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ARGUMENT 

 
 Participând la un program de abilitare doctorală şi de 

specializare în domeniul relaţiilor dintre Biserică şi Stat, la 
Facultatea de Drept Canonic a Institutului Catolic din Paris şi la 
Facultatea de Drept a Universităţii Paris XI, am considerat 
potrivit să profit de această perioadă pentru a munci împreună cu 

profesori consacraţi şi recunoscuţi ca şi specialişti în acest 
domeniu, în vederea înţelegerii evoluţiei fenomenului religios la 
nivel european şi a perceperii locului pe care îl ocupă 
problematica religioasă în societatea europeană modernă. 

Intrând în contact cu “lumea occidentală”, văzând criza 
spirituală prin care trece Europa şi curentul de ateism care se 
propagă cu o insistenţă programată, mi-am pus întreări care   m-
au ambiţionat să le găsesc —în măsura puterilor— răspunsuri. 

Mă întrebam la acel moment dacă societatea acestui sfârşit de 
secol mai crede în nevoia valorilor religioase şi spirituale în 
general, dacă Bisericii îi mai este recunoscută importanţa în 
cultivarea acestor valori şi dacă instituţia, care timp de sute de 

ani a fost în vârful ierarhiei instituţionale, mai ocupă un loc 
important în această parte a lumii. 
 Abordarea subiectului ales nu este simplă şi nici lipsită de 
dificultăţi, cu atât mai mult cu cât nu există bibliografie 

românească în domeniu. Bineînţeles că o primă lucrare care se 
opreşte asupra unei atât de complexe teme nu se poate constitui 
într-o tratare desăvârşită şi o epuizare a problematicii, însă ea 
poate lansa semne de întrebare, poate atrage atenţia asupra unor 

realităţi şi poate provoca o dezbatere mai amplă pe această temă.  
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INTRODUCERE 
 

 

 Nu se poate vorbi despre o cultură şi o civilizaţie europeană 
fără să se ţină cont de rolul jucat de creştinism în formarea şi 
dezvoltarea acestei civilizaţii. Biserica, pe tot parcursul istoriei 
la care a fost martoră, a reuşit să fie, atât pentru Occident cât şi 

pentru Orient, o instituţie importantă, dătătoare de ton în toate 
sferele vieţii sociale  
 În zona de influenţă a Imperiului Bizantin, Biserica era 
considerată factor de stabilitate, iar în Occidentul Europei, în 

primele secole de după căderea Imperiului Roman de Apus, ea 
era cea care dădea tonul organizării noilor State. 
 În Evul Mediu, Biserica a fost considerată cea mai 
importantă şi mai activă instituţie dintr-un Stat. O bună bucată 

de vreme, cei mai instruiţi oameni erau clericii, iar problemele 
cele mai importante de ordin politic şi educaţional erau 
influenţate de către ei. Criza declanşată în Orient în secolul al 
XIV-lea o dată cu conturarea pericolului iminent ce-l constituia 

ambiţia turcilor de cucerire a Constantinopolului şi cucerirea 
acestuia în 1453, a făcut ca rolul Bisericii răsăritene să fie 
important din punct de vedere politic doar în ceea ce priveşte 
Statele ce aveau un oarecare statut de suveranitate faţă de turci. 

Acolo ea şi-a continuat rolul de “instituţie de primă clasă” în 
Stat. În ţările în care ocupaţia turcă făcea imposibilă o astfel de 
realitate, Biserica a continuat să fie garantul păstrării identităţii 
naţionale şi să-şi joace rolul fundamental pe plan social. 

 În Apus, puterea obţinută cu timpul de către Suveranul 
Pontif a făcut ca Biserica să fie recunoscută ca o instituţie de 
bază. Datorită monopolului intelectual pe care aceasta îl deţinea, 
oamenii ei erau cei care conduceau adesea destinele Statului. 

Episcopii au devenit cu timpul adevăraţi feudali, alegerea lor 
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ajungând să fie o problemă de Stat, iar învăţământul şi justiţia 
erau dominate de către Biserică.  
 Spre mijlocul mileniului al II-lea, tensiunile manifestate 

încă de multă vreme în relaţiile dintre Biserică şi Stat au devenit 
cronice, cu toate că deja mai multe crize în această colaborare 
fuseseră depăşite.  
 O dată cu Reforma, poziţia Bisericii este puternic 

zdruncinată. În partea de nord a Europei, State puternice acceptă 
reforma, conducătorul Statului fiind cel care dădea tonul în 
alegerea religiei şi astfel, în cele mai multe cazuri, Statele pe 
care le conduc devin protestante. Secolul al XVI-lea găseşte 

Biserica Catolică într-o situaţie nu prea încurajatoare din punct 
de vedere moral, curentele reformatoare şi abuzurile clerului —
greu de trecut cu vederea— au făcut să apară voci categoric 
antiecleziale şi anticlericaliste. 

 Revoluţia Franceză l-a ridicat pe om şi principiile 
“democratice” deasupra oricăror idealuri. Abuzurile care au 
dominat ultimele secole s-au întors împotriva Bisericii. În Franţa 
a început o nouă perioadă a persecuţiilor şi a fost proclamată 

laicitatea ca principiu în ceea ce priveste relaţia dintre Biserică şi 
Stat. Această instituţie, fundamentală până atunci, se vede 
încetul cu încetul marginalizată.  

 Modelul francez, deşi nu a fost preluat imediat de ţ ările 

europene, totuşi a influenţat încetul cu încetul viitorul relaţiilor 
Biserică — Stat în Europa Centrală şi de Vest. Rând pe rând, 
ţările cu o populaţie catolică majoritară ajung să observe 

tendinţe de răcire ale relaţiilor lor cu Vaticanul, chiar dacă acest 
fenomen era într-o oarecare măsură limitat de intensa activitate 
diplomatică a Sfântului Scaun. 

În tot acest timp, în Răsăritul Europei, în mare parte 

aflat sub suzeranitate turcească, pentru fiecare naţiune Biserica 
era considerată ca cel mai important bastion de rezistenţă în faţa 
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turcizării. Astfel, în timp ce la sfârşitul secolului al XIX-lea în 
Occident, Biserica pierdea din influenţă, în Răsărit influenţa 
acesteia în Statele eliberate de sub ocupaţia turcă creştea din ce 

în ce mai mult. Solidaritatea creştinilor ortodocşi din fiecare ţară 
— atitudine care se transformase într-o manieră de manifestare a 
rezistenţei antiotomane, la acel sfârşit de secol — a reuşit să 
marcheze programele politice ale Statelor moderne. 

 În secolul al XX-lea, o societate nouă s-a înfiripat la nivel 
european. Aspiraţiile comune, nevoia de a face faţă unei noi 
mentalităţi economice au făcut să se nască idei îndrăzneţe. Toate 
domeniile vieţii sociale au ajuns să fie influenţate de noile 

realităţi. Biserica, la rândul ei, se afla vrând-nevrând în valurile 
acestor curente înnoitoare. Care este rolul ei în construirea “noii 
Europe” ? Cum este percepută de către Statele Uniunii Europene 
activitatea Bisericilor ? Cum reuşeşte să facă faţă Biserica la 

avalanşa de noi probleme şi mentalităţi care apar într-o Europă 
unită, dar cu atâtea diferenţe ? Cum reuşesc Bisericile să 
împărtăşească societăţii valorile pe care le deţin ? 

Acestea sunt câteva din întrebările la care îmi propun să 

răspund în lucrarea de faţă. 

Am intitulat această carte Locul şi rolul recunoscut 

Bisericilor în ţ ările Uniunii Europene, deoarece îmi propun să 

observ locul ocupat de instituţ iile religioase — loc ce este dat 

de factori istorici, sociologici şi juridici — şi rolul recunoscut 

Bisericilor în societate, rol manifestat prin prezenţ a acestora în 

instituţ iile publice. 

În acest demers, în Partea I urmăresc o trecere în revistă 

a modului în care este abordat fenomenul religios în noua 
construcţie europeană. Pentru aceasta, după o scurtă privire 
aruncată asupra genezei Uniunii Europene, în cadrul căreia 
vreau să observ efectele integrării europene asupra vieţii 
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spirituale, raportate la cazul concret al României, încerc să fac o 
clarificare a terminologiei pe care urmează să o utilizez, 
clarificare care îmi va fi utilă şi în abordarea ulterioară a 

problematicii legate de libertatea religioasă şi autonomia 
religioasă în Uniunea Europeană. 

Deoarece poziţia pe care o au ţările europene faţă de 
libertatea şi autonomia instituţiilor cu caracter religios are o 

influenţă importantă asupra relaţiilor dintre Biserică şi Stat şi 
asupra rolului şi locului recunoscut Bisericilor de către State, 
îmi propun apoi să observ felul în care înţeleg ţările europene să 
raporteze libertatea şi autonomia religioasă la “ordinea publică” 

şi la “bunele moravuri”. 
Într-un ultim subpunct al acestei părţi încerc să 

subliniez elementele ce pot aduce lumină în identificarea locului 
şi rolului pe care îl ocupă Biserica şi viaţa religioasă într-un Stat 

modern. 
Deoarece prin sistemul de raport adoptat pentru relaţiile 

dintre Biserici şi Stat, fiecare ţară arată direcţia de preocupări în 
acest domeniu, am considerat util ca în următoarele trei părţi să 

analizez situaţia existentă în fiecare ţară, fiecare parte fiind de 
fapt oglindirea situaţiei existente în cadrul unui model din cele 
trei, deja consacrate. 

Voi încerca, în cele din urmă, ca în loc de concluzii să 

fac o trecere în revistă a problemelor ce se pot observa în urma 
abordării acestui subiect. 

Sper că această lucrare se va constitui într-un bun 
început în vederea clarificării, pe cât este cu putinţă, a situaţiei 

în care se află Bisericile pe “bătrânul continent” la acest sfârşit 
de secol şi mileniu. 
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I 
UNIUNEA EUROPEANĂ 
ŞI VIAŢA RELIGIOASĂ 

 

 
 “Nici o ţară nu îşi poate permite să neglijeze importanţa 

Bisericilor şi echilibrul pe care îl poate aduce viaţa religioasă 
într-o societate, de orice tip ar fi ea. Bisericile au, în Uniunea 
Europeană în ansamblul ei şi în fiecare ţară în parte, o 
importanţă cu totul particulară, deoarece ele reprezintă nucleul 

primordial al culturii europene. O Europă care trebuie să ia în 
considerare tradiţiile constituţionale comune, tradiţiile şi 
fenomenele culturale din Statele membre, identitatea lor 
naţională, la fel ca şi principiul de subsidiaritate, trebuie să 

respecte şi să protejeze echilibrul relaţiilor dintre Biserică şi 
Stat”

1
. 

