STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiaÂstico
Â lvarez Cortina, MarõÂa JoseÂ Villa RobespanÄol, AndreÂs-Corsino A
ledo, Pamplona 1998, ss. 895.
¹Stolica SÂwieÎta i RzaÎd hiszpanÂski, dostrzegajaÎc zachodzaÎcy w ostatnich latach w spoøeczenÂstwie [...] gøeÎboki proces transformacji [...]
uznajaÎ za konieczne uregulowacÂ, za pomocaÎ specjalnych umoÂw te
kwestie, ktoÂre ± beÎdaÎc przedmiotem zainteresowania dwoÂch stron
± w nowych okolicznosÂciach [...] wymagajaÎ nowych uregulowanÂ. Dlatego tezÇ zobowiaÎzujaÎ sieÎ, za obopoÂlnaÎ zgodaÎ, podjaÎcÂ studium tych,
tak roÂzÇnych zagadnienÂ, aby, tak szybko jak jest to mozÇliwe, doszøo do
zawarcia umoÂw, ktoÂre zastaÎpiøyby stopniowo odpowiednie normy
obowiaÎzujaÎcego Konkordatuº (Acuerdo 28 Julio 1976, BOE de
24 de septiembre de 1976 ± tøum. P. R.).
W zacytowanym powyzÇej fragmencie ukøadu podstawowego pomieÎdzy rzaÎdem hiszpanÂskim a StolicaÎ ApostolskaÎ, podpisanym
28 lipca 1976 r., zawarte zostaøy zasady, na ktoÂrych opieracÂ sieÎ miaøy
odtaÎd wzajemne relacje mieÎdzy KosÂcioøem i panÂstwem w Hiszpanii.
OproÂcz wspomnianych zasad ukøad ten regulowaø takzÇe kwestie
zwiaÎzane z wyborem biskupoÂw i privilegium fori.
Kolejnym, wazÇnym krokiem w ksztaøtowaniu sieÎ relacji panÂstwo±
KosÂcioÂø byøo uchwalenie 27 grudnia 1978 r. nowej Konstytucji. W art.
16 ustawy zasadniczej czytamy: ¹Gwarantuje sieÎ wolnosÂcÂ ideologicznaÎ, religijnaÎ oraz wolnosÂcÂ kultu tak osoÂb indywidualnych, jak i spoøecznosÂci. Ograniczenia zewneÎtrznych przejawoÂw tej wolnosÂci wprowadzane beÎdaÎ tylko w wypadkach koniecznych dla utrzymania porzaÎdku publicznego strzezÇonego przez prawo. [...] ZÇadna religia nie
beÎdzie posiadacÂ charakteru religii narodowej. Wøadze publiczne beÎ-
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daÎ miaøy na wzgleÎdzie przekonania religijne spoøeczenÂstwa hiszpanÂskiego i beÎdaÎ podtrzymywaøy relacje wspoÂødziaøania z KosÂcioøem katolickim oraz z innymi wyznaniamiº (BOE de 29 de diciembre de
1978 ± tøum. P. R.).
TydzienÂ poÂzÂniej, 3 stycznia 1979 r., podpisano cztery, kolejne
umowy mieÎdzypanÂstwowe mieÎdzy KosÂcioøem i rzaÎdem Hiszpanii.
Regulowaøy one kwestie prawne, ekonomiczne, nauczania i kultury,
a takzÇe sprawy duszpasterstwa wojskowego oraz søuzÇby wojskowej
duchownych i zakonnikoÂw. Umowy te ratyfikowane zostaøy 4 grudnia tegozÇ roku.
Niezwykle wazÇne byøo roÂwniezÇ uchwalenie Ustawy Organicznej
o WolnosÂci Religijnej z 5 lipca 1980 r., stanowiaÎcej jakby zwienÂczenie
dotychczasowych wysiøkoÂw w procesie ksztaøtowania sieÎ nowego modelu relacji pomieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem w Hiszpanii. Zgodnie
z art. 1 tejzÇe ustawy ¹PanÂstwo gwarantuje podstawowe prawo do
wolnosÂci religijnej i do kultu, zawarte w Konstytucjiº (Ley Organica
7/1980, de 5 de julio. Libertad religiosa, art. 1, BOE de 24 de julio de
1980 ± tøum. P. R.).
SzesÂcÂ wspomnianych dokumentoÂw stanowi dzisiaj podstaweÎ
prawnaÎ aktualnego systemu prawa wyznaniowego w Hiszpanii.
