R

E

C

E

N

Z

J

E

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 9 ± 2006

Krzysztof Wojtyczek, Prawa czøowieka, w: Prawo francuskie, red.
A. Machowska, K. Wojtyczek, t. 2, Zakamycze 2005, s. 25-76.
W godnej uznania inicjatywie opracowania podreÎcznika prawa francuskiego ukazaøy sieÎ juzÇ dwa tomy zawierajaÎce omoÂwienie podstawowych
gaøeÎzi tegozÇ systemu prawnego. W tomie drugim zainteresowanie znawcoÂw prawa wyznaniowego mozÇe wzbudzicÂ obszerny artykuø K. Wojtyczka,
Prawa czøowieka, w ktoÂrym autor omoÂwiø podstawy francuskiego prawa
wyznaniowego. W czeÎsÂci wsteÎpnej, czyli uwagach ogoÂlnych na temat
kwestii terminologicznych, konstytucyjnej regulacji praw czøowieka, podmiotoÂw, ograniczenÂ i znaczenia prawa mieÎdzynarodowego i UE (s. 25-37),
K. Wojtyczek przedstawiø gwarancje praw czøowieka w prawie francuskim. Organem stojaÎcym na strazÇy praw czøowieka jest Rada Konstytucyjna, natomiast ustawodawstwo gwarantuje obywatelom prawo saÎdowego dochodzenia swoich praw i obrony przed naruszeniami. Skargi dotyczaÎce funkcjonowania administracji publicznej w zakresie jej stosunkoÂw
z podmiotami praw czøowieka rozpatruje niezalezÇny Mediator Republiki.
Organem niezalezÇnym, chroniaÎcym i realizujaÎcym prawa dzieci zagwarantowane w ustawodawstwie i umowach mieÎdzynarodowych, jest Rzecznik
Dzieci. Ponadto ustawodawca francuski przewidziaø dziaøanie niezalezÇnych organoÂw administracji, ktoÂrym powierzyø zadania zwiaÎzane z realizacjaÎ okresÂlonych praw czøowieka. SaÎ to: WyzÇsza Rada do spraw Audiowizualnych SÂrodkoÂw Przekazu, Krajowa Komisja do spraw Informatyki
i WolnosÂci, Krajowa Komisja do spraw Kontroli PodsøuchoÂw z Przyczyn
BezpieczenÂstwa (s. 37-44).
DuzÇy fragment swych wywodoÂw autor posÂwieÎca wybranym prawom
czøowieka (s. 44-75), w tym wolnosÂci religijnej i innym prawom czøowieka
sÂcisÂle z niaÎ zwiaÎzanym, co w szerokim rozumieniu jest takzÇe przedmiotem
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zainteresowania prawa wyznaniowego. Najpierw omawia søynnaÎ w ustawodawstwie zasadeÎ roÂwnosÂci (principe d'eÂgaliteÂ), ktoÂra przez wielu jest
mylona z tzw. bezwzgleÎdnym egalitaryzmem. RoÂzÇni sieÎ ona znacznie od
haseø wykluczajaÎcych jakiekolwiek zroÂzÇnicowanie takzÇe w odniesieniu do
wyznanÂ w opcji indywidualnej czy zbiorowej na wielu pøaszczyznach zÇycia.
WolnosÂcÂ wypowiedzi, jako jedno z istotnych praw czøowieka, i wolnosÂcÂ
prasy takzÇe nie saÎ pozbawione roÂzÇnego rodzaju ograniczenÂ (z uwagi na
gwaøtownosÂcÂ atakoÂw, pornografieÎ, naruszenie ludzkiej godnosÂci), wolnosÂcÂ
radiofonii i telewizji (WyzÇsza Rada do spraw Audiowizualnych SÂrodkoÂw
Przekazu, wydawanie zezwolenÂ, nadzoÂr nad nadawcami, kompetencje
personalne, ograniczenia dotyczaÎce tresÂci programoÂw, prawo do odpowiedzi), wolnosÂcÂ zgromadzenÂ (zebrania i manifestacje z zakazami przemoÂwienÂ sprzecznych z porzaÎdkiem publicznym i dobrymi obyczajami) to
nasteÎpne tematy tak sumiennie i rzeczowo omoÂwione w prezentowanym
artykule na s. 44-60.
Bardzo szeroko w artykule jest tezÇ omoÂwiona wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ
wedøug prawa francuskiego. Bardziej jednolicie nizÇ w polskim systemie
prawnym prawo francuskie reguluje status zrzeszenÂ, odmiennie traktuje
pojeÎcie stowarzyszenia, sposoÂb jego rejestracji poprzez zwykøe zawiadomienie podprefektury departamentu lub okreÎgu, wreszcie ich osobowosÂcÂ
