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posÂwieÎca zagadnieniu nietolerancji, antysemityzmu i proÂbom walki z tymi
problemami. Ponadto omawia pozycjeÎ Stolicy Apostolskiej w walce o poszanowanie praw czøowieka, problemy wspoÂøzÇycia w spoøeczenÂstwie wielokonfesyjnym, postaweÎ KosÂcioøa katolickiego w procesie integracji europejskiej, gwarancje wolnosÂci religijnej oraz miejsce tej problematyki
w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Karcie Praw Podstawowych
czy tezÇ traktacie ustanawiajaÎcym KonstytucjeÎ dla Europy (akcentujaÎc
kwestieÎ braku nawiaÎzania do korzeni chrzesÂcijanÂskich w preambule tego
aktu). Ostro tezÇ widzi roÂwniezÇ zjawiska powstajaÎce w konsekwencji
wzmozÇonej dzisÂ migracji.
W sumie jest to studium bardzo wartosÂciowe. Ukazuje ono caøaÎ zøozÇonosÂcÂ poruszonej problematyki, stanowiaÎc jednoczesÂnie dobraÎ syntezeÎ.
PoglaÎdy prezentowane przez AutorkeÎ pozostajaÎ przy tym w wyrazÂnej
zgodnosÂci ze stanowiskami i opiniami przyjmowanymi w sÂrodowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. TakzÇe tutaj poszukujemy inspiracji w nauce KosÂcioøa katolickiego, ktoÂrej rzetelnych badanÂ nie
mozÇe ignorowacÂ przy poszukiwaniu wøasÂciwych rozwiaÎzanÂ kwestii wyznaniowych.
Ks. Henryk Misztal

Marco Antonio Huaco Palomino, Derecho de la religioÂn: el principio y
derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento jurõÂdico peruano,
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana
UnioÂn, 2005, pp. 398
Przed pieÎcioma laty w ¹Studiach z Prawa Wyznaniowegoº (t. V ±
2002) zaprezentowaøem ewolucjeÎ podstawowych regulacji wyznaniowych
w prawie Peru, jako wynik zainteresowania zÇyciem religijnym, spoøecznym, systemem prawnym tego odlegøego kraju, z ktoÂrym zetknaÎøem sieÎ
osobisÂcie. Z tym wiekszym zainteresowaniem zabraøem sieÎ do lektury
nowej ksiaÎzÇki Marka Antoniego Huaco Palomino: Derecho de la religioÂn:
el principio y derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento jurõÂdico
peruano [Prawo religii/wyznania: zasada i prawo wolnosÂci religijnej w pe-
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ruwianÂskim porzaÎdku prawnym]. Powstaøa ona na bazie opracowania La
libertad religiosa como principio y como derecho en el ordenamiento jurõÂdico peruano. AnaÂlisis comparado y perspectivas [WolnosÂcÂ religijna jako
zasada i jako prawo w peruwianÂskim porzaÎdku prawnym. Analiza poroÂwnawcza i perspektywy], przedstawionego na WyzÇszym Uniwersytecie Narodowym SÂwieÎtego Marka w listopadzie 2004 r. (547 str. mps.), dla uzyskania tytuøu adwokata (lic.).
TresÂcÂ merytoryczna ksiaÎzÇki zawiera sieÎ w szesÂciu rozdziaøach.
W pierwszym ± GeÂnesis de la Libertad Religiosa en el marco de la trayectoria histoÂrica de las relaciones Iglesia ± Estado [Geneza wolnosÂci religijnej
w wymiarze historycznym relacji KosÂcioÂø ± PanÂstwo] ± scharakteryzowane
zostaøy typy tychzÇe relacji, poczaÎwszy od rewolucyjnego dualizmu chrzesÂcijanÂskiego, poprzez reformeÎ protestanckaÎ, osÂwiecenie i liberalizm, konstytucjonalizmy poÂønocnoamerykanÂski i francuski wprowadzajaÎce separacjeÎ, ale o zdecydowanie roÂzÇnych obliczach. Specjalny fragment posÂwieÎciø
Autor Rogerowi Williamsowi, ktoÂrego nazywa apostoøem wolnosÂci religijnej, zachodnim prekursorem formuøy wolnosÂci religijnej jako prawa
cywilnego, przynalezÇaÎcego do natury czøowieka i ponadpanÂstwowego.