 Europa nu este numai un spaţiu natural, ci şi un loc real şi 
simbolic al istoriei popoarelor şi naţiunilor. Construcţia 

sociologică a Europei depinde de actorii colectivi ce se 
manifestă în acest spaţiu şi astfel unificarea europeană prezintă 
incidenţe din ce în ce mai importante în legătură cu poziţia 
Bisericilor. 

                                                             
1
 Marcel Merle, “Religion, étique et politique en Europe: essai de 

problematique”, en Religions et transformations de l’Europe , sous la 

direction de Gilbert Vincent et de Jean Paul-Willaime, Presses Universitaires 

de Strasburg, 1993, pp. 58-65. 
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 În această parte a lumii, numărul religiilor este inferior 
numărului Statelor, iar frontierele lor nu coincid. Europa de 
Nord are o dominantă protestantă, Europa Meridională are o 

dominantă catolică, iar cea de Est are o dominantă ortodoxă. În 
toate aceste zone există o realitate care este foarte evidentă: 
religiile nu pot să fie dezinteresate de Europa, precum Europa nu 
poate fi dezinteresată de ele. 

O Europă care susţine că apreciază valorile pe care le 
poate aduce în comuniune fiecare Stat şi naţiune nu numai că are 
datoria, dar este obligată să respecte şi să protejeze poziţia pe 
care o ocupă instituţiile cu caracter religios în acele ţări. 

Bisericile intră în contact cu Uniunea Europeană în foarte multe 
şi diferite domenii şi astfel Europa este obligată să ţină cont de 
Biserici, iar Bisericile nu pot să ignore, la rândul lor, orientarea 
socio-politică ce se construieşte în această perioadă. 
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1. UNIFICAREA EUROPEANA: 
IDEALURI ŞI REALITAŢI 

 

 

 Visul de realizare a unei comuniuni între ţările “bătrânului 

continent” poate fi identificat în preocupările fruntaşilor 

naţiunilor din această regiune geografică cu mult timp înainte, 

apărând pentru început sub forma alianţelor militare, de cele mai 

multe ori sub “imboldul” unei “solidarităţi creştine”.  

În epoca Renaşterii, câteva mari personalităţi din elita 

intelectuală s-au gândit la ideea de integrare europeană, mai bine 

zis aceea a stabilirii unei comunităţi între ţările europene. În 

secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, cu deosebire în “epoca 

luminilor”, s-a accentuat insistent pe idealul unei “păci 

perpetue”
2
 , asigurată pe o formă de uniune a Statelor şi 

popoarelor. 

Este unanim recunoscută paternitatea lui Victor Hugo 

asupra ideii şi expresiei de “Statele Unite ale Europei”, iar a lui 

Saint-Simon asupra celei de Comunitate Europeană şi de 

Parlament European
3
. În secolul nostru, detalii de concepere şi 

realizare a Federaţiei Europene au fost prezentate cu ocazia 

Congresului ştiinţelor politice din 1900 ţinut la Paris, de către 

Anatol Leroy-Beaulieu
4
 . Propunerea lui Aristide Briand 

(ministru de externe al Franţei la acea vreme), făcută în 

Adunarea Societăţii Naţiunilor din 1929, de a se crea Statele 

                                                             
2
 Vasile C. Nechita, Integrarea europeană, Editura Deşteptarea, Bacău, 1966,  

p. 55. 
3
 Robert Toulemon, La construction européenne,  Le  livre de poche, Editions 

de Fallois, 1994, p. 12. 
4
 Vasile C. Nechita, Integrarea europeană, p.55. 
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Unite ale Europei într-o legătură federală şi pe o direcţie 

principală de colaborare economică, poate fi considerată ca un 

moment de vârf în propagarea şi materializarea ideii unirii 

europene
5
. 

 

a) Dimensiunile integrării europene 
 

Criza economică provocată de cel de-al II-lea război 
mondial a atras atenţia puterilor europene asupra necesităţii unei 
“uniri a forţelor” pentru a depăşi momentul dificil, dar totodată 
şi pentru a găsi soluţii viabile în vederea consolidării unei 

atmosfere paşnice. Integrarea europeană poate fi considerată 
astfel ca un răspuns la o necesitate economică, şi anume 
adaptarea la noile specificităţi de după război şi asigurarea 
economiilor ţărilor din Comunitate cu un climat de stabilitate. 

Este cunoscut faptul că procesul integrării vest 
europene a început cu Comunitatea Europeană a Energiei, 
Cărbunelui şi Oţelului (CECO), cu Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice (EURATOM)

6
  şi cu Asociaţia Economică a 

Liberului Schimb (AELS) şi că Tratatul de la Roma este 
considerat ca fiind “actul de naştere a Comunităţii Economice 
Europene” (CEE), el prezentându-se ca o creaţie juridică fără 
echivalent, ca o adevărată constituţie care fixează cadrul 

instituţional comunitar
7
 . Acest Tratat, împreună cu Tratatul de 

la Maastricht şi cu Conferinţ a Interguvernamentală de la 

                                                             
5
 Ion Ignat, Spiridon Pralea, Economie mondială, Editura Synposion, Iaşi, 

1994, p. 40. 
6
 Robert Toulemon, La construction européenne, p. 35. 

7
 Robert Toulemon, La construction européenne, p. 69. 
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Torico
8
,  sunt cele care instituie, reglementează şi reactualizează 

sistemul instituţional comunitar. 
 Instituţiile comunitare au povocat un salt principial, trecân-

du-se de la organizarea naţională la o organizare inter- şi 
supranaţională, de la competenţe, atribuţii şi decizii naţionale la 
cele comunitare. De această dată nu doar interesele naţionale, ci 
şi cele comunitare îşi spun cuvîntul. Voinţa şi acţiunea factorilor 

de putere supranaţionali stau la baza apariţiei şi funcţionării 
acestor instituţii. “Naţionalul, ca scop imediat şi final, se 
realizează nemijlocit prin supranaţional, prin comunitar; 
transferul de competenţe şi putere de la naţional la supranaţional 

reprezentând trăsătura definitorie şi primordială, particularitatea 
cea mai importantă a sistemului instituţional comunitar”

9
. S-a 

ajuns la concluzia că un sistem de organizare comunitar dă o 
mai mare stabilitate economică, politică şi socială şi astfel 

integrarea în acest sistem a devenit un ideal al fiecărui Stat 
european. 
 Integrarea europeană a luat naştere deci şi din nevoia de a 
transforma rapid instabilitatea şi insecuritatea în stabilitate şi 

securitate. În legătură cu semnificaţia şi înţelegerea acestei 
integrări, au fost formulate mai multe păreri care nu sunt 
identice, dar sunt orientate în acelaşi sens. J. Tinbergen 
consideră că integrarea este o “centralizare la nivel 

supranaţional”
10

  a unui număr oarecare de instrumente cu efecte 
externe considerabile, iar Centrul de dezvoltare al O.C.D.E.

11
  

defineşte integrarea ca fiind un fenomen ce vizează lichidarea 

                                                             
8
 Robert Toulemon, La construction européenne, pp. 154-170. 

9
 Robert Toulemon, La construction européenne, p. 159. 

10
 Pierre Guillaume, Pierre Delffaud, G.  Gérard et  J.  A. Lesourd, Nouvelle 

histoire économique, tome II,  le XXe  siecle, Armand Colin, 1992, p. 175 şi 

198. 
11

 Organizaţia de Colaborare şi Dezvoltare Economică. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 12 

progresivă a discriminărilor existente la graniţele a două sau mai 
multe ţări hotărâte să se integreze

12
.  

 

b) România şi integrarea europeană 
 
 Structurile mecanismului de integrare europeană au fost 

gândite şi realizate într-o perioadă în care o mare parte a 

ţărilor din spaţiul european se aflau în imposibilitatea de a-şi 
aduce contribuţia ideologică şi practică la edificarea acestui 
sistem instituţional. La acel moment, sistemul comunitar 

european a fost gândit de şi pentru o parte din Europa. Acum, 
după căderea regimurilor comuniste, naţiunilor care doresc o 
integrarea europeană, dar care până în anii 1990 nu s-au aflat în 
calculele acestei Uniuni, nu le rămâne decât să facă totul pentru 
a se adapta la un stil de muncă şi la un sistem de filosofie şi 

politică europeană în cea mai mare parte nou. Totuşi -datorită 

conjuncturii economice, sociale şi politice- Statele central- şi 

est-europene se află în totalitatea lor în faţ a opţiunii integrării, 

ca unică alternativă viabilă de consolidare a ceea ce s-a câştigat 
prin eliberarea de sub presiunea comunistă. În faţa acestei 
realităţi, nici Statele comunitare n-au de ales între a veni sau a 

nu veni în întâmpinarea intereselor şi aspiraţiilor celor dintâi: 
«acceptarea, sprijinirea şi în final primirea noilor veniţi la poarta 
integrării europene este singurul lucru pe care-l pot face 
Uniunea Europeană şi NATO, dacă vor cu adevărat să facă din 

Europa o casă comună şi mai puţin expusă seismelor cu 

                                                             
12

 Jean-Jaques Servan-Schverber, Le defi americain, Denoèl, Paris, 1967, p. 

84 şi 119. 
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epicentre în fiecare ţ ară central- şi est-europeană şi îndeosebi în 

cele din fostul imperiu sovietic»
13

. 

