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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

SYMPOZJUM ¹PRAWO WYZNANIOWE W SYSTEMIE
PRAWA POLSKIEGOº
KAZIMIERZ DOLNY, 14-16 STYCZNIA 2003 R.

KierujaÎc sieÎ potrzebaÎ integracji sÂrodowiska oraz koniecznosÂciaÎ
wspoÂlnego przedyskutowania zasadniczych problemoÂw zwiaÎzanych
z uprawianiem prawa wyznaniowego, w dniach 14-16 stycznia 2003 r.
w Kazimierzu Dolnym odbyøo sieÎ sympozjum nt. Prawo wyznaniowe
w systemie prawa polskiego. Sympozjum poøaÎczone byøo z I Zjazdem
Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego. WzieÎli w nim udziaø
przedstawiciele wszystkich katedr prawa wyznaniowego w Polsce
oraz wykøadowcy uniwersyteccy tego przedmiotu, wykøadowcy prawa wyznaniowego w wyzÇszych seminariach duchownych i na wydziaøach teologicznych, kanonisÂci, cywilisÂci i politolodzy podejmujaÎcy
w swoich badaniach tematykeÎ wyznaniowaÎ. Organizatorami sympozjum byli Wydziaø Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
oraz Katedra Prawa Wyznaniowego KUL.
UroczystosÂci otwarcia sympozjum przewodniczyø i søowo wsteÎpne
wygøosiø JE bp prof. dr hab. Andrzej DzieÎga, dziekan Wydziaøu
PPKiA KUL. W ramach czterech sesji wygøoszono 14 referatoÂw.
Pierwszy referat pt. PojeÎcie prawa wyznaniowego ± wygøoszony
przez ks. prof. Henryka Misztala ± miaø z zaøozÇenia charakter kluczowy dla realizacji celu wyznaczonego ramami sympozjum. Powierzenie mu takiego tematu ± w danym momencie ± wydawaøo sieÎ
celowe, poniewazÇ istniejaÎce na ¹polskim rynkuº definicje prawa wyznaniowego poddawane byøy pewnej krytyce. Organizatorzy mieli
nadziejeÎ, izÇ w gronie najwybitniejszych przedstawicieli tej nauki, w toku podjeÎtej dyskusji, wypracowana zostanie definicja prawa wyzna-
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niowego ± taka, ktoÂra zostaøaby zaakceptowana przez wszystkie czy
tezÇ wieÎkszosÂcÂ osÂrodkoÂw naukowych. H. Misztal wykazaø jednak, izÇ
prawo wyznaniowe w poszczegoÂlnych krajach i epokach historycznych stanowiøo i stanowi ¹funkcjeÎ polityki w stosunku do zjawiska
religiiº. Uznaø on, izÇ jest niemozÇliwe okresÂlenie prawa wyznaniowego wedøug z goÂry ustalonych pojeÎcÂ filozoficznych czy socjologicznych. NiemozÇliwa zatem jest do przyjeÎcia jakasÂ uniwersalna definicja prawa wyznaniowego, albowiem ¹prawo wyznaniowe w roÂzÇnych
panÂstwach i roÂzÇnych systemach stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
okresÂlane jest adekwatnie do tego, jak sieÎ pojmuje wolnosÂcÂ religijnaÎ:
albo jako prawo obywatelskie dowolnie koncesjonowane przez panÂstwo, albo jako prawo kazÇdego, pøynaÎce z godnosÂci osoby ludzkiejº.
Zakres zainteresowania prawem wyznaniowym w poszczegoÂlnych
krajach jest roÂzÇnoraki, zalezÇny od faktycznie funkcjonujaÎcych norm
prawnych w danym kraju. W konteksÂcie tych rozwazÇanÂ nalezÇy uznacÂ
za celowe skoncentrowanie sieÎ na uchwyceniu specyfiki polskiego
prawa wyznaniowego. Zdaniem H. Misztala refleksja nad polskim
prawem wyznaniowym charakteryzuje sieÎ obecnie tym, izÇ ¹na normy wewneÎtrzne panÂstwa o starych tradycjach demokratycznych,
jednak przez wiele lat beÎdaÎcych w okowach totalitarnych, proÂbujemy spojrzecÂ w konteksÂcie norm prawa mieÎdzynarodowego, niejako
dla kontroli zgodnosÂci z nim. Ponadto sieÎgamy do jego genezy,
a w szczegoÂlnosÂci do norm i praktyki stosowania prawa w okresie
totalitaryzmu komunistycznego w Polsce w latach 1944-1989, a to
celem ukazania wielosÂci przemian ustrojowych, jakie dokonaøy sieÎ
w naszym krajuº.