Aspekt historyczny tejzÇe wolnosÂci i relacji ± z tym zÇe w odniesieniu do
ziemi peruwianÂskiej ± przedstawiony zostaø w rozdziale drugim, zatytuøowanym Trayectoria historica de las relaciones Iglesia ± Estado y la libertad
religiosa en el PeruÂ [Historyczna trajektoria relacji KosÂcioÂø ± PanÂstwo
i wolnosÂcÂ religijna w Peru]. UwzgleÎdniony zostaø zawiøy etap nietolerancji
religijnej w dobie monizmu przedinkaskiego i inkaskiego oraz dualizmu
regalistycznego, wreszcie ksztaøtowanie sieÎ konstytucjonalizmu z ustawowym wprowadzeniem tolerancji religijnej w 1915 r. oraz wolnosÂci religijnej w 1933 r. i gwarancjami wspoÂøczesnych konstytucji, tj. od 1979 r. TeÎ
czeÎsÂcÂ pracy zamyka relacja z debaty konstytucyjnej podjeÎtej w 2002 r.,
prowadzonej w duchu: od wolnosÂci religijnej do roÂwnosÂci religijnej, co
akcentowaøy wyznaniowe mniejszosÂci niekatolickie.
Rozdziaø trzeci ± El derecho de libertad religiosa: custiones generales
[Prawo wolnosÂci religijnej: zagadnienia ogoÂlne] ± najpierw zbiera podstawowe pojeÎcia i odniesienia: religia a spoøeczenÂstwo, wolnosÂcÂ a prawa
wolnosÂciowe, rozgraniczenia teoretyczne mieÎdzy wolnosÂciaÎ sumienia,
wolnosÂciaÎ mysÂli i wolnosÂciaÎ religijnaÎ oraz charakterystykeÎ relacji mieÎdzy
nimi. Punktem wyjsÂcia byøa analiza prawa mieÎdzynarodowego praw czøowieka. NasteÎpnie Autor ukazuje ich tresÂcÂ i specyficznaÎ natureÎ takzÇe w odniesieniu do postaw, takich jak: ateizm, indyferencja religijna, agnosty-
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cyzm, by wreszcie wskazacÂ na ich fundament ± godnosÂcÂ ludzkaÎ, formy
indywidualnaÎ i wspoÂlnotowaÎ manifestowania oraz granice wolnosÂci rozpisane jako: porzaÎdek publiczny, moralnosÂcÂ publiczna i dobre obyczaje,
bezpieczenÂstwo publiczne, zdrowie publiczne, wolnosÂci i prawa innych,
godnosÂcÂ osoby ludzkiej.
W kolejnym rozdziale ± El derecho de libertad religiosa y los derechos
de libertad religosa [Prawo wolnosÂci religijnej i uprawnienia wolnosÂci religijnej] ± bardziej szczegoÂøowo przedstawia sieÎ uprawnienia wyprowadzone wprost z tej wolnosÂci, jak tezÇ z innych praw fundamentalnych: prawo
do posiadania religii (przyjmowania wierzenÂ religijnych, zmiany lub porzucenia), do jej manifestowania (poprzez kult, przyjmowanie posøug
zgodnych z wøasnymi przekonaniami, celebracji sÂwiaÎt i maøzÇenÂstw wyznaniowych, otrzymania pochoÂwku godnego bez dyskryminacji, ochrony
miejsc kultu), szerzenia i propagowania religii (prozelityzm indywidualny
i zbiorowy, reklama religijna, prawo do otrzymywania informacji religijnej, uzÇywanie sÂrodkoÂw komunikacji spoøecznej), prawo do nauczania religii i edukacji wyznaniowej, prawo do zgromadzenÂ i stowarzyszania sieÎ
w celach religijnych, prawo do sprzeciwu sumienia (w odniesieniu do
søuzÇby wojskowej, w podatkach, ochronie zdrowia, edukacji, pracy, w procesach saÎdowych) oraz manifestacje szczegoÂlne prawa wolnosÂci religijnej
± zachowanie sekretu zawodowego przez ministra relgijnego, milczenia co
do wøasnych przekonanÂ.