 După cum am putut sesiza deja, integrarea europeană are în 
principal o componentă economică. Această opţiune comunitară 
este deosebit de importantă şi valabilitatea ei nu poate fi 
contestată de nimeni, pe lângă aceasta însă, integrarea europeană 

are consecinţe şi pe plan social, politic şi cultural, dar şi 
implicaţii de ordin religios-moral.  
 În mediile europene se afirmă că această “Comunitate 
europeană poate fi considerată ca un laborator unic (s.n.) al 

democraţiei pluraliste, adică exercitate de către un concert de 
naţiuni”, dar şi de la acest nivel sunt identificate şi separate 
speranţele şi visele de realitate. Ar trebui însă să ne temem doar 
de speranţe care nu pot fi urmate de efecte. Comunitatea 

europeană este deschisă tuturor partenerilor europeni care au 
făcut o opţiune clară spre democraţie, însă “Întrebarea pusă 
fiecărei ţări candidat, este simplă: Acceptaţi contractul de 
căsătorie în integralitatea sa şi în perspectivele sale ? Da sau 

nu?”
14

  (s. n.) 
 Nu integrarea europeană, ci termenii în care este pusă 
această problemă îngrijorează o parte din opinia publică. 
Îngrijorarea nu este de natură să afecteze dorinţa de integrare, ci 

mai curând este o îngrijorare pentru faptul că nu am putea fi 
înţeleşi şi acceptaţi într-o Europă unită, cu valorile pe care noi le 
considerăm indispensabile. 
 Din punct de vedere cultural este de necontestat apartenenţa 

României la Europa. Istoria modernă ne este strâns legată de 
această realitate. În ceea ce priveşte democraţia, orientarea 
României este clar şi categoric europeană, dar democraţia şi 

                                                             
13

 Vasile C. Nechita, Integrarea europeană, p.159. 
14

 Jacques Delors, Le nouveau concert européen, Editions Odile Jacob, Paris 

1992, p. 198. 
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modul de înţ elegere şi aplicare a ei este influenţată în toate 

ţările de un element specific, propriu fiecăreia, deoarece în 

fiecare ţară libertăţile individuale şi colective sunt subordonate 
respectului faţă de ordinea publică şi faţă de bunele moravuri.  
 Problema care se pune din acest punct de vedere este dacă 
integrarea europeană presupune şi integrarea într-o “morală 

europeană”. Din citatele de mai sus se observă o atitudine care 
este greu de trecut cu vederea: Se vorbeşte despre intrarea în 
structurile europene ca şi despre acceptarea unei căsătorii, ba 
mai mult, este vorba de o căsătorie în care partenerul nu are de 

ales, el trebuie să accepte -bineînţeles dacă nu vrea să-şi piardă 
inelul de logodnă- condiţiile puse de viitorul soţ. Nici nu poate fi 
vorba despre înţelegerea necesităţii menţinerii unor opţiuni care 
ar deranja “morala” partenerului prin “conservatorismul lor”. 

 Este prea curajoasă pretenţia Comunităţii Europene de a 
impune norme, care au un mare grad de subiectivitate, pentru 
toate Statele care optează pentru o aderare la structurile 
comunitare. Totuşi se insistă în permanenţă pe această idee. 

Henri Bourguinat precizează că “a integra” înseamnă “să se 
topească partea într-un tot”

15
 ori această tendinţă de 

uniformizare pare irealistă, deoarece din experienţa comunitară 
europeană se pot observa foarte uşor dificultăţile apărute atunci 

când încercarea de uniformizare n-a ţinut cont de specificităţi. 
“Specificul cultural naţional, decalajele în nivelul de civilizaţie 
şi cultură, în dimensiunea şi valoarea patrimoniului, precum şi 

preocupările şi strădaniile fiecărui popor de a-şi păstra 

identitatea prin cultură, fac anevoioasă înaintarea spre integrarea 
culturală”

16. Franţa şi Anglia se află adesea pe poziţie de 
contradictorialitate tocmai datorită faptului că principiile pe care 

                                                             
15

 Vasile C. Nechita, Integrarea europeană, p. 10. 
16

 Vasile C. Nechita, Integrarea europeană, p.20. 
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sunt clădite cele două societăţi, franceză şi engleză, sunt dificil 
de conciliat dacă se doreşte o tranşare într-o direcţie sau alta. 
”Interesele şi poziţiile celor două ţări -pe de o parte- şi ale 

Germaniei şi ale altor ţări comunitare, pe de altă parte, sunt greu 
de conciliat”

17
. Iată deci că nu prea poate fi vorba de un 

uniformism uşor de realizat. 
 De fiecare dată când se vorbeste despre integrarea ţărilor 

din Estul continentului în structurile europene sau în NATO, li 
se aduc acuzaţii în ceea ce priveşte nivelul de democratizare a 

societăţii. Ţări care îşi doresc integrarea în structurile europene, 

după o perioadă de câteva decenii în care au fost sub tăvălugul 
comunist, sunt condamnate şi considerate ca intolerante din 
punct de vedere religios, motivul fiind că Biserica majoritară, 
ortodoxă în cele mai multe cazuri, doreşte să-i fie recunoscută 

ponderea şi rolul predominant pe care îl are datorită faptului că 
este Biserica unei covârşitoare majorităţi. Această pretenţie este 
considerată sfidătoare la adresa democraţiei, dar poziţii mai 
categorice înregistrate în ţări membre ale Uniunii Europene sunt 

trecute cu vederea.  
 Este deranjant faptul că uneori se lasă impresia că cerşim 
primirea în structurile euro-atlantice. Problema se pune, cred eu, 
în alţi termeni: fiind geografic şi cultural un Stat european, atâta 

vreme cât, din punct de vedere economic, ţara noastră nu este 
interesantă, nu se câştigă nimic făcând concesii pe celelalte 
planuri, concesii ce pot pune în pericol starea morală şi pacea 
socială din ţara noastră. Când România va fi interesantă din 

punct de vedere economic, Uniunea Europeană nu numai că va 
accepta integrarea noastră, dar o va vedea chiar indispensabilă 
pentru stabilitatea şi echilibrul european. 

                                                             
17

 Vasile C. Nechita, Integrarea europeană,  p.24. 
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 Dacă din multe puncte de vedere situaţia în care se găseşte 
România poate fi criticată, se pare că primul domeniu în care ea 
este la standarde europene, ba mai mult este considerată ca fiind 

model pentru celelalte ţări, este sistemul constituţional al 
raportului dintre Biserică şi Stat. Celebrul analist al acestor 
raporturi, Gérard Gonzales, în lucrarea La Convention 
Européenne des droits de l’homme et la liberté des religions  

afirmă: « România care a ratificat Convenţia în 20 iunie 1994, 
posedă dispozitivul constituţional cel mai complet şi poate să fie 
cel mai protector. Articolul 29 din Constituţia românească din 8 
decembrie 1991 garantează libertatea religiei şi dreptul de a 

alege propria religie (29-1), libertatea de organizare a cultelor 
după propriul statut (29-3), autonomia lor faţă de Stat, dar de 
asemenea Statul acordă sprijinul său pentru asistenţa religioasă 
în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate (29-

6). Trebuie scos în evidenţă articolul 20 din această Constituţie a 
României, care spune că “dispoziţiile constituţionale cu referire 
la drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate 
în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 

cu pactele şi celelalte tratate la care România este parte” (20-1). 
Într-o formă remarcabilă, aliniatul doi din acest articol 
precizează că “dacă există discordanţă între pacte şi tratate 
privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România 

este parte şi legile interne, reglementările internaţionale au 

prioritate”. Iată o menţiune care pe lângă faptul că implică un 

angajament real, ne-ar plăcea să o întâlnim mai des, deoarece ea 

realizează perfecta comuniune a angajamentului unui Stat pe 
plan internaţional cu conduita sa în sfera propriei suveranităţi ». 
 Dacă din toate celelalte puncte de vedere, România caută 
modele la nivel european, iată că din punctul de vedere al 

raportului constituţional dintre Biserică şi Stat, dintre viaţa 
religioasă şi instituţiile de drept din societatea românească, ea 
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poate servi de model pentru ceilalţi. Bineînţeles că sistemul de 
raporturi dintre Biserică şi Stat nu este definit decât doar la nivel 
constituţional. Legi care urmează a fi adoptate de legislativul 

României urmează să-şi spună cuvântul în acest domeniu. 
Având în vedere faptul că se obişnuieşte să se privească spre 
Europa “sorbind-o din priviri”, fără a analiza în toate 
manifestările ei europenizarea, riscăm să ne îndreptăm spre ceva 

ce nu ştim exact ce este. Din aceste considerente, consider utilă 
o analiză a rolului şi a locului recunoscut Bisericilor în Statele 
Uniunii Europene, pentru că acest demers ne pune la dispoziţie 
un larg spectru de situaţii concrete. 
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2. CONSIDERAŢII ASUPRA LIBERTĂŢII ŞI 
AUTONOMIEI CULTELOR ÎN UNIUNEA 

EUROPEANĂ 
 

 
 Când încercăm să facem o analiză a fenomenului religios în 
Europa, avem obligaţia de a clarifica nişte noţiuni de bază, care 
constituie de fapt principala ţintă a unei astfel de analize. 

 

a) Clarificare terminologică 
 
 Atunci când vorbim despre culte, ne referim la grupuri 
umane care sunt preocupate de valorile spirituale, iar prin 

activitatea lor urmăresc manifestarea trăirilor religioase interne. 
Aceste grupări sunt în general distincte, ceea ce le deosebeşte 
fiind conţinutul doctrinar al concepţiilor lor şi modul de 
manifestare a identităţii lor religioase. Numirea provine de la 

faptul că aceste grupări au ca şi prim scop adorarea divinităţii 
prin acte de cult. Astfel, am putea spune că toate grupările 
religioase care au un ritual de adorare pot să fie numite culte. În 
cazul în care vorbim de mai multe modalităţi sau maniere de 

adorare a unei divinităţi pe baza unor principii minimale 
comune, adorare ce are o mare sferă de manifestare, putem vorbi 
despre o religie. În cadrul acestei religii, pot să fie identificate 
culte şi grupări religioase. În acest caz, cultul este o ramură 

distinctă a acestei religii, iar gruparea religioasă în general este o 
entitate socială desprinsă dintr-un cult, şi ea poate avea ca 
motivaţie doctrinară şi un sincretism religios. 
 Pentru a înţelege diferenţierea făcută între religie, cult şi 

grupare religioasă, putem să aplicăm această metodă de 
distingere la nivelul creştinismului. Astfel Creştinismul este o 
religie, diferitele ramuri individualizate prin diferenţe doctrinare 
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şi modul de manifestare, dar organizate pe principii clasice, pot 
să fie numite şi culte creştine, iar noile identităţi care-şi trag 
originea din creştinism pot fi numite grupări religioase

18
. 

Încercarea aceasta de clasificare nu o consider imbatabilă, 
deoarece pot să existe religii ce nu au în aval culte sau grupări 
religioase, precum pot să existe grupări sau culte care nu au în 
amonte religii consacrate. 

