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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

Wiesøaw Bar, WolnosÂcÂ religijna w DaÅr al-IslaÅm. Zagadnienia
prawa wyznaniowego, Lublin: Wydawnictwo Poliphymnia 2003,
ss. 280.
Nikogo nie trzeba przekonywacÂ, zÇe zainteresowanie islamem
wzrosøo w zwiaÎzku z masowaÎ imigracjaÎ muzuømanoÂw do USA i Europy, zwøaszcza Zachodniej, ktoÂrzy nie zawsze akceptujaÎ istniejaÎcy tam
porzaÎdek prawny. NiektoÂrzy komentatorzy za impuls do badanÂ nad
panÂstwami islamskimi uznajaÎ terrorystyczny atak na USA z dnia
11 wrzesÂnia 2001 r. Na przeøomie wiekoÂw (XX/XXI) pojawiøy sieÎ ±
z wieÎkszaÎ nizÇ dotychczas czeÎstotliwosÂciaÎ ± opinie o nieuchronnym
konflikcie mieÎdzy cywilizacjaÎ zachodniaÎ i islamskaÎ. Z tych powodoÂw
nalezÇy uznacÂ za trafny wyboÂr przez Wiesøawa Bara OFMConv, pracownika naukowego KUL, prowadzaÎcego zajeÎcia dydaktyczne m.in.
z prawa wyznaniowego, tematu monograficznego opracowania ±
WolnosÂcÂ religijna w DaÅr al-IslaÅm. Zagadnienia prawa wyznaniowego.
Obszerne opracowanie skøada sieÎ z trzech czeÎsÂci. PierwszaÎ (s. 15-98) posÂwieÎcono zÂroÂdøom i modelom relacji: panÂstwo ± religia ±
prawo. Wprowadzenie do systemu prawa islamskiego (rozdz. I)
wskazuje zÂroÂdøa prawa w tym systemie: podstawowe ± Koran i sunna
oraz interpretacyjne - idzÇma (konsens) i kijas (analogia), prezentuje
istniejaÎce szkoøy prawa ± hanafickaÎ, malickaÎ, szafickaÎ i hanbalickaÎ,
wreszcie ukazuje drogi wiodaÎce do uksztaøtowania sieÎ systemu. Autor rozdziaø ten potraktowaø bardzo skroÂtowo, gdyzÇ zaroÂwno w literaturze sÂwiatowej, jak i polskiej mozÇemy juzÇ spotkacÂ monograficzne
opracowania na ten temat. StosownaÎ literatureÎ wskazano w przypisach. Dla tematu wazÇne byøo skoncentrowanie sieÎ na okresÂleniu
relacji mieÎdzy panÂstwem i religiaÎ, mieÎdzy panÂstwem i prawem reli-
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gijnym (rozdz. II). Islam jest traktowany jako system kompletny,
zøozÇony z czeÎsÂci religijnej, politycznej i ekonomicznej. W rozdziale
drugim zaprezentowany zostaø poglaÎd uczonych islamskich, izÇ Mahomet jest autorem pierwszej w dziejach ludzkosÂci konstytucji pisanej. Sahifa miaøaby pochodzicÂ z 622 r. i miecÂ bezposÂrednie zastosowanie do 661 r. Przepis w paragrafie 25 miaø gwarantowacÂ judaistom
wolnosÂcÂ religijnaÎ. W dziejach islamu kilkakrotnie odzÇywaøa koncepcja jednego wzorca konstytucji dla wszystkich panÂstw islamskich,
a szczegoÂlnie w drugiej poøowie XX w.; w tym czasie powstaøo co
najmniej 17 projektoÂw. Wedøug Rizzardiego ¹islam jest religiaÎ panÂstwa..., szariat definiuje natureÎ i struktureÎ panÂstwaº. Jednak nawet
w kreÎgu kultury islamskiej nie ma jednej definicji panÂstwa islamskiego.