W rozdziale piaÎtym ± El principio de libertad religiosa en el ordenamiento jurõÂdico peruano ± zawarta jest analiza zasady wolnosÂci religijnej
w peruwianÂskim porzaÎdku prawnym w odniesieniu do jej natury prawa
podmiotowego. Zatem wymieniona zasada zostaøa zestawiona z zasadami
kierunkowymi (roÂwnosÂci religii, sÂwieckosÂci czy akonfesyjnosÂci panÂstwa,
wspoÂødzialania-kooperacji), orzecznictwem i reguøami fundamentalnymi.
Ostatni rozdziaø dedykowano kwestiom praktycznym ± przyjeÎcia ustawy w sprawach religijnych. Autor, referujaÎc dotychczasowe dosÂwiadczenia, w tonie polemicznym, opowiada sieÎ za przyjeÎciem ustawy na wzoÂr
obowiaÎzujaÎcej od 1980 r. w Hiszpanii. Zestawiono legislacjeÎ peruwianÂskaÎ,
zagranicznaÎ, zøozÇone w parlamencie projekty ustaw, orzecznictwo trybunaøoÂw i saÎdoÂw peruwianÂskich w sprawach wyznaniowych. Wreszcie, na
stronach 285-398, podano wykorzystanaÎ literatureÎ, przede wszystkim zagranicznaÎ, gøoÂwnie hiszpanÂskojeÎzycznaÎ.
KsiaÎzÇka uwzgleÎdnia doktryneÎ, legislacjeÎ, jurysprydencjeÎ z zakresu
prawa wyznaniowego. Nie jest pozbawiona polemicznego tonu. Jest on
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widoczny juzÇ na karcie tytuøowej. Autor jest przekonany, zÇe jego opracowanie wypeønia lukeÎ w nauce prawnej Peru w odniesieniu do religii, bo
odnotowaø tylko 3 pozycje monograficzne na ten temat, z tego dwie (1882,
1999) z zakresu publicznego prawa kosÂcielnego. ChociazÇ korzystaø z dosÂwiadczenÂ wøoskiej i hiszpanÂskiej szkoøy prawa wyznaniowego, zwøaszcza
profesoroÂw z Extramadury, i przyjaÎø definicjeÎ przedmiotu obecnaÎ w zachodniej tradycji demokratycznej, to odmoÂwiø przejeÎcia nazwy przedmiotu w jeÎzyku hiszpanÂskim: Derecho eclesiastico del estado (dosøownie: Prawo kosÂcielne panÂstwowe). Wprowadziø termin Derecho de la ReligioÂn
(Prawo religii/wyznania). Uznaje, zÇe w tradycyjnej nazwie pobrzmiewa
echo starego porzaÎdku wyznaniowego ± tradycji katolickiej i protestanckiej; nowa zasÂ nazwa winna uwzgleÎdniacÂ ugruntowywanie sieÎ zasady roÂwnosÂci i akonfesyjnosÂci panÂstwa. Przedmiotem tej gaøeÎzi prawa nie saÎ tylko
regulacje dotyczaÎce grup chrzesÂcijanÂskich ± KosÂcioøoÂw, ale takzÇe ugrupowanÂ religijnych niechrzesÂcijanÂskich. Zdaniem Autora, dotychczasowa nazwa tylko wzmiankuje indywidualny aspekt wolnosÂci religijnej, a ta jest
fundamentalnym prawem osoby. Wreszcie podkresÂla, zÇe nazwa nie jest
tylko umownaÎ; w historii Derecho eclesiaÂstico del estado bywaøo instrumentem prawnym søuzÇaÎcym nietolerancji religijnej, wieÎc oczywistaÎ antytezaÎ wolnosÂci religijnej. Ale czy sformuøowanie Derecho de la ReligioÂn ±
prawo religii jest trafne? Na podstawie zawartosÂci opracowania mozÇna
miecÂ waÎtpliwosÂci: czy poglaÎdy, ruchy gnostyczne, ateistyczne itp. winny
bycÂ traktowane jako religia?