Kolejny referent, Krzysztof Warchaøowski, analizujaÎc przedmiot
prawa wyznaniowego, skoncentrowaø sieÎ nie tyle na jego rozumieniu
w znaczeniu formalnym, ile na przedmiocie podstawowym prawa
wyznaniowego, jakim jest religia oraz zjawisko religijnosÂci. Owszem,
istniaøa pokusa realizacji tego tematu w kierunku komplementarnego wyliczenia i omoÂwienia problematyki wchodzaÎcej w zakres badanÂ
nauki prawa wyznaniowego w Polsce. Autor jednak nie ulegø jej,
zakres bowiem problematyki podejmowanej przez naukeÎ prawa wyznaniowego jest otwarty. Referent skoncentrowaø sieÎ zatem na
okresÂleniu stosunku panÂstwa do zjawiska religii i religijnosÂci. Cha-
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rakteryzujaÎc aktualnaÎ politykeÎ legislacyjnaÎ panÂstwa w stosunku do
religii, zauwazÇyø, izÇ politykeÎ teÎ ksztaøtujaÎ sÂcierajaÎce sieÎ tendencje,
reprezentowane przez poszczegoÂlne partie polityczne. Jedne, szanujaÎc chrzesÂcijanÂskie dziedzictwo duchowe narodu, respektujaÎ doniosøaÎ
roleÎ religii zaroÂwno w zÇyciu prywatnym, jak i publicznym. Inne z kolei, opierajaÎc swaÎ dziaøalnosÂcÂ na ideologii liberalnej lub socjaldemokratycznej, daÎzÇaÎ do prywatyzacji religii. WspoÂøczesne polskie prawo
wyznaniowe ¹stanowi funkcjeÎ wypadkowaÎ powyzÇszych tendencjiº.
Obrady pierwszej sesji zakonÂczyø Paweø Borecki referatem Geneza konstytucyjnej regulacji stosunkoÂw PanÂstwo±KosÂcioÂø ± droga do
art. 25 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Autor przedstawiø proces
powstawania obowiaÎzujaÎcych konstytucyjnych norm wyznaniowych.
Dokonaø tego nie tylko na podstawie projektoÂw konstytucji, jakie
zgøaszane byøy przez poszczegoÂlne ugrupowania polityczne, lecz takzÇe uzgodnienÂ ¹kuluarowychº, ktoÂre miaøy niebagatelny wpøyw na
ostateczny ksztaøt obowiaÎzujaÎcych obecnie przepisoÂw Konstytucji.
Podczas drugiej sesji skoncentrowano sieÎ na polskim modelu relacji panÂstwo ± KosÂcioÂø na tle innych panÂstw. Referat na temat polskiego modelu przedstawiø JoÂzef Krukowski. Mirosøaw Kosek ukazaø
zasady konstytucyjne niemieckiego prawa wyznaniowego, Piotr Ryguøa omoÂwiø podstawowe pryncypia hiszpanÂskiego prawa wyznaniowego, Wiesøaw Bar zasÂ przedstawiø kwestie wyznaniowe w konstytucjach panÂstw Ameryki èacinÂskiej i KaraiboÂw.
Dwa referaty trzeciej sesji sympozjalnej dotyczyøy sytuacji zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w aspekcie ich roÂwnouprawnienia. Dariusz Dudek, referujaÎc problem roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
na tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego ± i odnoszaÎc sieÎ
do przedmiotu referatu ± zwroÂciø m.in. uwageÎ, izÇ ¹we wspoÂøczesnych
ujeÎciach sfery wolnosÂci religijnej oraz relacji panÂstwa i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych na ogoÂø nie zalicza sieÎ do samoistnych zasad konstytucyjnychº. Nie deprecjonujaÎc doniosøosÂci tych norm zasugerowaø, izÇ
normy te mogaÎ i powinny bycÂ interpretowane jako skøadniki zasad
ustrojowych. W konteksÂcie tych wypowiedzi z caøaÎ pewnosÂciaÎ nalezÇy
rozwazÇycÂ, czy uzÇywane w literaturze prawa wyznaniowego okresÂlenie ¹konstytucyjne zasady prawa wyznaniowegoº jest merytorycznie
poprawne.