 Religia creştină este organizată, după chiar porunca 
Întemeietorului ei, ca şi Biserică, forma de organizare divino-
umană, în cadrul căreia Hristos este Capul, iar cei ce aparţin 
acesteia sunt membrele. Câtă vreme Biserica a fost nedivizată, 

acest termen era clar şi cuprinzător. Problemele au apărut atunci 
când Biserica s-a divizat şi au apărut “Bisericile” creştine. Din 
acel moment, avînd în vedere faptul că fiecare dintre părţi era 
convinsă că deţine în mod exclusiv “adevărul adevărat”, pluralul 

termenului de Biserică a început să fie abordat de o manieră 
lipsită de esenţa primei utilizări. Mai mult, în ziua de azi 
confuzia este şi mai mare, ajungându-se din păcate la o oarecare 
“devalorizare prin banalizare” a acestui termen sacru pentru 

creştinism. 
 Astfel s-a ajuns ca în limbajul instituţional internaţional să 
se adopte prin consens tacit termenul de Biserică pentru a 
desemna instituţiile cu caracter religios. Comisia Europeană 

pentru Drepturile Omului, printr-o decizie a sa din 8 martie 1976 
(1) referitoare la “Biserici”, spune că: “O Biserică este o 
comunitate religioasă fondată pe o identitate sau pe o 

                                                             
18

 Evit să folosesc denumirea de sectă, deoarece conţinutul acestei expre sii 

este dificil de precizat în limbajul juridic internaţional. Din punct de vedere 

teologic  este  potrivită  folosirea   acestui   termen   pentru   toate  grupurile 

religioase desprinse din creştinism. 
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substanţ ială similitudine de convingeri”
19

 . Această definire este 

străină de realitatea istorică şi doctrinară, deoarece identitatea 

sau similitudinea de convingeri nu este în nici un caz suficientă 
pentru desemnarea unei Biserici. O precizare care se doreşte a fi 
o clarificare a terminologiei a făcut-o Madame E. O. Benito, 
raportor special al sub-comisiei de luptă împotriva măsurilor 

discriminatorii şi de protectie a minorităţilor
20,  arătând că, în 

limbajul juridic internaţional, termenul de Biserică desemnează 

o organizaţie sau o comunitate de credincioşi stabilă şi 

instituţionalizată, cu o administraţie şi o ierarhie clericală, care 
are un ansamblu de convingeri şi de practici determinate, 
precum şi un ritual bine stabilit. Această precizare în ideea 
primului enunţ, vine să aducă o şi mai mare confuzie în 

utilizarea acestui termen. Nu putem fi de acord cu o astfel de 
definire a termenului de Biserică Cel mult putem să acceptăm 
utilizarea acestui termen pentru numirea cultelor creştine care 
ele însele înţeleg să-l folosească în propria denumire. La nivel 

european, acceptând această ultimă concesie, putem vorbi 
despre Biserici, fiecare cultură naţională fiind marcată de una 
dintre Bisericile istorice. 
 

b) Libertatea şi autonomia religiei 
 

 Este necesar să precizăm în câteva fraze conţinutul acestei 
noţiuni de libertate religioasă, bineînţeles, în sensul în care este 

utilizat astăzi în limbajul juridic internaţional. Expresia este 

                                                             
19

 Decizia D7374/76 X c, Danemark 8 martie 1976 DR 5/160.  
20

 E. O. Benito,  Etude  des  droits  des  personnes appartenant aux minorités 

ethniques,  religieuses  et  linguistiques,  Centre  pour les Droits de l’Homme, 

Nations Unies, New York, 1991, p. 5. 
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folosită pentru a desemna “dreptul de a exprima liber şi public 
un act de credinţă personal într-o transcendenţă divină”

21
. 

Termenii acestei definiţii au fost şi ei explicaţ i de Joèl-Benoît 

d’Ontario. El arată că libertatea religioasă vizează o libertate de 
relaţie cu divinitatea supremă. Chiar dacă este inclusă în 
noţiunea generică de “libertate de conştiinţă”, libertatea 

religioasă formează o categorie distinctă. Trebuie făcută o 
diferenţiere clară între simpla convingere şi religiozitate, 
deoarece chiar dacă “toate ideile religioase sunt convingeri, nu 
toate convingerile sunt de natură religioasă”

22
. 

 Libertatea religioasă aduce în discuţie un act de credinţă 
personal, care este rodul determinării conştiinţei fiecăruia, iar 
pentru ca acest act de conştiinţă să fie personal, el trebuie să fie 
liber. O convingere impusă nu angajează în totalitate spiritul, nu 

este decât o manifestare exterioară. Printr-o violentare a 
conştiinţei, pot să fie influenţate statisticile, dar în nici un caz 
credinţa. Actul de credinţă liber şi conştient realizat trebuie să 
poată fi manifestat public. Această libertate de manifestare este 

normal însă să fie restrânsă pentru motive de ordine publică şi 
atentare la bunele moravuri, deoarece nu ar putea fi tolerat un 
cult care ar propovădui sacrificiul uman sau alte comportamente 
antisociale. Trebuie precizat că în acelaşi timp societatea trebuie 

să respingă acele culte sau forme de manifestare religioasă care 
ofensează grav morala naturală, chiar dacă nu există sancţiuni 
penale în acest sens

23
. 
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 Joèl-Benoît d’Ontario, “La  liberté  religieuse,  droit  fondamental”,  în  La 

liberté religieuse dans le monde, Editions Universitaires, Paris, 1990. 
22

 Joèl-Benoît d’Ontario,  “La  liberté  religieuse...”, p. 13. 
23

 Este  cazul,   spre  exemplu,   al   prostituţiei   rituale,  într-un  stat   în  care 

prostituţia nu este pedepsită. 
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 Libertatea religioasă nu trebuie să ajungă să fie folosită ca 
şi scut pentru practici ce contravin normelor de drept, iar în 
revanşă, toate cultele inofensive pentru binele comun social, 

trebuie să aibă dreptul de a se exercita liber. Este necesar însă să 
se practice aceste manifestări, fără a stânjeni libertatea religioasă 

a celorlalţi şi fără a violenta conştiinţele. 

 Dreptul la libertate religioasă este totodată un drept natural 
şi astfel el trebuie să fie integrat în dreptul de stat. Este un drept 
civil, care are în vedere respectarea convingerilor religioase de 
către cetăţeni între ei şi de către puterea publică. În extinderea 

sa, acest drept garantează demersul de credinţă al fiecăruia, 
familiilor le subliniază obligaţia şi libertatea de a transmite 
credinţa, iar colectivităţilor religioase, libertatea de a trăi 
conform credinţei. Când în conţinutul lui, acest drept acoperă 

dreptul la o liberă adeziune la credinţă, libera observare a 
normelor de credinţă şi libera răspândire a acestora, el 
garantează de fapt libertatea conştiinţei.  
 Rolul Statului nu se reduce în aceste situaţii la o simplă 

toleranţă, ci trebuie să aibă respect pentru acest fenomen care îl 
depăşeşte, deoarece religia şi manifestarea religioasă atinge 
însăşi spiritul umanităţii. 
 Tradiţia include în conceptul de “libertate religioasă” 

ansamblul de drepturi relative la demersul religios al persoanei, 
pe planul individual şi comunitar. Această libertate presupune în 
consecinţă libertatea de conştiinţă şi de religie, libertatea de a 
învăţa şi de a-şi manifesta credinţa în public sau în privat, 

libertatea de a comunica cu coreligionarii, înţelegându-se prin 
aceasta o comunicare şi cu cei ce rezidă în afara frontierelor ţării 
lor, de a-şi exercita misiunea prin mijloace convenabile, de a se 
asocia şi de a se organiza pe plan comunitar de o manieră 
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autonomă
24

.  Pentru ca dreptul la libertate religioasă să fie 
efectiv exercitat, este important ca aceasta să fie recunoscută şi 
garantată de către Stat. Această recunoaştere specifică ia o dublă 

formă, de garanţie a libertăţii persoanelor şi comunităţilor din 
care fac parte. Specificitatea libertăţii religioase este aceea că ea 
nu se lasă redusă la nici una din componentele care o constituie 
şi care o presupun; la fel, ea face apel la libertatea de conştiinţă, 

dar nu se restrânge la sfera personală, ea nu se confundă în nici 
un caz cu libertatea de opinie sau libertatea filosofică, deoarece 
ea este libera adeziune la un adevăr revelat şi profesat în comun.  
 Libertatea de religie, ca şi drept individual, este recunoscută 

fără excepţie şi în integralitatea sa de către ţările Uniunii 
Europene. Trebuie să observăm de asemenea o tendinţă generală 
de recunoaştere a dreptului la liberă determinare a cultelor. 
Aceasta cu toate că, în unele sisteme marcate de tradiţiile 

Bisericii de stat, organele autorităţii laice rămân competente în 
ceea ce priveşte puterea de decizie finală în chestiuni pur 
religioase

25
, toate cultele care nu doresc să se supună unui astfel 

de regim rămânând libere de a forma comunităţile lor 

independente. 
 Relaţiile Biserică-Stat în diferite ţări din Uniunea 
Europeană sunt foarte legate de specificul istoric şi cultural-
religios al fiecărei naţiuni şi reprezintă un element intrinsec legat 

de fiecare configuraţie naţională în particularităţile sale culturale 
şi socio-politice. Libertatea religioasă fiind un element 
important al democraţiei şi element de bază în relaţiile Biserică-
Stat, problema pluralismului religios trebuie privită cu multă 

seriozitate în fiecare societate unde se instituţionalizează 

                                                             
24

 Mgr. Roland Minnerath, “Les relations Eglise-Etat  et la  liberté de 

conscience - La  position  de  l’Eglise  catholique”,  în  Conscience et liberté  
Nr. 39, 1990,  p. 113. 
25

 Ţările din nordul Europei. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 24 

democraţia. Intervenţia directă a structurilor europene în acest 
domeniu al tipului de relaţie Biserică-Stat este dificilă, deoarece 
o astfel de intervenţie ar putea fi comparată cu situaţia în care “o 

oarecare instituţie vine să se amestece în sistemul politic propriu 
fiecărei ţări”

26
.  Construcţia europeaă, în măsura în care ea 

atinge exerciţiul suveranităţii politice, întâlneşte inevitabil 
maniera de tratare a religiosului. Altfel spus, construcţia 

europeană nu este fără incidenţe religioase. Aceasta poate fi 
constatată la nivelul Convenţiei Europene Pentru Drepturile 
Omului, la nivelul câtorva consecinţe ale Uniunii Europene şi la 
nivelul relaţiilor Biserică-instituţii europene

27
.  Se pare că există 

un fel de convergenţă, în pofida tuturor diferenţelor existente 
între sisteme. În câteva ţări, emoţiile istorice tradiţionale anti-
ecleziastice şi anti-clericale şi consecinţele lor juridice s-au 
diminuat. Religia este considerată ca parte integrantă a vieţii 

sociale, iar Statul îşi asumă obligaţia de a asigura condiţiile care 
depind de el. Importante diferenţe apar în ceea ce priveşte 
modalitatea juridică de existenţă a cultelor, respectându-se 
principiul libertăţii religioase. 