Przytoczywszy kilka opinii, autor posteÎpuje w analizach za KartaÎ
Organizacji Konferencji Islamskiej. Wedøug niej panÂstwami islamskimi saÎ te, ktoÂrych kroÂlowie i szefowie uczestniczyli w konferencji
w Rabacie w 1969 r., a ministrowie spraw zagranicznych w spotkaniach w DzÇuddzie i Karaczi w 1970 r., oraz podpisaøy KarteÎ z 4 marca
1970 r. (art. 8). Obecnie Organizacja liczy 57 czøonkoÂw ± 56 krajoÂw
i PanÂstwo PalestynÂskie oraz 10 obserwatoroÂw, a wsÂroÂd nich BosÂnieÎ
i HercegowineÎ, RepublikeÎ SÂrodkowoafrykanÂskaÎ i KroÂlestwo Tajlandii. O wszystkich panÂstwach podano podstawowe informacje, w tym
rok przystaÎpienia do Konferencji i struktureÎ wyznaniowaÎ. WysteÎpuje
mieÎdzy nimi istotne zroÂzÇnicowanie, gdy chodzi o powierzchnieÎ, liczbeÎ
mieszkanÂcoÂw, przynalezÇnosÂcÂ religijnaÎ. RoÂzÇnorodnosÂcÂ wysteÎpuje tezÇ
na pøaszczyzÂnie konstytucyjnej. SaÎ kraje islamskie nawet z formaÎ
islamu wojujaÎcego ± nietolerancyjnego (Arabia Saudyjska, Iran, Pakistan), ale takzÇe z konstytucyjnaÎ separacjaÎ panÂstwa i religii. SposÂroÂd
56 krajoÂw Organizacji Konferencji Islamskiej 24 zapisaøy w konstytucji swoÂj laicki, czyli niewyznaniowy charakter: Albania, AzerbejdzÇan,
Benin, Burkina Faso, Czad, DzÇibuti, Gabon, Gwinea, Gwinea Bissau, Gujana, Kamerun, Kazachstan, Kirgistan, Mali, Mozambik, Niger, Nigeria, Senegal, TadzÇykistan, Togo, Turkmenistan, Turcja,
Uganda i Uzbekistan. Do tej grupy mozÇna zaliczycÂ takzÇe Surinam
mimo braku stosownego przepisu w konstytucji. W katalogu tym nie
ma krajoÂw arabskich. O przyjeÎciu laickosÂci czy bezwyznaniowosÂci nie
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decydowaø czynnik socjologiczny. Zapisana w konstytucji bezwyznaniowosÂcÂ nie musi oznaczacÂ odcieÎcia sieÎ od szarijatu jako zÂroÂdøa prawa
(por. Gambia, DzÇibuti, Nigeria, Senegal). Nie saÎ tezÇ jednolitaÎ grupaÎ
panÂstwa okresÂlajaÎce sieÎ w konstytucjach republikami islamskimi czy
tezÇ uznajaÎcymi islam za religieÎ panÂstwa. StaÎd tezÇ moÂwi sieÎ o ¹petroislamieº w Arabii Saudyjskiej, o ¹islamie rewolucjiº w Iranie czy
o ¹islamie marszaøkoÂwº odnosÂnie do Pakistanu i Sudanu. PodstawowaÎ zasadaÎ saudyjskiego ustroju jest to, izÇ Koran jest faktycznie konstytucjaÎ. Wedøug sprawozdawcy Komisji Praw Czøowieka ONZ
w przypadku Arabii Saudyjskiej ¹panÂstwo jest wøasnosÂciaÎ religiiº.
SaÎ tezÇ panÂstwa deklarujaÎce islamskosÂcÂ, ale ograniczajaÎce stosowanie
norm religijnych tylko do statusu prawnego jednostek, jak Algieria,
Bangladesz, Irak, Jordania, Malezja, Maroko, Somalia i Tunezja.