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Do zasady roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nawiaÎzywaø takzÇe referat Jarosøawa Matwiejuka pt. Konkordat z 1993 r.
a pozycja prawna KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nierzymskokatolickich. Zasada ta ± w zwiaÎzku z innaÎ zasadaÎ konstytucyjnaÎ ±
nadrzeÎdnosÂci konstytucji w systemie prawnym ± stanowi podstaweÎ
do przeniesienia uprawnienÂ, jakie uzyskaø KosÂcioÂø katolicki w konkordacie z 1993 r., takzÇe na inne KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe.
Prelegent zreferowaø zagadnienie trybu, zakresu oraz mozÇliwosÂci
prawnych i faktycznych uzyskiwania tychzÇe uprawnienÂ przez poszczegoÂlne zwiaÎzki wyznaniowe. Ponadto wskazaø okresÂlone uprawnienia, jakie uzyskaøy nierzymskokatolickie KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w zwiaÎzku z ratyfikacjaÎ konkordatu z 1993 r.
Ostatnim referatem III sesji byø referat Piotra Majera pt. MaøzÇenÂstwo jako przedmiot zainteresowania KosÂcioøa i panÂstwa ± prawo
kanoniczne a maøzÇenÂstwo cywilne. Jego tematyka odbiegaøa od ogoÂlnej problematyki sympozjum, jednakzÇe podjeÎcie tego zagadnienia
podczas obrad okazaøo sieÎ pozÇyteczne. PoglaÎdy na temat bezposÂredniej skutecznosÂci maøzÇenÂstwa kanonicznego zawieranego w formie
konkordatowej w panÂstwowym porzaÎdku prawnym Autor prezentowaø juzÇ wczesÂniej w swoich publikacjach. Przedstawienie tego punktu
widzenia wobec obecnych na sali przedstawicieli roÂzÇnych dziedzin
prawniczych zaowocowaøo ozÇywionaÎ dyskusjaÎ, ktoÂra obecnie kontynuowana jest w pisÂmiennictwie prawniczym.
W ramach czwartej, ostatniej sesji wygøoszone zostaøy 4 referaty.
Z pierwszym referatem pt. ZÂroÂdøa prawa wyznaniowego wystaÎpiø
Piotr Stanisz. Przedstawiø charakterystyczne cechy podsystemu zÂroÂdeø prawa wyznaniowego ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem dwustronnego sposobu ich wypracowywania. Referent, stwierdzajaÎc, izÇ
¹ugruntowanie [dwustronnego] modelu tworzenia prawa stanowi
niewaÎtpliwie jeden z najistotniejszych efektoÂw realizowanego w Polsce procesu demokracjiº, zauwazÇyø jednoczesÂnie, zÇe ¹stosowana w tym
zakresie praktyka nie wydaje sieÎ w peøni zgodna z caøoksztaøtem
konstytucyjnych przepisoÂw dotyczaÎcych zÂroÂdeø prawaº. KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe czynnie uczestniczaÎ w procesie tworzenia
prawa, ktoÂre ma ich dotyczycÂ. CzeÎsÂcÂ z tych umoÂw, ktoÂre zawierane
saÎ w zwiaÎzku z przepisem art. 25, ust. 4-5 Konstytucji, stanowi ± jego
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zdaniem ± jedynie ¹konieczny etap procedury przygotowania ustawyº, nie nalezÇy natomiast zaliczacÂ ich do odreÎbnych zÂroÂdeø prawa
obowiaÎzujaÎcego erga omnes. Z kolei umowy zawierane ¹w wykonaniuº art. 15, ust. 3 konkordatu ± a tym bardziej umowy zawierane
w sytuacjach, gdy przepisy konkordatu obligujaÎ do dokonania ¹uzgodnienÂº kompetentnych wøadz panÂstwowych z KonferencjaÎ Episkopatu Polski ± posiadajaÎ cechy aktoÂw normatywnych o charakterze
powszechnie obowiaÎzujaÎcym. Dzieje sieÎ tak, mimo zÇe Konstytucja
nie przewiduje aktoÂw wykonawczych do umoÂw mieÎdzynarodowych.