 Cea mai mare parte a instrumentelor juridice internaţionale 
sau naţionale relative la libertate în domeniul religios, plasează 
pe acelaşi plan libertăţile de conştiinţă, de opinie, de religie şi de 
convingeri, cu riscul de a reduce demersul religios la 

dimensiunea sa individuală şi subiectivă. În realitate, aceasta 
este întotdeauna trăită în interiorul unei comunităţi de credinţă. 
Dreptul la libertate de conştiinţă religioasă nu va putea să se 
exercite în domeniul religios dacă instituţiile comunitare ale 

vieţii religioase nu vor putea funcţiona liber
28

. Această realitate 
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 Mgr. Roland Minnerath, “ Les relations Eglise-Etat… “, p. 114. 
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 Gerhard Robbers (ed.), Etat et  Eglises  dans l’Union  européenne, Nomos, 

Baden-Baden, 1997, p. 350. 
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ne trimite la o altă conexiune care trebuie făcută, adică cea între 

libertatea religioasă şi autonomia institutiilor cu caracter 

religios. 
 Garanţia de autonomie religioasă presupune ca Biserica şi 
Statul să fie, fiecare în domeniul său, independente şi suverane. 

Biserica nu are nici competenţa, nici misiunea de a administra 
problemele materiale ale unei naţiuni, dar ea nu poate fi 
indiferentă la ceea ce se întâmplă. Statul nu are nici competenţa, 
nici misiunea de a conduce omul spre mântuire, dar are obligaţia 

de a nu împiedica dezvoltarea morală a cetăţeanului. 

Recunoaşterea reciprocă a sferelor de competenţă a Bisericii şi 
a Statului este o garanţie a aplicării principiului libertăţii 
religioase în societate. 
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 3. RAPORTAREA LIBERTĂŢII 
RELIGIOASE LA ORDINEA PUBLICĂ ŞI LA 

BUNELE MORAVURI ÎN CONSTITUŢIILE 
ŢĂRILOR   DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

 
 În general, libertăţile fundamentale sunt garantate de 
convenţiile internaţionale şi de legile fundamentale ale fiecărui 
Stat. O privire de ansamblu asupra modului în care este 

rezolvată această problematică în Constituţiile ţ ărilor europene 

poate să se constituie în punct de plecare pentru înţelegerea 
poziţiilor Statelor faţă de fenomenul religios. 

  

a) Legile fundamentale şi viaţa religioasă 
 
 Regimul juridic al cultelor este stabilit în texte juridice 

internaţ ionale, în textele unor legi fundamentale, în legi interne, 

principii juridice şi decizii ale forurilor de judecată 
constituţională, a căror competenţă în acest domeniu a fost 
recunoscută

29
, iar noţiunea de bază în jurul căreia este structurat 

acest Statut este cea de “libertate de cult”. În general, după cum 
am precizat deja într-un subpunct anterior, Constituţiile 
europene recunosc de la bun început libertatea religioasă, dar 
această libertate ar trebui să implice şi autonomia cultelor. 

Această autonomie nu este întotdeauna recunoscută prin 
Constituţie, fiind obiectul unor alte acte normative, după tradiţia 
juridică a fiecărui Stat. Pentru ca libertatea cultelor să fie 

                                                             
29

 Consortium Européen, “Le statut constitutionnel des cultes dans les Pays  

de l’Union Européenne”, în  Rapports Religion Etat, Litec, 1995, p. 2. 
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efectivă, recunoaşterea acestei libertăţi este insuficientă
30

, 
cultele trebuind să fie protejate din punct de vedere juridic şi 
mai ales la nivel de lege fundamentală. 

 În cea mai mare parte a ţărilor europene, prin Constituţie 
este garantată libertatea cultelor, făcându-se adesea precizarea că 
această libertate nu trebuie să lezeze ordinea publică. Noţiunea 
de “ordine publică” este formulată în maniere diferite, dar se 

referă, în sens pozitiv, la menţinerea unei linişti sociale 
caracteristică Statului de drept sau, tot în sens pozitiv, la evitarea 
unor cazuri de tulburare a acestei “păci sociale”. Unele State au 
prevăzut în legislaţia lor posibilitatea restrângerii acestor 

libertăţi pentru cauze de interes public. Astfel, articolul 1 
aliniatul 1 al legii din 9 decembrie 1905, privind separaţia dintre 
Biserică şi Stat în Franţa, precizează: “Republica asigură 
libertatea de conştiinţă. Ea garantează liberul exerciţiu al 

cultului, sub rezerva singurelor restricţii date în interes public”
31

. 
Articolul 6 paragraful 1 din Constituţia Olandei (17 februarie 
1983) dispune că “fiecare are dreptul de a-şi manifesta liber 
convingerea, individual sau în comuniune cu alţii, fără a fi 

exonerat de responsabilităţile ce îi revin în virtutea legii”
32

. În 
prevederile constituţionale ale unor ţări, alături de noţiunea de 
“ordine publică”, apare şi cea de “bune moravuri”. Articolul 12 
al Legii constituţionale daneze din 5 iunie 1953 dispune că: 

“cetăţenii au dreptul de a se reuni în comunităţi pentru a-l adora 
pe Dumnezeu de maniera care corespunde convingerilor lor”, 
menţionând că “nimic din ceea ce este contrar bunelor moravuri 
şi ordinii publice nu trebuie învăţat sau practicat”

33
.  Constituţia 

                                                             
30

 Consortium Européen, “Le statut constitutionnel… “, p. 2. 
31

 Consortium Européen, “Le statut constitutionnel… “, p. 3. 
32

 Consortium Européen, “Le statut constitutionnel… “, p. 5. 
33

 Consortium Européen, “Le statut constitutionnel… “, p. 3. 
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italiană precizează în articolul 19 că “fiecare are dreptul de a 
face liber profesiune de credinţă religioasă, individual sau 
colectiv, de a împărtăşi altora şi de a practica, fie în public, fie 

individual, cu condiţia de a nu se folosi de rituri contrare 
bunelor moravuri”

34
.   

 Într-o decizie a Curţii Constituţionale din Italia
35

, aceasta a 
dedus din adverbul “liber”, abrogarea declarării prealabile în 

faţa autorităţilor competente a ceremoniilor şi practicilor de cult 
ce se desfăşoară în locurile publice

36
. Articolul 8 din Constituţie 

dispune că “toate credinţele religioase se bucură de o egală 
libertate în faţa legii, pe baza acordului realizat cu reprezentanţii 

lor.”
37

  
 Articolul 5 din Constituţia Greciei (1975) dispune că “toţi 
cei care se găsesc pe pământul elen se bucură de protecţia 
absolută a vieţii lor, a onoarei şi a libertăţii, fără deosebire (...) 

de convingeri religioase. Această garanţie, care nu este limitată 
la cetăţenii greci, este recunoscută expres cultelor prin articolul 
13 paragraful 2: “Toate religiile cunoscute sunt libere şi 
practicarea cultului se exercită fără piedică sub protecţia legii. 

Nu este permis ca exerciţiul cultului să atenteze la ordinea 
publică sau la bunele moravuri. Prozelitismul este interzis”. 
După doctrina Consiliului de Stat, libertatea esta recunoscută 
pentru toate religiile cunoscute

38
, adică pentru toate religiile care 

                                                             
34

 Consortium Européen, “Le statut constitutionnel… “, p. 4. 
35

 Decizia nr. 45 din 8 martie 1957. 
36

 F.  Margiotta  Broglio, “Vers  une  séparation  contractuelle” le  nouveau  

regime des cultes en Italie, le supplément CERF, 1990, p. 91 ş.u.  
37

 Naţiunile Unite,  Comitetul  pentru  drepturile  omului, CCPR/C6/Add4, 26 
febr. 1980. 
38

 Naţiunile Unite, Comité   pour   l’elimination de  la discrimination  raciale,  
onzième rapport Grèce de 7 august 1991, CERD/C/210/Add 1, 30 sept. 

1991,  

Nr. 45. 
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au dogme, practici de cult şi învăţământ accesibile şi nu sunt 
secrete. 
 Observăm că în Grecia este introdus termenul de “religii 

cunoscute”. Această menţiune vrea să protejeze libertatea 
religioasă de unele practici ce contravin normelor de conduită 
socială sau normelor morale. Se cunosc cazuri în care în spatele 
denumirii de cult, grupuri aşa-zis religioase au desfăşurat 

activităţi de terorism, proxenetism, pedofilie, în cadrul anumitor 
ritualuri secrete. Autoritatea de Stat poate să considere anumite 
practici inacceptabile, de exemplu cele care atentează la 
integritatea corporală a minorilor, ori -direct sau indirect- la 

educaţia lor. Se poate vorbi de atentat direct
39

  în caz de amăgire 
fizică sau de pedepse corporale exagerate revendicate ca mod de 
educaţie

40
. 

 Necesitatea cunoaşterii ideologiei şi practicilor de cult, 

pentru o protejare a ordinii publice şi a bunelor moravuri, a dus 
şi la apariţia noţiunii de “recunoaştere a cultelor” de către Stat. 
Această “recunoaştere” conferă totodată pluralism, dar şi 
preferinţă. Recunoaşterea conferă câteva avantaje care sunt 

obţinute după criterii stabilite de către Stat. În această situaţie se 

                                                                                                                                   
 
39

 În   literatura   de   specialitate   se   vorbeşte   despre   “atentat   la  bunele  

moravuri, prin aceasa înţelegându-se acte de imoralitate având ca şi obiectiv  

fie propria  satisfacţie a  subiectului  (ex.  violul,  ultrajul  public  la  pudoare,  

adulterul),  fie  stimularea  pasiunilor  altei  persoane  (acostarea  şi seducerea  

minorilor,  proxenetismul etc.),  vezi  Gerard  Cornu,  Vocabulaire juridique,  

Presses Universitaires de  France, Paris, 1987, p. 72. 
40

 Huyette  Michel  (Magistrat),   “Les   sectes   et   la   protection    judiciaire 

des mineurs”, recueil Dalloz Syrey, în  Cahier  Chronique,   Nr. 32,  1996, p. 