Wreszcie z ostatniego, trzeciego rozdziaøu pierwszej czeÎsÂci poznajemy udziaø panÂstw islamskich w tworzeniu na forum ONZ dokumentoÂw dotyczaÎcych praw czøowieka oraz deklaracji pochodzaÎcych z kreÎgu kultury islamskiej; poza koniecznymi danymi natury ogoÂlnej
z dziejoÂw tych dokumentoÂw Autor skoncentrowaø swojaÎ uwageÎ na
zagadnieniach zwiaÎzanych z powstawaniem redakcji przepisoÂw wyznaniowych. Zatem najpierw odnosÂnie do Powszechnej Deklaracji
Praw Czøowieka, zwøaszcza jej art. 18. W toku prac nad taÎ DeklaracjaÎ
delegat Libanu zgøosiø poprawkeÎ o zaliczenie do wolnosÂci religijnej
uprawnienia do zmiany religii. U jej podstaw legøo dosÂwiadczenie
kraju, ktoÂry interpretujaÎc øagodnie szarijat, staø sieÎ miejscem schronienia dla osoÂb przesÂladowanych z powodu wyznawania innej religii
nizÇ islamska. WøaÎczenie tej poprawki byøo powodem wstrzymania sieÎ
Arabii Saudyjskiej w konÂcowym gøosowaniu nad DeklaracjaÎ, Jemen
w ogoÂle nie wziaÎø udziaøu w gøosowaniu, a przedstawiciele Afganistanu i Egiptu zøozÇyli osÂwiadczenia o utrzymaniu w swoim porzaÎdku
zasad islamu przed ww. klauzulaÎ.
Spory o tresÂcÂ prawa do wolnosÂci religijnej zaostrzyøy sieÎ jeszcze
w toku prac nad Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 18),
jak tezÇ nad specjalnaÎ konwencjaÎ o wyeliminowaniu wszelkich form
nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach,
ktoÂrej od poczaÎtku byøy przeciwne Arabia Saudyjska, Irak i Tunezja.
W efekcie po trzydziestu latach 25 listopada 1981 r. proklamowano
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bez gøosowania ± przez konsensus ± tylko deklaracjeÎ, ale skøadano
przy tym osÂwiadczenia: ¹akceptujemy projekt rezolucji i deklaracji
tak jak zostaøa przyjeÎta, ale w takim zakresie, ktoÂry jest absolutnie
zgodny z jurysdykcjaÎ islamskaÎº. DosycÂ szczegoÂøowy przebieg prac
nad przepisami wyznaniowymi w tych i innych dokumentach mieÎdzynarodowych znajdzie czytelnik w prezentowanej ksiaÎzÇce.
ZupeønaÎ nowosÂciaÎ w literaturze przedmiotu (prawa wyznaniowego) w Polsce jest przedstawienie akt pochodzaÎcych z kultury islamu.
Kraje islamskie, zwøaszcza po powstaniu Organizacji Konferencji Islamskiej, zajmowaøy wspoÂlne stanowisko na forum mieÎdzynarodowym i przygotowywaøy dla swojego kreÎgu dokumenty alternatywne.
Dotyczyøy one m.in. spraw wyznaniowych. Zasadniczo dzieli sieÎ je na
dwie grupy: pierwsza ± o inspiracji zbiezÇnej z podstawami dokumentoÂw ONZ, czyli blizÇsze laickiej inspiracji charakterystycznej dla tekstoÂw ONZ (Karta Praw Czøowieka Ligi Tunezyjskiej ± 1985 r., Deklaracja Algierska ± 1989 r., MarokanÂska Karta Praw Czøowieka ±
1990 r., Arabska Karta Praw Czøowieka ± 1994 r.); druga ± zwiaÎzana
istotnie z islamskim duchem religijnym (pozostaøe, w tym uwazÇane za
najwazÇniejsze: Powszechna Deklaracja Islamska Praw Czøowieka ±
1981 r., Deklaracja Praw Czøowieka w Islamie Organizacji Konferencji Islamskiej ± 1990 r.). CechaÎ dokumentoÂw z drugiej grupy jest
poøozÇenie nacisku na zachowanie islamskiej tozÇsamosÂci praw czøowieka oraz wyrazÂny ton apologetyczny wobec zarzutoÂw o øamanie
tych praw w islamie. Wykøad o boskim pochodzeniu tych praw, jak
tezÇ o sÂcisøym zwiaÎzku praw czøowieka i szarijatu przeprowadza sieÎ juzÇ
w preambuøach tych dokumentoÂw, a w dalszych ich czeÎsÂciach wskazuje sieÎ szarijat jako model praw czøowieka. W nim tezÇ majaÎ bycÂ
okresÂlone granice w korzystaniu z praw i wolnosÂci.