P. Stanisz postulowaø wieÎc, aby ¹praktyka ta zostaøa wøasÂciwie zharmonizowana z przepisami okresÂlajaÎcymi system zÂroÂdeø prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcegoº, np. poprzez recypowanie tychzÇe umoÂw
do systemu prawa polskiego w trybie odpowiedniej ustawy. Postulat
dopasowania praktyki z przepisami dotyczaÎcymi zÂroÂdeø prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego dotyczy takzÇe umoÂw zawieranych ¹zgodnie z art. 6 rozporzaÎdzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunkoÂw i sposobu organizowania nauki w publicznych przedszkolach i szkoøachº. Art. 92, ust. 2 Konstytucji nie przewiduje bowiem
¹subdelegowania kompetencji do wydawania aktu wykonawczegoº.
TakzÇe i w tym przypadku P. Stanisz stwierdziø, izÇ byøoby søuszne,
gdyby podjeÎte na podstawie art. 6 w/w rozporzaÎdzenia uzgodnienia
zostaøy promulgowane przez wøasÂciwego ministra w odreÎbnym rozporzaÎdzeniu.
Witold Adamczewski, referujaÎc temat pt. Prace komisji konkordatowych, przedstawiø zagadnienia, jakimi zajmowaøy sieÎ powoøane
w 1998 r. komisje konkordatowe ± kosÂcielna i rzaÎdowa ± od momentu
ich powstania do chwili obecnej, a takzÇe stojaÎce przed nimi zadania.
Z kolei Paweø LeszczynÂski w referacie pt. Administracja wyznaniowa wybranych panÂstw wspoÂøczesnych na przykøadzie wybranej,
ale bardzo licznej grupy wspoÂøczesnych panÂstw przedstawiø modele
funkcjonowania administracji wyznaniowych.
Ze sformuøowania ostatniego referatu pt. Prawo wyznaniowe
w programie studioÂw teologicznych wynikaøoby, izÇ jego Autor ± Leszek Adamowicz ± dokona omoÂwienia obowiaÎzujaÎcych w tym zakresie przepisoÂw kosÂcielnych. Tymczasem ± jak sieÎ okazuje ± obowiaÎzujaÎce w tym wzgleÎdzie ramowe ustalenia programowe zawarte
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w aktualnym Ratio studiorum saÎ ¹zdecydowanie zbyt waÎskie i zdradzajaÎce nieznajomosÂcÂ zagadnieniaº. W referacie tym przedstawiona
zostaøa zatem gruntownie przemysÂlana propozycja programowa,
uwzgleÎdniajaÎca specyfikeÎ i zapotrzebowanie studentoÂw teologii ±
adeptoÂw do kapøanÂstwa i sÂwieckich.
BeÎdaÎc jednym z organizatoroÂw sympozjum, powstrzymujeÎ sieÎ od
jakichkolwiek ocen odnosÂnie do jego organizacji. ZwroÂcicÂ jednak
nalezÇy uwageÎ na obiektywnie wysoki poziom wygøoszonych referatoÂw, niejednokrotnie poprzedzonych zÇmudnymi badaniami naukowymi. Wysoki walor naukowy przypisacÂ nalezÇy nie tylko przygotowanym i wygøoszonym referatom, ale takzÇe niezwykle owocnym dyskusjom, w ktoÂrych czynny udziaø brali niemal wszyscy uczestnicy
sympozjum.
Publikacja materiaøoÂw posympozjalnych wraz z obszernymi fragmentami dyskusji ukazÇe sieÎ w najblizÇszym czasie nakøadem Wydawnictwa KUL. NalezÇy wyrazicÂ nadziejeÎ, zÇe idea tego rodzaju zjazdoÂw
katedr i wykøadowcoÂw prawa wyznaniowego kontynuowana beÎdzie
w przyszøosÂci.
Artur Mezglewski

