwzgleÎdnione po II wojnie sÂwiatowej w dokumentach mieÎdzynarodowych m.in. w Karcie NarodoÂw Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r.,
Europejskiej Konwencji o ochronie praw czøowieka i podstawowych wolnosÂci z dnia 4 listopada 1950 r., MieÎdzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Spoøecznych i Kulturalnych oraz MieÎdzynarodowym Pakcie
Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r., Konwencji
z dnia 1 lutego 1995 r. o ochronie mniejszosÂci narodowych. Prelegentka
zwroÂciøa uwageÎ na uregulowanie dotyczaÎce wolnosÂci religijnej na przykøadzie trzech deklaracji Zgromadzenia OgoÂlnego ONZ. W preambule do
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Deklaracji w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii i przekonaniach (uchwaøa ZO ONZ z dnia
25.11.1981 r.) znajduje sieÎ stwierdzenie, zÇe brak poszanowania oraz naruszanie praw czøowieka prowadziøy do wojen. Deklaracja praw osoÂb
nalezÇaÎcych do mniejszosÂci narodowych i etnicznych, religijnych i jeÎzykowych z dnia 10.12.1992 r. uznaje potrzebeÎ jeszcze skuteczniejszej implementacji dokumentoÂw mieÎdzynarodowych, dotyczaÎcych ochrony praw
czøowieka. Deklaracja praw ludoÂw tubylczych z dnia 13.09. 2007 r. poteÎpia
wszelkie praktyki oparte na roÂzÇnicowaniu osoÂb ze wzgleÎdu na religieÎ,
raseÎ, pochodzenie.
Kolejny w tej sesji referat nt. WolnosÂcÂ religijna w praktyce Komitetu
Praw Czøowieka wygøosiø prof. Roman Wieruszewski (Instytut Nauk Politycznych PAN). Prelegent skupiø sieÎ na specyfice orzecznictwa Komitetu
Praw Czøowieka. Wykazaø, zÇe skargi kierowane do tej instytucji wynikajaÎ
z konfliktu interesoÂw mieÎdzy wolnosÂciaÎ religijnaÎ a interesem panÂstwa.
Jako przykøad podaø spraweÎ Hartikainen v. Finlandii (sygn. 9/40
R.1981), w ktoÂrej obywatel finÂski skarzÇyø krajowy system edukacji za
zmuszanie dzieci ateistoÂw do uczestniczenia w lekcjach historii religii albo
etyki. Koronnym argumentem skarzÇaÎcego byø fakt narzucania sÂwiatopoglaÎdu ateistom poprzez podreÎczniki szkolne autorstwa chrzesÂcijan. Prelegent zwroÂciø uwageÎ na zagwarantowanie wieÎkszej skutecznosÂci istniejaÎcych systemoÂw kontroli przestrzegania praw czøowieka. Dalej prelegent
wykazaø, zÇe Komitet Praw Czøowieka musi stosowacÂ ¹ponadnarodowaÎº
interpretacjeÎ praw czøowieka. WaÎtpliwosÂci rodzaÎ sieÎ na etapie interpretacji MieÎdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jako
autonomicznego, niezalezÇnego w stosunku do krajowych systemoÂw prawnych.
Temat orzecznictwa dotyczaÎcego wolnosÂci religijnej kontynuowaø dr
Ireneusz KaminÂski (Instytut Nauk Politycznych PAN/UJ) w referacie Religia w orzecznictwie Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka. Prelegent przedstawiø w nim ograniczenia wolnosci religijnej wynikajaÎce z norm
prawa mieÎdzynarodowego oraz prawa krajowego niektoÂrych panÂstw
czøonkowskich. SzczegoÂlnaÎ uwageÎ w swoim wystaÎpieniu zwroÂciø na stosowanie przepisu art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka. W orzecznictwie brakuje jednolitego standardu wolnosÂci religijnej, w wyniku czego
ochrona prawna wolnosÂci sumienia i wyznania nie jest rygorystyczna,
ponadto Europejski Trybunaø Praw Czøowieka stworzyø w toku swojej
dziaøalnosÂci ¹gorset interpretacyjnyº.
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Kolejny referat wygøosiø prof. Jacek Sobczak (UAM/WSHiP), seÎdzia
SaÎdu NajwyzÇszego, nt. MieÎdzy wolnosÂciaÎ wypowiedzi a ochronaÎ wolnosÂci
religii. Prelegent nawiaÎzaø w swoim referacie do fundamentalnego pytania
o to, czy wolnosÂcÂ sumienia i wyznania jest wartosÂciaÎ absolutnaÎ. WolnosÂcÂ
wypowiedzi ± stwierdziø ± nie jest wartosÂciaÎ absolutnaÎ. Poddaø krytyce
orzecznictwo Europejskiego Trybunaøu Prawa Czøowieka, zarzucajaÎc
mu brak rzetelnego uzasadniania tresÂci orzeczenÂ. Ostrzegaø, zÇe rozstrzygnieÎcia Trybunaøu bez kontekstu historycznego i spoøecznego prowadzaÎ do
zanizÇania standardoÂw ochrony praw czøowieka. PodkresÂliø, zÇe dziennikarz
powinien ostrozÇnie wypowiadacÂ sieÎ co do kwestii zwiaÎzanych z wolnosÂciaÎ
sumienia i wyznania. WolnosÂcÂ wypowiedzi ± podkresÂliø prelegent ± to
wolnosÂcÂ kazÇdego do wypowiedzi a nie wolnosÂcÂ wypowiedzi dziennikarza.
W dyskusji po zakonÂczeniu obrad prof. Zbigniew Hoøda zwroÂciø uwaÎ
ge na aspekt iluzorycznosÂci poszanowania wolnosci religijnej w polskim
ustawodawstwie na przykøadzie sprawy M. Grzelak przeciwko Polsce
(7710/02). Dr Ireneusz KaminÂski stwierdziø, zÇe Europejski Trybunaø Praw
Czøowieka poszukuje interpretacji adekwatnej w sprawach dotyczaÎcych
wolnosÂci sumienia i wyznania.
Na zakonÂczenie konferencji gøos zabraø prof. Stanisøaw WoÂjcik.
Stwierdziø, zÇe proces ksztaøtowania praw czøowieka trwa, chocÂ fundamenty pozostaøy te same. Religia ± przekonywaø ± chroni czøowieka przed
totalitaryzmem. Wyraziø zaniepokojenie tendencjami ignorowania wartosÂci religijnych.
KonferencjeÎ Religia a prawa czøowieka zamknaÎø prof. Stanisøaw WoÂjcik, kierujaÎc szczegoÂlne podzieÎkowania za zorganizowanie XXV Dni
Praw Czøowieka oraz aktywnosÂcÂ prof. Krzysztofa Motyki w zapraszaniu
wybitnych uczonych.
Michaø ZawisÂlak

Konferencja naukowa pt. Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji,
Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.
W dniu 10 kwietnia 2008 r. na Uniwersytecie Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego w Warszawie odbyøa sieÎ konferencja naukowa pt. Konkordat
Polski w 10 lat po ratyfikacji, zorganizowana przez Wydziaø Prawa Kano-