Autor przytacza opinie, takzÇe z kreÎgoÂw muzuømanÂskich, zÇe w dyskusjach nad islamskimi aktami o prawach czøowieka konfliktogenny
jest juzÇ poziom lingwistyczny. Islamskie dokumenty byøy redagowane
w jeÎzyku arabskim, a oficjalnie przedstawiane w jeÎzyku francuskim
lub angielskim. Wersje autentyczne nasycone saÎ tekstami z Koranu
i sunny, w wersjach oficjalnych zasÂ przesøanie byøo ujmowane w stylu
zachodnim, czeÎsto niekompatybilnym z oryginaøem. Wedøug E. Galindo, na ktoÂrego Autor sieÎ powoøuje w swej pracy, ¹wydaje sieÎ, zÇe
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wersje w jeÎzykach zachodnich byøy kierowane dla uspokojenia niemuzuømanoÂw i eksponujaÎ etykeÎ islamu w terminach akceptowalnych
dla ducha przenikajaÎcego wspoÂøczesne zasady praw czøowieka. Wersja arabska wydaje sieÎ bycÂ zredagowana tak, by usatysfakcjonowacÂ
ogarnieÎtych duchem klasycznej wizji prawa islamskiego (szariatu)º.
Z kolei A. S. Aldeb Abu-Sahlieh twierdzi, zÇe fakt, izÇ islamskie deklaracje nie staøy sieÎ prawem obowiaÎzujaÎcym, sÂwiadczy, zÇe nie byøy
przeznaczone dla ludnosÂci araboislamskiej, lecz dla rozmoÂwcoÂw zachodnich w celach propagandowych.
W czeÎsÂci drugiej (s. 99-174) poznajemy kwestie szczegoÂøowe,
ujeÎte w pieÎcÂ rozdziaøoÂw. Autor przyblizÇa najpierw istoteÎ wolnosÂci
w islamie, akcentujaÎc analizy prawnikoÂw. IstotaÎ wolnosÂci religijnej
jest wolnosÂcÂ wypeøniania zobowiaÎzanÂ przepisanych przez religieÎ.
Dlatego kazÇdy, kto nie jest muzuømaninem, ale wierzy, korzysta
z wolnosÂci podporzaÎdkowania sieÎ swojemu kodeksowi religijnemu,
pod warunkiem jednak, zÇe ten nie sprzeciwia sieÎ zasadom islamu.
OczywisÂcie w konstytucjach roÂzÇnie sieÎ teÎ spraweÎ rozwiaÎzuje. Wedøug
Tunezyjczyka A. Amora, relatora Komisji Praw Czøowieka ONZ,
wolnosÂcÂ wierzenia, posiadania przekonanÂ religijnych baÎdzÂ innych,
jest formalnie uznawana w ustawodawstwie krajoÂw muzuømanÂskich
z wyjaÎtkiem Arabii Saudyjskiej, w ktoÂrej edukacja møodego pokolenia jest inspirowana wiaraÎ islamskaÎ (art. 13), a ¹obrona religii islamskiej [...] jest obowiaÎzkiem kazÇdego obywatelaº (art. 34). WyrazÂnego
uznania wolnosÂci religii i kultu nie ma tezÇ w konstytucjach Jemenu,
KomoroÂw, Kataru, MalediwoÂw, Mauretanii i WybrzezÇa KosÂci Søoniowej. W islamskich panÂstwach wyznaniowych, ktoÂre nie przyjeÎøy
szarijat za zÂroÂdøo podstawowe dla swych legislacji, sformuøowania
o wolnosÂci sumienia i kultu zostaøy wpisane wyrazÂnie do ustaw zasadniczych.