272. 
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află cinci State: Belgia, Austria, Spania, Franţa (pentru Alsace-
Lorraine) şi Luxemburg. 
 Articolul 15 din Legea fundamentală de Stat în legătură cu 

drepturile civice generale, din 21 decembrie 1867, care în 
Austria are valoare constituţională, recunoaşte libera exercitare a 
religiei, pentru Bisericile şi comunităţile religioase recunoscute 
prin lege

41
.  Această garanţie a fost extinsă prin articolul 63 al 

Tratatului de la Saint Germain, care de asemenea are valoare 
constituţională: “Toţi locuitorii Austriei au dreptul la liberul 
exerciţiu public sau privat a tuturor credinţelor, dacă practicarea 
lor nu este incompatibilă cu ordinea publică şi bunele 

moravuri”
42

. Tradiţional, Ministerul Culturii avea puterea 
discreţională de a recunoaşte un cult. După decizia Tribunalului 
Suprem Constituţional din 1988, Ministerul a fost însărcinat să 
recunoască Bisericile care îndeplineau condiţiile legale pentru 

obţinerea recunoaşterii. Există în acest moment treisprezece 
religii şi comunităţi religioase recunoscute

43
. Bisericile şi 

comunităţile religioase nerecunoscute nu pot obţine 
personalitatea juridică de drept privat. Dimpotrivă, cele care sunt 

recunoscute au personalitate juridică nu numai de drept privat, 
dar şi de drept public, ca şi persoanele publice (Statul Federal şi 
Statele federate). Bisericile şi comunităţile religioase 
recunoscute, cu excepţia Bisericii Ortodoxe

44
, pot aduce în faţa 

                                                             
41

 Consortium Européen, “Le statut constitutionnel… “, p. 2-3. 
42

 Naţiunile Unite, Comitetul pentru drepturile omului, CCPR/C/51/Add. 2, 9  

nov. N°198. 
43

 După doctrină şi jurisprudenţă,  Bisericile corespund structurilor organizate 

de comunităţile creştine,  iar  “comunităţile religioase“ corespund  structurilor 
organizate de comunităţile necreştine. 
44

Biserica  Ortodoxă  nu  percepe  taxe  obligatorii,  contribuţia credincioşilor  

fiind benevolă. 
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tribunalului laic resortisanţii lor care nu achită impozitul 
ecclesial obligatoriu. Credincioşii unei confesiuni determinate 
sunt obligatoriu afiliaţi Bisericii sau comunităţii religioase care-i  

raportează la această confesiune, iar copiii care frecventează o 
Biserică sau o comunitate religioasă recunoscută trebuie să 
urmeze cursurile de religie ţinute de cultul respectiv în şcoală. 
Pe lângă toate acestea, recunoaşterea cultului conferă dreptul de 

folosinţă exclusivă a numelui cultului respectiv
45

.  
 În Belgia se proclamă “libertatea de cult, a exercitării lui în 
mod public, la fel ca şi manifestarea opiniilor religioase (...) în 
afara pedepsirii delictelor” şi prevede că nimeni nu poate fi 

constrâns să participe la actele de cult şi nici să respecte ziua de 
odihnă. Statul asigură salarizarea pentru personalul de cult ce 
deserveşte cultele recunoscute legal. Aceste culte sunt: Cultul 
catolic, protestant, iudaic şi anglican

46
 , islamic

47
 şi cultul 

ortodox (rus şi grec)
48

 . 
 Articolul 16 al Constituţiei spaniole proclamă libertatea de 
religie şi de manifestare religioasă, sub rezerva limitelor 
“necesare în vederea menţinerii ordinii publice protejate prin 

lege”. Articolul 5 din legea 7/1980 cu privire la libertatea 
religioasă precizează că Bisericile, confesiunile, comunităţile 
religioase şi federaţiile lor se bucură de personalitate juridică o 
dată ce ele sunt înscrise în registrul public care este creat în acest 

scop la Ministerul Justiţiei. În Articolul 6 se arată că această 
înscriere aduce pentru Biserici, confesiuni şi comunităţi 
religioase atât dreptul la autonomie şi la auto-organizare, cât şi 

                                                             
45

 Pentru   detalii,  vezi    Bruno   Primetofer,   The  Constitutional  status  of  

Religious Entires in Austria. 
46

 Legea din 4 martie 1870. 
47

 Legea din 19 iulie 1974. 
48

 Legea din 17 aprilie 1985. 
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cel de a putea încheia convenţii şi acorduri de cooperare cu 
Statul, care sunt aprobate de către Cortes

49
 . 

 În Franţa, cultele se bucură de un statut special în 

departamentele Bas-Rhin, Haut-Rhin, şi Moselle, statut juridic 
care a fost în vigoare înainte de introducerea în dreptul francez a 
legii din 9 decembrie 1905, privind separaţia dintre Biserică şi 
Stat. Acest statut special face distincţia între cultele recunoscute 

şi cultele nerecunoscute. Sunt patru culte recunoscute: Cultul 
catolic, Biserica Luterană a conferinţei de la Augsburg, Biserica 
Reformată şi cultul Israelit. Numirea episcopilor catolici, ca şi a 
conducătorilor cultelor recunoscute, nu se face decât cu 

aprobarea guvernului francez, iar acest personal de cult 
beneficiază de tratament special, constând în avantaje 
materiale

50
. Culturile musulman, ortodox, protestant neataşat la 

cel recunoscut şi diversele secte nu sunt recunoscute. Decretul 

din 18 martie 1959 subordonează în principiu exercitarea acestor 
culte unei autorizări, dar de fapt textul nu a fost aplicat. 
Credincioşii acestor culte se organizează în asociaţii, care 
dobândesc personalitate juridică şi capacitate juridică, prin 

înscrierea la grefierul tribunalului competent pentru sediul lor. 
După decizia Consiliului de Stat din 4 iulie 1980, autoritatea 
administrativă nu se poate opune înscrierii unei asociaţii 
religioase pentru motive străine exigenţelor de ordine publică

51
.  

 Articolul 22 din Constituţia luxemburgheză dispune: 
“Intervenţia Statului în numirea şi instalarea şefilor de culte, 
modul de numire şi revocarea altor angajaţi ai cultelor, 
facultatea pentru unii sau pentru alţii de a ţine legătura cu 

                                                             
49

 Vezi Jacques Robert, Jean  Duffar, Droit  de  l’Homme  et  libertés 
fondamentales,  Monctchrestien, 1993, p. 15. 
50

 Vezi Jacques Robert, Jean  Duffar, Droit  de  l’Homme..., p. 515. 
51

 Naţiunile Unite, Comitetul  pentru  drepturile omului,  CCPR/C/46/Add2, 

26 august 1987, Nr. 384. 
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superiorii lor şi de a publica actele lor ca şi raportul Bisericii cu 

Statul, fac obiectul convenţ iilor ce trebuiesc aduse în discuţia 

Camerei Deputaţilor, pentru dispoziţii care necesită intervenţia 
lor”. Textul acestui articol nu numeşte Biserica catolică, dar din 
contextul istoric general şi din tradiţia concordatară a 
Luxemburgului se poate face legătura cu această Biserică

52
.  O 

lege ce datează din 23 noiembrie 1982 recunoaşte Biserica 
protestantă reformată din Luxemburg, acordând personalitate 
juridică acesteia şi determină funcţiile şi activităţile remunerate 
de către Stat. 

 Suedia asigură fiecărui cetăţean “libertatea religiei, adică 
libertatea de a practica propria religie, singur sau împreună cu 
alţii

53
. 

 Observăm că şi în cazurile în care apare instituţia 

recunoaşterii cultelor, aceasta nu are ca obiectiv restrângerea 
libertăţii religioase, ci este doar o garanţie pentru ocrotirea 
liniştii publice şi a bunelor moravuri. 
 Articolul 41 din Constituţia portugheză precizează că 

“libertatea religiei este “inviolabilă” şi că “nimeni nu poate fi 
urmărit, privat de drepturi... pe motivul convingerilor” sau 
“practicilor religioase” Constituţia portugheză merge mai 
departe, garantând protecţia secretului convingerilor. 

 În Statele în care există un regim privilegiat pentru una sau 
mai multe Biserici, este garantată, de o manieră satisfăcătoare, 
libertatea religioasă. Doar regii Danemarcii şi ai Angliei nu au 
libertatea de a aparţine oricărui cult. 

 
 

                                                             
52

 Vezi  A. Pauly, Les cultes  au  Luxemburg.   Une  modèle  concordataire, 

Forum., Luxemburg, 1989. 
53

 Art. 6 din Constituţia Suediei din 1975. 
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 b) Raportarea libertăţii religioase la ordinea 
publică şi la protecţia bunelor moravuri  

 
 Din textele citate mai sus se poate observa preocuparea 
legiuitorului pentru păstrarea “ordinii publice” şi ocrotirea 

“bunelor moravuri”. Cele două noţiuni au o legătură strânsă între 
ele, deoarece au menirea de a sublinia două aspecte ce stau la 
temelia “securităţii sociale”.  
 În limbajul juridic, “ordine publică” înseamnă o stare 

socială în care liniştea, pacea şi securitatea publică nu sunt 
tulburate. În cadrul ordinii juridice, termenul vine să 
caracterizeze câteva reguli care se impun cu o forţă particulară şi 
care uneori sunt numite chiar “dispoziţii de ordine publică”. 

Normele privind ordinea publică fiind imperative, trebuie să fie 
respectate de către persoanele fizice sau juridice, ele 
corespunzând în ansamblu exigenţelor fundamentale (sociale, 
politice, etc.)

54
 . Considerate ca esenţiale în funcţionarea 

serviciilor publice şi în menţinerea securităţii şi a moralităţii, 
normele sus menţionate înglobează şi conţinutul expresiei “bune 
moravuri”. 
 Prin “bune moravuri” se înţelege ansamblul de reguli 

impuse de către morala socială, receptate într-un timp sau un loc 
dat, care în paralel cu “ordinea publică” constituie o normă de 
referinţă

55
 după care comportamentele sunt apreciate

56
 . În 

                                                             
54

 Gerard  Cornu,  Vocabulaire juridique, lit. “O”. 
55

 Gerard  Cornu,  Vocabulaire juridique, lit. “B” ( “Bonnes moeurs”). 
56

 În anumite sisteme de drept, se subliniază faptul că acele convenţii care 

contravin bunelor moravuri sunt lovite de nulitate absolută (Codul Civil 
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decursul timpului, în funcţie de ţară, de cultură şi tradiţii, 
conţinutul expresiei a fost modificat, ajungându-se la situaţii 
delicate

57
 . Putem spune astăzi că noţiunea de “bune moravuri” a 

fost transformată într-o noţiune cu un conţinut prea puţin 
precizat şi din acest motiv foarte uşor de modificat după 
principii strict raţionale, eliminându-se factorul spiritual. Deşi 
etimologia termenului ne duce la protejarea valorilor morale, 

expresia a fost laicizată, asupra moralităţii sau imoralităţii unor 
acte sau fapte pronunţându-se doar raţiunea mai mult sau mai 
puţin influenţată de capriciile omeneşti. Astfel este greu de găsit 
calea de ieşire din această inversare axiologică, “ordinea 

publică” şi “bunele moravuri” rămânând din păcate doar simple 
instrumente în mâna Statului, cu ajutorul cărora se încearcă să se 

afişeze o onestitate a Statului de drept şi o “protejare a 

valorilor culturii europene”. 
 