W tym miejscu odnotowacÂ trzeba, zÇe przyjeÎcie juzÇ dawno w polskiej
nauce nazwy Prawo wyznaniowe byøo trafne, mimo zÇe odsetek mniejszosÂci religijnych niechrzesÂcijanÂskich w naszym kraju jest niski.
OproÂcz cytowanych wyzÇej argumentoÂw Huaco Palomino chce przez
zmianeÎ tradycyjnej nazwy przedmiotu w jeÎzyku hiszpanÂskim pokazacÂ, zÇe
nie chodzi mu o danie ¹bezkrytycznego komentarza ± i jedynie pasywnego ± legislacji innych rzeczywistosÂci, lecz o pomoc w konstruowaniu autonomicznej doktryny narodowej, ktoÂra pozostaje w dialogu z obcaÎ, ale
nie jest prawem kopiowanym [...]º. Ponadto, za Ivanem Ibanem, nie chce
ograniczacÂ sieÎ do studium prawa konstytucyjnego w zakresie wolnosÂci
religijnej: ¹rzeczywisty model jurydyczno-polityczny jest definiowany
przez legislacjeÎ zwyczajnaÎº.
Autor juzÇ we WsteÎpie zapewnia, zÇe staraø sieÎ, by w tworzeniu tej
doktryny bycÂ wolnym od wpøywu osobistych przekonanÂ filozoficznych
i religijnych. Juan Alvarez Vita w Przedmowie ocenia, zÇe dzieøo zostaøo
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napisane ¹z powagaÎ i obiektywizmemº. Huaco gwarantuje tezÇ, zÇe nie
wysteÎpuje przeciwko wieÎkszosÂci wierzaÎcych w Peru, tj. katolikom i KosÂcioøowi rzymskokatolickiemu. Nie nalezÇy waÎtpicÂ w dobraÎ woleÎ Autora,
ale tekst w wielu miejscach jest skazÇony bøeÎdem ahistorycznosÂci, gdy stosujaÎc dzisiejsze miary, pojeÎcia, wnioski z fenomenu spoøecznego religii,
opisuje i ocenia zdarzenia z odlegøej przeszøosÂci. Zapewnia takzÇe, zÇe jest
zwykøym czøonkiem KosÂcioøa AdwentysoÂw Dnia SioÂdmego, co mu gwarantuje zachowanie postawy obiektywnej przy tworzeniu podstaw nauki
i doktryny peruwianÂskiej o wolnosÂci religijnej, pojmowanej dotaÎd najpierw jako ¹walka o niedyskryminacjeÎ i roÂwnosÂcÂ religijnaÎ ze strony mniejszosÂci niekatolickich, jak to ukazaøa debata konstytucyjna w 2002 r.º JednoczesÂnie zdecydowanie opowiada sieÎ za rewizjaÎ ukøadu Peru ze StolicaÎ
ApostolskaÎ z 19 lipca 1980 r. [(AAS 72(1980) 807-812], traktujaÎc jego
regulacje jako przeszkodeÎ dla roÂwnosÂci religii w panÂstwie. Na przykøad,
jako obszar tego podaje zapisane w nim gwarancje dla katolickiego duszpasterstwa wojskowego. To potwierdza prymitywne rozumienie tejzÇe
roÂwnosÂci, pominieÎcie elementoÂw roÂzÇnicujaÎcych religie, takzÇe w formach
ich dzialalnosÂci i oczekiwanie zroÂwnania ich do ¹najsøabszychº, czyli okrojenia z przymiotoÂw im tylko wøasÂciwych, a wieÎc ingerencjeÎ panÂstwa w sfereÎ
doktrynalnaÎ. TakaÎ postaweÎ da sieÎ czeÎsÂciowo wytøumaczycÂ akcentowaniem przez Autora prawa do zachowania milczenia w sprawach religii
(chocÂby zÇaÎdanych osÂwiadczenÂ rodzicoÂw w szkole w sprawach nauczania
religii dla ich dzieci). To z kolei ujawnia, o czym Autor nie wspomniaø,
naleciaøosÂci z czasoÂw jego zaangazÇowania w organizacjeÎ møodych marksistoÂw na Uniwersytecie sÂw. Marka. Jak wynika z artykuøu Huaco, zamieszczonym w czasopismie adwentystoÂw, chrzest w tej wspoÂlnocie przyjaÎø
w 1997 r. Jest zaangazÇowanym aktywistaÎ ruchu na rzecz laickiego panÂstwa, publicystaÎ, dla ktoÂrego ostatnio nawet ujawnienie posiadania niesÂlubnego dziecka przez prezydenta socjalisteÎ (z APRA), staøo sieÎ okazjaÎ
do antykatolickich komentarzy na øamach prasy. Nie negujaÎc dobrych
zamiaroÂw Autora, trzeba uwzgleÎdnicÂ powyzÇsze okolicznosÂci, by zrozumiecÂ niektoÂre z jego opinii.