Na podstawie zÂroÂdeø doktrynalnych i prawnych Autor ukazaø, jak
religia determinuje miejsce jednostki w spoøeczenÂstwie, na czym polega tolerancja wzgleÎdem niemuzuømanoÂw i jakie saÎ jej granice,
wreszcie stosowanie prawa religijnego w obszarze statusu osobowego. ZroÂzÇnicowanie w tej ostatniej kwestii jest szczegoÂlnie charakterystyczne w materii maøzÇenÂskiej, ale tezÇ w prawie karnym, procesowym i spadkowym. W czeÎsÂci szczegoÂøowej nie mogøo zabraknaÎcÂ roz-
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wazÇanÂ nad wolnosÂciaÎ zmiany religii, kwestiaÎ tak dyskutowanaÎ na
forum ONZ ± przy tworzeniu dokumentoÂw mieÎdzynarodowych ±
za sprawaÎ krajoÂw islamskich. AnalizujaÎc zÂroÂdøa, Autor wskazuje,
zÇe w islamie istnieje wolnosÂcÂ przyjeÎcia islamu, ale nie ma zÇadnych
waÎtpliwosÂci, zÇe porzucenie wiary islamskiej (apostazja) jest cieÎzÇkim
przesteÎpstwem. Na konstytucyjne gwarancje dla takich zachowanÂ
wprost zdecydowaøy sieÎ nieliczne kraje ± Albania, Gujana, Nigeria
i Sierra Leone. W krajach, ktoÂre stosujaÎ szarijat, w materii karnej
przewiduje sieÎ kareÎ sÂmierci za przesteÎpstwo apostazji; czasem towarzyszy jej konfiskata doÂbr.
JednaÎ z najistotniejszych cech kazÇdej religii jest kult. Mimo prawnych gwarancji manifestowanie przekonanÂ niemuzuømanoÂw poprzez
akty kultu bywa bardzo ograniczane. Na przykøad obronÂcy skrajnej
polityki Arabii Saudyjskiej argumentujaÎ, zÇe ten kraj jest jak wielki
meczet, dlatego nie mogaÎ w nim wspoÂøistniecÂ dwie religie. Tak jak
niemozÇliwe jest wznoszenie meczetu we wneÎtrzu kosÂcioøa, tak samo
nie do pomysÂlenia jest budowanie np. kosÂcioøa w kraju, ktoÂry jest
niczym jeden, wielki meczet. Autor przytacza roÂwniezÇ stan prawny
i faktyczny z innych panÂstw, m.in. Zjednoczonych EmiratoÂw Arabskich, Sudanu, Bahrajnu, Iraku i Iranu.
InnaÎ cechaÎ religii jest gøoszenie oreÎdzia. W ramach wspoÂlnoty
islamskiej i innych prozelityzm jest nakazany, zakazany natomiast
jest niemuzuømanom; wykorzystywany jest dla promocji islamu
w krajach niemuzuømanÂskich, ale zakazany niemuzuømanom w panÂstwach czøonkowskich Organizacji Konferencji Islamskiej. Na przykøad w Zjednoczonych Emiratach Arabskich niemuzuømanin za gøoszenie swej religii muzuømanom mozÇe bycÂ skazany na kareÎ 5-10 lat
wieÎzienia. JednoczesÂnie ten sam kraj prowadzi od marca 2002 r.
kampanieÎ na rzecz pamieÎciowego opanowania tekstu Koranu przez
wieÎzÂnioÂw. KazÇdy z nich, bez wzgleÎdu na przekonania, mozÇe miecÂ
skroÂconaÎ kareÎ, jesÂli nauczy sieÎ przepisanaÎ czeÎsÂcÂ Koranu (za 5 sekcji
= 1/6 tekstu ± skroÂcenie wynosi rok; za 10 sekcji = 1/3 ± 5 lat; za caøosÂcÂ
redukcja kary wynosi 15 lat). Na podstawie prawodawstwa mozÇna
stwierdzicÂ, zÇe w panÂstwach tych prawo szerzenia nauki przez niemuzuømanoÂw nie jest traktowane jako element wolnosÂci religijnej, nie
jest chronione, a jego akty saÎ przesteÎpstwem.