prawnocywilnaÎ i status stowarzyszenÂ uzÇytecznosÂci publicznej. W ramach
wolnosÂci zrzeszania autor omawia takzÇe regulacje prawne w odniesieniu
do partii politycznych, ich finansowania ze sÂrodkoÂw publicznych i zÂroÂdeø
prywatnych (s. 60-64).
Dla zainteresowanych wolnosÂciaÎ religijnaÎ autor posÂwieÎciø ostatnie
10 stron swego artykuøu. Omawia kroÂtko uwarunkowania historyczne
stosunkoÂw panÂstwa i KosÂcioøa katolickiego, by przejsÂcÂ do uregulowanÂ
konstytucyjnych przekonanÂ religijnych. Tøumaczy, zÇe przez ¹sÂwieckosÂcÂº
nalezÇy rozumiecÂ ¹neutralnosÂcÂº panÂstwa wobec religii. NasteÎpnie omawia
status prawny wspoÂlnot religijnych w regulacji Alzacji i departamentu
Moselle oraz restrykcyjne regulacje, obowiaÎzujaÎce na pozostaøym terytorium republiki po 1904 r. WspoÂlnoty religijne mogaÎ tworzycÂ stowarzyszenia na podstawie ustawy z 1901 r. lub stowarzyszenia w celu sprawowania
kultu, podlegajaÎce nadzorowi panÂstwa z prawem do ich rozwiaÎzania
wøaÎcznie. Omawia tezÇ prawo z 2001 r., odnoszaÎce sieÎ do sekt, a nasteÎpnie
restrykcje odnosÂnie do majaÎtku kosÂcielnego i zakazu subwencjonowania
wyznanÂ. Ponadto wyjasÂnia pojeÎcie kongregacji wyznaniowych i omawia
formy panÂstwowego nadzoru nad nimi. Sprawowanie kultu w teorii,
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a czeÎsto i w praktyce jest nadzorowane przez tzw. policjeÎ kultu. Godne
zauwazÇenia saÎ przepisy restrykcyjne w sprawie sÂwieckosÂci osÂwiaty publicznej, posunieÎte azÇ do zakazu noszenia symboli religijnych w szkoøach
publicznych. MogaÎ bycÂ jednak zakøadane szkoøy wyznaniowe i faktycznie
funkcjonujaÎ, w wieÎkszosÂci katolickie. Na budynkach publicznych lub
miejscach publicznych, z wyjaÎtkiem budynkoÂw søuzÇaÎcych sprawowaniu
kultu, cmentarzy, nagrobkoÂw oraz muzeoÂw i wystaw, nie mozÇna umieszczacÂ symboli religijnych. PodkresÂlicÂ tezÇ nalezÇy pewnaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ
rozwiaÎzanÂ prawnych i orzecznictwa w sprawach wolnosÂci religijnej.
RozwazÇania luzÂno zwiaÎzane z prawem wyznaniowym, a odnoszaÎce sieÎ
do prawa dosteÎpu do dokumentoÂw publicznych, konÂczaÎ wywody autora
na temat praw czøowieka w prawie francuskim. Ta czeÎsÂcÂ podreÎcznika
prawa francuskiego konÂczy sieÎ wykazem podstawowej literatury zaroÂwno
podreÎcznikowej (starej i nowej), jak i polskich opracowanÂ tej tematyki.
Uwagi na temat rzeczonej publikacji nie majaÎ na celu jej recenzowania, ale majaÎ charakter informacyjny. JesÂli mozÇna wydacÂ jakiesÂ saÎdy oceniajaÎce, to nie merytoryczne, ale formalne. Mamy tu do czynienia z jasnym
i przejrzystym wykøadem prawa francuskiego w kwestii praw czøowieka,
ktoÂre kazÇdego studenta, a takzÇe badacza prawa wyznaniowego winny
zainteresowacÂ. ZaøaÎczona literatura pozwoli pogøeÎbicÂ interesujaÎce kwestie. Autorowi omawianego tekstu nalezÇy pogratulowacÂ kompetencji i postulowacÂ wspoÂøpraceÎ z innymi osÂrodkami naukowymi, podejmujaÎcymi
problematykeÎ prawa wyznaniowego w Polsce.
Henryk Misztal

Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. LibertaÁ religiosa e processo
di democratizzazione, a cura di Antonio G. Chizzoniti, Vita e Pensiero,
Milano 2004, ss. 724.
W wielu krajach europejskich podejmowane saÎ pogøeÎbione studia nad
uregulowaniami dotyczaÎcymi wolnosÂci religijnej w Europie Zachodniej,
a ostatnio takzÇe nad historiaÎ ¹KosÂcioøa milczaÎcegoº w okresie komunistycznym w Europie SÂrodkowo-Wschodniej oraz procesem demokratyza-