Wszystkie te dokumenty, pomimo zÇe wypracowane na bazie roÂzÇnych
procedur prawnych, w tym w kwestii odnoszaÎcej sieÎ do relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, oparte zostaøy na kilku fundamentalnych zasadach.
WsÂroÂd owych pryncypioÂw hiszpanÂskiego prawa wyznaniowego wyroÂzÇnicÂ nalezÇy przede wszystkim wolnosÂcÂ religijnaÎ, bezstronnosÂcÂ religijnaÎ panÂstwa, roÂwnosÂcÂ wszystkich wyznanÂ wobec prawa, pozytywnaÎ
kwalifikacjeÎ zjawiska religii oraz zasadeÎ wspoÂødziaøania.
PoczaÎwszy od lat siedemdziesiaÎtych XX w., zachodzaÎce zmiany
spowodowaøy niezwykle bujny rozwoÂj prawa wyznaniowego. Z jednej
strony sÂwiadczy o tym pokazÂna liczba ustanawianych ciaÎgle norm
prawnych, z drugiej zasÂ liczba publikacji teoretykoÂw prawa wyznaniowego. Potrzeba byøo jednak wielu lat, aby pojawiajaÎce sieÎ akty
normatywne doczekaøy sieÎ zebrania i monograficznego opracowania.
Dlatego tezÇ profesorowie i studenci przez døugi czas zmuszeni byli
posøugiwacÂ sieÎ kompilacjaÎ tekstoÂw autorstwa prof. A. BernaÂrdez
Cantona LegislacioÂn eclesiaÂstica del Estado (1938-1964) z 1965 r.
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Dopiero w 1986 r. grupa profesoroÂw oÂwczesnego Departamentu
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Oviedo, na czele z prof. GonzaÂles del Valle, opublikowaøa nowy zbioÂr pt. CompilacioÂn de Derecho EclesiaÂstico (1816-1986). Od tego tezÇ roku panorama wydawnicza w Hiszpanii wzbogaciøa sieÎ o kilka nasteÎpnych kompilacji tekstoÂw
normatywnych z zakresu prawa wyznaniowego, o roÂzÇnej objeÎtosÂci
i posøugujaÎcych sieÎ roÂzÇnaÎ metodologiaÎ.
Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje Repertorio legislativo y jurispruÂ lvarez
dencial de Derecho eclesiaÂstico espanÄol (AndreÂs-Corsino A
Cortina, MarõÂa JoseÂ Villa Robledo, Pamplona 1998). Jest to z pewnosÂciaÎ najobszerniejszy z nowych, dosteÎpnych obecnie na hiszpanÂskim rynku wydawniczym zbioÂr tekstoÂw z zakresu ustawodawstwa
i jurysprudencji. Liczy bowiem 895 stron i cytuje 462 roÂzÇnego rodzaju
dokumenty. Nie jest to jednak jedyny powoÂd, dla ktoÂrego warto
wspomniecÂ o tej wøasÂnie monografii. Powstaøa ona dwanasÂcie lat po
ukazaniu sieÎ wspomnianej juzÇ tutaj CompilacioÂn de Derecho EclesiaÂstico (1816-1986), na tym samym Uniwersytecie w Oviedo, i do tej
spusÂcizny sieÎ przyznaje. NawiaÎzuje wyrazÂnie do swojej poprzedniczki,
mozÇe nie tyle jako do jedynej woÂwczas, ale przede wszystkim mozÇliwie najobszerniejszej kolekcji tekstoÂw normatywnych, powstaøej pod
skrzydøami tej samej uczelni oraz dzieÎki zacheÎcie i pomocy prof. JoseÂ
MarõÂa GonzaÂles del Valle. Autorami tego zbioru saÎ dziekan Wydziaøu
Â lvarez Cortina i wiPrawa Uniwersytetu w Oviedo AndreÂs-Corsino A
cedziekan tegozÇ wydziaøu MarõÂa JoseÂ Villa Robledo. WspoÂøpracowali
oni juzÇ wczesÂniej jako wspoÂøautorzy przy monografii Derecho eclesiaÂstico (ss. 276) wydanej w 1996 r. w Pamplonie. AndreÂs-Corsino
Â lvarez Cortina znany jest ponadto z takich publikacji, jak: El dereA
cho eclesiaÂstico espanÄol en la jurisprudencia postconstitucional (19781990) (Madryt 1991) oraz Textos, jurisprudencia y formularios de
derecho eclesiaÂstico del estado y derecho matrimonial canoÂnico: manual praÂctico (Madryt 1991). MarõÂa JoseÂ Villa Robledo znana jest
jako autor ksiaÎzÇki El matrimonio condicional (Madryt 1984).
Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiaÂstico
espanÄol wydane zostaøo przez wydawnictwo Eunsa w ramach serii
LegislacioÂn baÂsica. W ramach tej serii ukazujaÎ sieÎ skromne objeÎtosÂciowo pozycje typu bolsilio oraz obszerne opracowania, tzw. grandes
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obras. Do opracowanÂ typu bolsilio zaliczycÂ mozÇna m.in. wspomnianaÎ
Â lvarez Cortina i MarõÂa JoseÂ VilwyzÇej monografieÎ AndreÂs-Corsino A
la Robledo zatytuøowanaÎ Derecho eclesiaÂstico. PosÂroÂd tzw. grandes
obras wyroÂzÇnicÂ nalezÇy: Textos internacionales de Derechos humanos
J. Hervada i J. L. BazaÂn (t. 1, 1776-1976, Pamplona 1992, ss. 1016),
Textos internacionales de Derechos humanos J. M. Zumaquero i J. L.
BazaÂn (t. 2, 1977-1998, Pamplona 1998, ss. 2020), Textos de Derecho
internacional puÂblico y tratado de la UnioÂn Europea R. Bermejo
GarcõÂi (Pamplona 1996, ss. 776), CoÂdigo baÂsico de Derecho de la vida.
Vida vegetal. Vida animal. Vida humana F. GonzaÂles Navarro, InÄigo
del Guayo Castiella, J. F. PeÂrez GaÂlvez (Pamplona 1998, ss. 2312),
a takzÇe omawiana przez nas publikacja.
PodejmujaÎc sieÎ zadania kompilacji tak roÂzÇnych umoÂw, ustaw,
Â lvarez Cortina i MarõÂa JoseÂ
orzeczenÂ trybunaøoÂw, AndreÂs-Corsino A
Villa Robledo staneÎli przed niezwykle trudnym zadaniem ± doboru
tekstoÂw oraz metody ich prezentacji. SieÎgneÎli bardzo gøeÎboko w historieÎ, rozpoczynajaÎc od tekstu nakazu kroÂlewskiego z 30 pazÂdziernika 1835 r., dotyczaÎcego pochoÂwku zakonnic zmarøych w klasztorach
i konwentach (Real Orden de 30 de octubre de 1835. Sobre sepultura
de religiosas fallecidas en Monasterios o Conventos). ZbioÂr zamyka
fragment kroÂlewskiego dekretu z 31 lipca 1998 r., odnosÂnie do korzystania i kontroli ksiaÎzÇek oraz innego rodzaju materiaøoÂw akademickich z zakresu nauczania ogoÂlnego (Real Decreto 1744/1998, de
31 de julio. Sobre uso y supervisioÂn de libros de texto y demaÂs material curricular correspondiente a las ensenÄanzas de ReÂgimen General).
Metoda, jakaÎ posøuzÇyli sieÎ autorzy omawianej przez nas pozycji,
polega na prezentacji tekstoÂw od najstarszego do najblizÇszego dacie
zamknieÎcia edycji (31 lipca 1998 r.). Koncepcja chronologicznego
porzaÎdku cytowanych dokumentoÂw uøatwia z jednej strony ich lokalizacjeÎ na prawie dziewieÎciuset stronach, z drugiej zasÂ pozwala na
øatwiejszaÎ orientacjeÎ w historycznych niuansach konkretnej sytuacji
prawnej okresu, w ktoÂrym dany tekst byø uchwalany. Pozwala takzÇe ±
w razie potrzeby ± na przesÂledzenie procesu historycznego rozwoju
nie tylko pojedynczej normy, ale i caøego systemu prawa wyznaniowego w Hiszpanii.
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Jak mozÇemy sieÎ øatwo domysÂlecÂ, pomimo duzÇej objeÎtosÂci zbioÂr ten
nie zawiera wszystkich tekstoÂw normatywnych z lat 1835-1998. Jakim
kluczem posøuzÇyli sieÎ wieÎc autorzy w wyborze tekstoÂw? Jak sami zaznaczajaÎ we wsteÎpie, zamiarem ich byøo umieszczenie tych norm, ktoÂre obecnie uznacÂ mozÇna za prawo obowiaÎzujaÎce. BioraÎc jednak pod
uwageÎ, izÇ chodzi tutaj o okres ponad 150 lat, nie jest to kryterium zbyt
precyzyjne, z czego autorzy ± jak sieÎ wydaje ± zdajaÎ sobie spraweÎ.