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UznajaÎc prawo do wolnosÂci mysÂli i opinii, autorzy Powszechnej
Deklaracji Islamskiej Praw Czøowieka przyjeÎli jednoczesÂnie, zÇe ¹nikt
nie ma prawa propagowacÂ bøeÎdu lub szerzycÂ to, co mogøoby szkodzicÂ
moralnosÂci lub ponizÇacÂ wspoÂlnoteÎ islamskaÎº. W tym konteksÂcie ukazano roÂwniezÇ kwestieÎ bluzÂnierstwa. IlustracjaÎ dla niej jest m.in. przypadek autora SzatanÂskich wersetoÂw S. Rushdiego; przy okazji otrzymujemy wyjasÂnienie pojeÎcia i znaczenia fatwy.
W wykøadzie prawa wyznaniowego uwzgleÎdnia sieÎ takzÇe sprawy
maøzÇenÂskie, jesÂli zwiaÎzki zawarte w formie religijnej mogaÎ wywoøywacÂ skutki cywilnoprawne, albo tezÇ wyroki trybunaøoÂw religijnych
mogaÎ bycÂ uznane na forum panÂstwowym. W panÂstwach muzuømanÂskich sprawy te poddane zostaøy reguøom szarijatu, dlatego tezÇ
uwzgleÎdniono je w publikacji. Poznajemy wieÎc pojeÎcie maøzÇenÂstwa
w islamie, przeszkody, formy zawarcia i ryt ceremonii, kwestie dotyczaÎce maøzÇenÂstwa czasowego, poligamii (zakazanej tylko w Tunezji), statusu stron oraz rozwodu. OproÂcz reguø wspoÂlnych podaje
sieÎ roÂzÇnice istniejaÎce w prawie poszczegoÂlnych krajoÂw, a takzÇe przykøady ¹nowoczesnychº rozwiaÎzanÂ, np. w 2001 r. saÎd w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) uznaø wazÇnosÂcÂ rozwodu po zakomunikowaniu przez maøzÇonka decyzji o rozwiaÎzaniu maøzÇenÂstwa przez
telefon, w formie SMS-u. Sprawa trafiøa do saÎdu na wniosek kobiety,
gdyzÇ ta nie byøa pewna swojego stanu cywilnego.
W trzeciej czeÎsÂci (s. 175-278) Autor zamiesÂciø tøumaczenia trzech
podstawowych dokumentoÂw sÂwiata islamskiego: o prawach czøowieka, wyciaÎg przepisoÂw wyznaniowych z konstytucji krajoÂw przynalezÇaÎcych do Organizacji Konferencji Islamskiej oraz 3 panÂstw obserwatoroÂw. Z tekstoÂw wybraø te, ktoÂre wprost odnoszaÎ sieÎ do spraw wyznaniowych, a wieÎc: invocatio Dei, okresÂlenie religijnego lub sÂwieckiego
charakteru panÂstwa, miejsce prawa religijnego w systemie prawnym
panÂstwa, gwarancje dla wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, wolnosÂci
søowa, zakazu dyskryminacji z powodoÂw religijnych, edukacji religijnej i roli rodzicoÂw w wychowaniu dzieci, skutecznosÂci cywilnoprawnej
sÂluboÂw religijnych, znaczenia trybunaøoÂw religijnych itp. Ta czeÎsÂcÂ pracy podnosi walor dydaktyczny rozprawy. Teksty bowiem mogaÎ søuzÇycÂ
do cÂwiczenÂ, analiz poroÂwnawczych, jak tezÇ mogaÎ tworzycÂ kontekst
uøatwiajaÎcy zrozumienie twierdzenÂ z pierwszej i drugiej czeÎsÂci.
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W sumie czytelnik otrzymuje peøne kompendium wiedzy na temat obcy literaturze polskiego prawa wyznaniowego. Doskonale
opanowany warsztat naukowy, oparcie pracy na szerokiej bazie zÂroÂdøowej i obfitej literaturze obcojeÎzycznej, sprawiajaÎ, zÇe publikacja
Wiesøawa Bara nosi cechy monografii naukowej i jednoczesÂnie mozÇe
bycÂ wykorzystana przez studentoÂw prawa jako podreÎcznik, a zÂroÂdøa
tam zamieszczone w tøumaczeniu polskim jako materiaøy do cÂwiczenÂ.
NiewaÎtpliwie stanowi ona cennaÎ pozycjeÎ naukowaÎ w dorobku polskiej literatury prawa wyznaniowego.
ks. Henryk Misztal