                                                                                                                                   

Francez art. 6). Această definiţie are un caracter pur juridic, devalorizat din 
punctul de vedere al moralei creştine. 
57

 Datorită  presiunilor unor   cercuri   de   influenţă  şi  datorită  secularizării  

societăţii,  în  lipsa  unui  sistem de  referinţă  moral,  refuzându-se  sistemele  

religioase tradiţionale, mai ales în ţările aşa-zise laice,  limitele  de  aplicare a 

acestei norme sunt stabilite de către judecător. În ceea ce priveşte  morala 

sexuală şi respectul persoanei umane, jurisprudenţa se pronunţă diferit de la o 

ţară la alta. S-a ajuns ca ceea ce într-o ţară contravine bunelor moravuri şi ca 

atare provoacă scandal public, într-o altă ţară să fie considerat un drept 

fundamental, în numele libertăţii (homosexualitatea, prostituţia, etc).  
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4. PRINCIPALELE MODELE DE 
MANIFESTARE A RELAŢIEI BISERICĂ-STAT 

ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 
 Manifestarea libertăţii religioase pe baza principiului 
autonomiei cultelor este într-o relaţie directă cu modalitatea în 
care înţelege fiecare Stat să privească fenomenul religios şi viaţa 

cultelor, de fapt relaţia pe care vrea să o stabilească Statul cu 
Bisericile şi celelalte culte ce-şi desfăşoară activitatea în 
interiorul suveranităţii sale. Relaţia dintre Biserică şi Stat fiind 
reglementată de fiecare Stat în parte, oferă o imagine clară a 

preocupărilor pe care le are Statul faţă de fenomenul religios. În 
cadrul acestei preocupări, fiecare Stat în parte rezervă pentru 
culte o poziţie stabilită în funcţie de criterii care la rândul lor 
sunt influenţate de istorie, tradiţii şi de sistemul de valori 

promovat de fiecare Stat. 
  

 a) Rolul istoriei şi tradiţiilor locale în stabilirea 
tipului de relaţie Biserică58

 - Stat  
 

 Atunci când dorim să înţelegem situaţia complexă în care se 
găseşte relaţia dintre Biserică şi Stat la nivel european, trebuie să 
privim spre istorie, aceasta fiind cea care este în măsură să dea o 
parte din răspunsuri la întrebările ce pot să apară. În lucrările de 

                                                             
58

 Având în vedere că la nivel european creştinismul este religia cea mai 
importantă şi că raportul dintre Biserică şi Stat a fost influenţat în fiecare caz 
în parte de această religie, ne referim în mod special la Biserici, atingând 

însă, în măsura importanţei lor şi celelalte culte şi grupuri religioase.  
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specialitate
59

  au fost identificate cinci elemente-cheie care stau 
la baza acestor raporturi: 
 1. Reuşita sau eşecul Reformei protestante; 

 2. Atitudinea Bisericii în faţa “Epocii luminilor”; 
 3. Atitudinea Bisericilor în faţa democraţiei; 
 4. Rolul religiei în construcţia identităţii naţionale; 
 5. Importanţa influenţelor socialiste şi comuniste din 

secolele XIX şi XX. 
 Pe lângă acestea, un alt element prezent în ultima vreme 
este cel care observă rolul liberalismului economic. 
 Fiecare dintre aceste elemente a marcat viitorul relaţiilor 

dintre Biserică şi Stat, fiecare Stat considerând util să se apropie, 
să se distanţeze sau să păstreze o poziţie intermediară faţă de 
Biserică. Uneori poziţia Bisericii, nu tocmai convenabilă pentru 
autorităţi sau amintirea abuzurilor au dus la formularea de 

rezerve în ceea ce priveşte apropierea dintre Stat şi Biserici. În 
alte cazuri, rolul Bisericii în situaţiile de criză prin care a trecut 
o ţară şi naţiunea ei a făcut să se consolideze conştiinţa legăturii 
directe existente între Biserică şi idealurile naţionale. Nu se pot 

face judecăţi de valoare categorice în legătură cu nici un sistem, 
nimeni nu poate să influenţeze într-o direcţie sau alta viitorul 
relaţiilor dintre Biserică şi Stat. Cert este însă că pentru fiecare 
ţară în parte şi pentru Europa în ansamblul ei, această 

problematică rămâne plină de interes. 
 
 
 

 

                                                             
59

 Vezi Yves  Lambert,  Religions  et   Laicité   dans   l’Europe    des   douze,    

Syros,   Paris,   1994,    p. 253   şi    David    Martin,   A  general   theory    of  

 secularisation,  Oxford, Basil Blackwell., 1978.  
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b) Elementele care ne ajută să observămErreur ! 
Signet non défini. 

locul şi rolul recunoscut Bisericilor 
în ţările Uniunii Europene  

 

 Atunci când dorim să facem o analiză a locului şi rolului 
recunoscut Bisericilor în ţările Uniunii Europene, consider că 
este util să observăm câteva elemente care pot să se identifice în 
cazul fiecărei ţări sau pot să difere de la o ţară la alta. Acestea ar 

fi: 
 a)  Statutul juridic rezervat instituţiilor cu caracter religios. 
 b) Prezenţa Bisericilor în viaţa publică, prin educaţie şi 
asistenţă religioasă. 

 c) Modul în care Statul înţelege să sprijine Bisericile. 
 a) Primul element ne arată poziţia Bisericilor în sistemul 
juridic al fiecărei ţări. Această poziţie este important, deoarece 
doar în funcţie de statutul juridic pe care îl au Bisericile şi 

celelalte culte, ele obţin capacitatea juridică care le dă dreptul să 
se manifeste ca identităţi recunoscute, titulare de drepturi şi de 
obligaţii. Instituţia juridică ce ilustrează cel mai bine acest lucru 
este cea a personalităţii juridice. 

 Fiecare individ, pentru a putea avea drepturi şi obligaţii, 
este înzestrat cu o personalitate juridică. Aceasta se obţine în 
condiţiile legii, în general prin naştere şi poate la rîndul ei să fie 
limitată tot în condiţiile legii. Deoarece a apărut necesitatea ca 

grupuri de oameni organizaţi să fie titulare de drepturi şi 
obligaţii ca grup şi nu ca individ în parte, a apărut încă din 
vremea Dreptului roman ideea de personalitate morală, acordată 
acestor grupuri. În Dreptul roman târziu şi în Dreptul bizantin, 

Biserica şi corporaţiile cu caracter religios au fost investite cu o 
astfel de capacitate, chiar dacă instituţia personalităţii juridice la 
acea vreme nu a fost precizată. 
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 Această personalitate juridică poate fi de ordin privat, 
pentru fiecare persoană în parte, iar pentru persoanele morale 
poate să fie de drept privat, în cazul asociaţiilor private, sau de 

drept public, pentru instituţiile Statului sau cele care au un 
caracter public recunoscut.  
 Biserica poate să aibă o personalitate de drept public, de 
drept privat, sau chiar să nu aibă personalitate juridică ca şi 

Biserică, ci doar ca o asociaţie privată. Deoarece Statul este cel 
care stabileşte cui şi în ce condiţii este acordată această 
personalitate, consider că analiza statutului juridic al Bisericilor 
din fiecare ţară ce intră în atenţia noastră poate să ne ajute pentru 

observarea rolului şi locului recunoscut Bisericilor în acea ţară. 
 b) Prezenţa Bisericii în viaţa publică, modul în care aceasta 
se realizează şi poziţia Statului faţă de această realitate poate, de 
asemenea, să ne ajute în demersul nostru. În decursul istoriei, 

fără încetare, Biserica s-a manifestat ca instituţie publică. 
Prezenţa ei a fost evidentă în cadrul sistemului educaţional, de 
asistenţă socială, iar asistenţa spirituală a fost şi este considerată 
benefică în cadrul instituţiilor de reeducare, în spitale şi în alte 

aşezăminte de acest gen. Armata, la rândul ei, are nevoie de o 
susţinere morală şi spirituală şi aceasta a fost şi este realizată de 
către Biserică. Modul în care Statul înţelege să sprijine 
activitatea Bisericilor în instituţiile publice arată poziţia pe care 

Statul o are faţă de Biserică şi importanţa pe care o acordă Statul 
acesteia. 
 c) Fiind o instituţie care nu realizează profituri, Biserica are 
nevoie, de asemenea, de asigurarea unor fonduri în vederea 

susţinerii activităţii sale. Modul în care Statul înţelege să sprijine 
Bisericile pentru obţinerea unor astfel de fonduri scoate în 
evidenţă de fapt preocuparea pe care o are Statul pentru 
asigurarea continuităţii activităţilor de acest gen. Există 

nenumărate instrumente ce stau la dispoziţia Statului pentru 
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realizarea acestui sprijin. Observarea modului în care este tratată 
această problemă ne ajută, de asemenea, în demersul nostru. 
 Pentru sistematizarea muncii, am considerat util să tratez 

acest subiect al locului şi rolului recunoscut Bisericilor în ţările 
Uniunii Europene urmărind modelele clasice deja stabilite în 
domeniul relaţiei Biserică-Stat. Acestea sunt: modelul unei 
strânse cooperări între Biserică şi Stat, cu desemnarea a cel puţin 

unei Biserici ca Biserică de Stat, în această categorie putând fi 
integrate Grecia, Regatul Unit al Marii Britanii, Suedia, 
Danemarca şi Finlanda; modelul separaţiei rigide dintre Biserică 
şi Stat, în care pot fi integrate Franţa, Olanda şi Irlanda; iar o a 

treia categorie este alcătuită de către ţările ce au adoptat un 
sistem de relaţii între Biserică şi Stat, caracterizat de o separaţie 
nedeterminată

60
 , îmbinând autonomia Bisericii cu sprijinul 

susţinut acordat de către Stat pentru Biserici. Din această 

categorie pot fi considerate ca făcând parte Germania, Austria, 
Luxemburg, Belgia, Italia, Spania şi Portugalia. 
 

                                                             
60

 Acest termen este folosit în acest moment în tratatele de Drept civil 

eclesiastic francez şi german, pentru desemnarea unui raport intermediar, mai 
concret spus, o autonomie a Bisericilor în statele respective, dar totodată un 
sprijin acordat lor din partea statului, sprijin adesea motiv at de rolul 

important pe care îl joacă Biserica în viaţa unei comunităţi. 
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II 
ROLUL ŞI LOCUL RECUNOSCUT 

BISERICILOR ÎN ŢĂRILE UNDE ESTE 
RECUNOSCUTĂ CEL PUŢIN UNA DINTRE 

BISERICI CA BISERICĂ DE STAT 

 
 

 Vom începe prin analizarea locului şi rolului recunoscut 
Bisericii în ţările unde este recunoscută cel puţin o Biserică 
dominantă, cu caracter de Biserică de Stat. 