Mimo wspomnianych naleciaøosÂci dzieøo Huaco Palomino jest bogatym materiaøem do poznawania realioÂw politycznych, prawnych i religijnych wspoÂøczesnego Peru. Z detektywistycznym zmysøem akcentuje wiele
absurdalnych zapisoÂw w prawie panÂstwowym, jak np. w kodeksie cywilnym, zÇe wyroki rozwodowe saÎdoÂw cywilnych nie wywoøujaÎ skutkoÂw w sferze duchowej (art. 360), albo w dekrecie nr 377 z 15.10.2003 r. dotyczaÎcym
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rejestru wyznanÂ religijnych niekatolickich, wykazujaÎcym w rzeczywistosÂci
wiele zachowanÂ niereligijnych, ktoÂre winny bycÂ chronione nie z tytuøu
wolnosÂci religijnej, lecz tylko wolnosÂci mysÂli, albo w odniesieniu do zakonoÂw, ktoÂre nie saÎ traktowane jako osoby prawne kanoniczne, ale podlegajaÎ rejestracji na zasadach przewidzianych dla stowarzyszenÂ bez celoÂw
dochodowych, nie uwzgleÎdniajaÎcej ich cech wøasnych.
Wykazuje takzÇe braki w obowiaÎzujaÎcym ustawodawstwie, zaroÂwno
w Konstytucji ± postuluje zapis o sÂwieckosÂci i roÂwnosÂci relgii ± jak i w ustawodawstwie zwykøym, od podstawowej ustawy o wolnosÂci relgijnej poczynajaÎc, nad ktoÂraÎ debata toczy sieÎ od lat, ale bez efektu. Podnosi tezÇ
brak klauzul sumienia w obowiaÎzujaÎcym ustawodawstwie.
KsiaÎzÇka M. Huaco jest przede wszystkim lekturaÎ dla zainteresowanych prawem wyznaniowym Peru, jego historiaÎ i stanem aktualnym. Jest
takzÇe sÂwiadectwem postawy neofity, wczesÂniej zaangazÇowanego dziaøacza
ugrupowania z zaøozÇenia ateistycznego, zmierzajaÎcego teraz do stworzenia narodowej doktryny prawa wyznaniowego.
Wiesøaw Bar

Rosa MarõÂa Satorras Fioretti, El Derecho a la Asistencia Religiosa en los
Tanatorios, J.M.Bosch Editor, Barcelona 2004, pp. 210
W kazÇdym podreÎczniku prawa wyznaniowego, w doktrynie przedmiotu, obecna jest problematyka prawa do otrzymania posøug religijnych
przez osoby znajduaÎce sieÎ w sytuacjach nietypowych oraz duszpasterstwa
grup specjalnych. Podobnie jest w literaturze hiszpanÂskiej dotyczaÎcej Derecho eclesiaÂstico del Estado [Prawa wyznaniowego panÂstwowego]. Nie
pomineÎøa tej kwestii Rosa MarõÂa Satorras Fioretti, profesor Uniwersytetu
z Barcelony, w Lecciones de Derecho eclesiaÂstico del Estado [Wykøadach
prawa wyznaniowego panÂstwowego], wydanych w 2000, 2002 i 2004 r.
RozwineÎøa jaÎ, w aspekcie bardzo specyficznym, w ksiaÎzÇce El Derecho
a la Asistencia Religiosa en los Tanatorios [Prawo do asystencji religijnej
w domach pogrzebowych].