Sami bowiem we wsteÎpie podkresÂlajaÎ, zÇe z powodu duzÇej liczby roÂzÇnego rodzaju norm prawa wyznaniowego oraz ze wzgleÎdu na ich
¹rozrzucenie w czasie i w przestrzeniº nieraz mozÇna sieÎ spotkacÂ z takimi trudnosÂciami, jak chocÂby sprzeczne unormowania tej samej
kwestii. W takich jednak wypadkach, nawet gdy istniaøy waÎtpliwosÂci
co do obowiaÎzywalnosÂci danej normy, autorzy starali sieÎ zamiesÂcicÂ jej
tekst, aby umozÇliwicÂ czytelnikowi dokonanie wøasnej interpretacji.
Z zaøozÇenia autorzy nie zamiesÂcili w zbiorze ustawodawstwa autonomicznego. SÂwiadomi, izÇ jest to odejsÂcie od przyjeÎtej zasady zamieszczania tekstoÂw prawa obecnie obowiaÎzujaÎcego, uznali jednak,
zÇe w wypadku Hiszpanii ustawodawstwo tzw. Comunidades AutoÂnomas jest tak obszerne i zarazem specyficzne, izÇ wymaga osobnego
opracowania.
TworzaÎc praktycznie od podstaw niniejszy zbioÂr, pomimo izÇ wiaÎzaøo sieÎ to z dodatkowaÎ kwerendaÎ materiaøu, autorzy uznali za niezbeÎdne odwoøacÂ sieÎ w nim takzÇe do jurysprudencji. W publikacji tej
znajdziemy wieÎc orzeczenia Trybunaøu Konstytucyjnego, SaÎdu NajwyzÇszego, a ± w niektoÂrych wypadkach ± takzÇe i trybunaøoÂw nizÇszych
instancji. Kilka razy pojawiajaÎ sieÎ nawet akty organoÂw administracyjnych. Wszystko po to, aby peøniej ukazacÂ szerokaÎ panorameÎ teorii
i praktyki hiszpanÂskiego prawa wyznaniowego.
W rezultacie, jak juzÇ wspomniano, zbioÂr zawiera 462 roÂzÇnego
rodzaju dyspozycje prawne, majaÎce stanowicÂ dla czytelnika bardzo
praktycznaÎ pomoc w lepszym poznaniu, zrozumieniu i interpretacji
tak poszczegoÂlnych norm, jak i caøego systemu. CaøosÂcÂ uzupeønia
niezwykle uzÇyteczny wykaz haseø (IÂndice de voces), liczaÎcy 9 stron
i zawierajaÎcy 149 tytuøoÂw. Pozwala to na odnalezienie konkretnych
tekstoÂw niekoniecznie za pomocaÎ daty, pod jakaÎ figuruje dany dokument, ale takzÇe wedøug zagadnienia, ktoÂrego oÂw tekst dotyczy.
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Publikacja zbioroÂw ± zwøaszcza tak obszernych jak omawiany
przez nas Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiaÂstico espanÄol ± zawsze przyczynia sieÎ do upowszechnienia wiedzy oraz
stanowi impuls do dalszej, naukowej refleksji. Niniejsza kompilacja,
przygotowana z duzÇaÎ starannosÂciaÎ, beÎdzie z pewnosÂciaÎ bardzo pomocna w trakcie analizy szerokiego wachlarza zagadnienÂ z dziedziny
prawa wyznaniowego. MozÇna podejrzewacÂ, izÇ z powodu jej bogatej
zawartosÂci sieÎgacÂ do niej beÎdaÎ nie tylko studenci, korzystajaÎcy czeÎsto
ze zbioroÂw zawierajaÎcych teksty o znaczeniu bardziej podstawowym,
takich jak wznawiana co roku LegislacioÂn eclesiaÂstica autorstwa J.
ForneÂs, M. Blanco, B. Castillo. Omawiany przez nas zbioÂr adresowany jest raczej do czytelnika dobrze orientujaÎcego sieÎ w problematyce hiszpanÂskiego prawa wyznaniowego i konstytucyjnego, zainteresowanego analizaÎ konkretnych, nieraz bardzo szczegoÂøowych zagadnienÂ.
Piotr Ryguøa