 În cadrul acestui tip de relaţie, Bisericii de Stat îi este 
recunoscut rolul de principală instituţie ce este capabilă să 
păstreze şi să dezvolte valori de ordin spiritual şi moral. În 
general, Bisericile recunoscute ca fiind Biserici de Stat au 

obţinut acest statut datorită unei bogate activităţi sociale, 
cultural-naţionale şi în domeniul activităţilor educaţionale 
desfăşurate în decursul istoriei. Rolul şi locul unei anumite 
Biserici este subliniat în acest caz şi datorită ponderii sale 

sociologice. Astfel, în cazul acestui model, Biserica este numită 
într-un mod direct sau indirect

61
 fie “Biserică populară”

62
, 

“Biserică dominantă”
63

, sau “Biserică naţională”. 
 Adeseori această poziţie dominantă a unei Biserici este 

criticată de către specialiştii din Uniunea Europeană, 
considerând-o incapabilă de a asigura la nivelul standardelor 
europene principiile libertăţii, egalităţii şi autonomiei religioase. 
Membrii acestor comunităţi ecleziastice susţin însă că rolul şi 

locul mai important acordat unei Biserici derivă natural din 
realităţile de ordin social şi cultural. Pentru aceştia este foarte 

                                                             
61

 Cum este în Regatul Unit al Marii Britanii, Finlanda şi Suedia. 
62

 Cazul Danemarcei. 
63

 Cazul Greciei. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 42 

normal ca un Stat să încerce să protejeze -bineînţeles în limitele 
toleranţei religioase- o anume Biserică ce promovează valori 
considerate ca fiind esenţiale pentru naţiunea respectivă. Se mai 

apreciază că îndepărtarea de la o tradiţie susţinută de Biserica 
dominantă ar duce încetul cu încetul la pierderea identităţii, 
valorilor şi tradiţiilor naţionale. De fapt, trebuie recunoscut că 
acest caracter de Biserică dominantă, după cum am mai spus, nu 

este dat atât de mult de titlul acordat Bisericii în sistemul 
legislativ, cât este dat de activitatea concretă pe care o 
desfăşoară Biserica şi influenţa pe care o are aceasta în societate. 
 Dacă până la începutul secolului al XX-lea acest model era 

cel mai des răspândit
64

, o dată cu creşterea influenţei Franţei în 
Europa şi cu emanciparea politică a Statelor europene în relaţia 
lor cu Vaticanul, Statele tradiţional-catolice au renunţat, încetul 
cu încetul, la a considera Biserica Romano-Catolică o Biserică 

de Stat. Vaticanul, încetul cu încetul, s-a obişnuit cu această 
stare de fapt, urmând ca după Conciliul Vatican II să renunţe la 
clauzele din tratatele internaţionale

65
  în care se fixa în mod 

direct sau indirect statutul de Biserică de Stat pentru Biserica 

Romano-Catolică. Astfel, în Europa Occidentală şi de Nord, 
doar Bisericile protestante şi în Finlanda Biserica Ortodoxă 
păstrează acest statut, pe care Biserica Romei îl pierduse.  
 Prima ţară din Uniunea Europeană care intră în atenţia 

noastră este Grecia, unde Biserica dominantă este cea Ortodoxă, 
Biserică ce adesea este considerată incomodă

66
  şi în consecinţă 

criticată în cadrul Uniunii Europene. 

  

                                                             
64

 Singura    excepţie    demnă    de     luat    în    seamă    este   cea   a  Franţei  

post-revoluţionare. 
65

 Este vorba despre concordate. 
66

 Datorită strânselor legături cu Statul şi  datorită  puternicei   ancorări în  

sentimentul naţional. 
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1. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN GRECIA 

 

 

 În ultimele două milenii, creştinismul a avut un rol deosebit 
de important în istoria poporului grec. Dacă, începând cu secolul 

al IV-lea, creştinismul a fost profund marcat de personalităţi 
formate într-o atmosferă plină de valorile spiritualităţii greceşti, 

în timpul ocupaţiei otomane, credinţa ortodoxă le-a oferit 
elenilor posibilitatea de a supravieţui ca şi neam, având în 

Biserica Ortodoxă un simbol al identităţii naţionale şi o garanţie 
a unei morale sociale. Astfel, după căderea Constantinopolului, 

Biserica Ortodoxă a fost singura instituţie care a supravieţuit şi 
care a jucat un rol important, nu numai religios, ci şi social şi 

cultural. 
 În timpul insurecţiei din 1821 a apărut mai evident tipul de 

relaţie ce se urmărea a se realiza între Biserică şi Stat. 
Constituţiile Greciei precizau că religia Ortodoxă orientală este 

“dominantă” sau “religie de Stat” şi asigurau membrilor 
celorlalte confesiuni şi grupări religioase libera practică a 

religiei lor. Această strânsă legătură dintre Biserică şi Stat nu a 
acordat însă acestuia din urmă puterea şi dreptul de a interveni 

în organizarea şi în domeniul decizionar al acestei Biserici. 
Constituţiile din timpul insurecţiei nu conţin nici o dispoziţie 

relativă la dreptul Statului de a legifera în materie bisericească.  
 După instaurarea monarhiei absolutiste, Statul a devenit 

autoritatea legislativă exclusivă pentru tot ceea ce priveşte 
Biserica, prin aceasta înţelegându-se că iniţiativele Bisericii 

Ortodoxe erau concretizate prin acte ale puterii legiuitoare a 
Statului. Dispoziţia Constituţiei din 1844 privind “preponderenţa 

Statului conform cu legea” n-a fost reluată în constituţiile din 
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1864, 1911, 1927 şi 1952. Această dispoziţie a apărut doar în 

textul constituţional din 1968. 
 Datorită faptului că într-o astfel de coabitare intervenţia 
Statului putea să fie deranjantă pentru Biserică, Articolul 1 
paragraful 5 din Constituţia anului 1968 prevede că nici un 

proiect sau propunere de lege privind organizarea şi 
administrarea Bisericii nu va fi discutată fără consultarea 
Sfântului Sinod, fără să fi expirat un termen de 20 de zile în care 
această consultaţie să nu fi fost prezentată. 

  

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 
 Nevoia de subliniere a autonomiei Bisericii în Statul elen a 

dus şi la introducerea în Constituţia din 1975 a unor garanţii în 
acest sens. Articolul 72 paragraful 1 al Constituţiei din 1975, în 
vigoare azi, cuprinde o dispoziţie similară, care subliniază că 
proiectele şi propunerile de lege în legătură cu materia vizată de 

articolele 3 şi 13 din Constituţie
67

  sunt discutate doar în 
Adunarea plenară a Parlamentului şi în nici un caz în sesiunea 
de vară

68
. Prin aceasta, Adunarea constituantă înţelege să acorde 

garanţii că problema religioasă face parte dintre domeniile 

cărora le este acordată o importanţă particulară. Problemele 
legate de libertatea religioasă şi statutul constituţional al 
Bisericii Ortodoxe din Grecia, cuprinse în cele două articole, 
sunt protejate astfel de un eventual tratament superficial. 

                                                             
67

 Cele două articole se referă la  poziţia  juridică  a  Bisericii  Ortodoxe  şi  la 

 libertatea de cult.  
68

 Charalambos     Papastathis,    “Etat   et    Eglises  en   Grèce”,  în   

Gerhard 

 Robbers (ed.),   Etat   et  Eglises  dans  l’Union  européenne, Nomos, Baden- 

Baden, 1997, p. 81. 
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 Juriştii greci
69

  precizează că în Grecia autonomia statutară 
a Bisericii Ortodoxe este deplin asigurată, cu toate că ea 
constituie o persoană juridică de drept public, pentru care 

Parlamentul elen este un corp legislativ competent. “În 
Adunarea plenară a Camerei Deputaţilor sunt discutate şi votate 
regulamentele şi proiectele de lege în legătură cu alegerea de 
deputaţi şi în legătură cu materia vizată de articolele 3, 13, 27, 

28 şi 36
70

. Discutarea şi votarea actelor normative privind 
Biserica Ortodoxă, nu dă dreptul Statului de a interveni în 
organizarea şi administrarea Bisericească, Statul având în aceste 
cazuri doar rolul de a investi cu putere de lege actele şi 

iniţiativele promovate de către Biserică. Cea mai controversată 
prevedere legală în ceea ce priveşte relaţia Biserică-Stat în 
Grecia este cea a articolului 3 al Constituţiei din 1975 care, 
precum toate Constituţiile greceşti anterioare, desemnează 

religia Bisericii Ortodoxe orientale a lui Hristos ca “religie 
dominantă”. La nivel european este criticat faptul că doar cultul 
ortodox este garantat prin Constituţie, dar cu toate acestea, 
această precizare nu aduce prejudiciu celorlalte confesiuni şi nici 

o diferenţă aparentă nu distinge regimul constituţional al 
diferitelor culte. 
 Articolul 3 aliniatul 1 din Constituţie conţine principiile 
fundamentale care privesc poziţia Bisericii din Grecia şi a 

Bisericii Ortodoxe în general în Statul grec: “Religia dominantă 
în Grecia este cea a Bisericii Ortodoxe Orientale a lui Hristos. 
Biserica Ortodoxă greacă recunoaşte ca şi conducător pe 
Domnul Nostru Iisus Hristos şi este indisolubil legată prin 

                                                             
69

 Ioannis Koukiadis, Charalambos Papastathis, “Droit du travail et religion  

en Grèce” în Consortium Européen pour  l’Etude  des  relations  Eglise-Etat,  

Les  Eglises  et   le  droit   du   travail  dans  les   pays   de   la   Communauté  

Européenne, Madrid, 1993, p. 115. 
70

 Art. 72, paragraful 1 din Constituţia Greciei. 
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dogmă de marea Biserică a Constantinopolului şi de toate 
celelalte Biserici creştine de aceeaşi dogmă, observând imuabil, 
ca şi acelea, Sfintele Canoane apostolice şi sinodale, la fel ca şi 

Sfintele Tradiţii... Regimul ecleziastic existent în câteva regiuni 
ale Statului nu este contrar dispoziţiilor din paragraful 
precedent”. Putem observa din conţinutul acestui articol 
următoarele: 

 1. Confesiunea ortodoxă constituie religia dominantă. 
 2. Biserica Greciei este indisolubil legată spiritual de 
Patriarhia Ecumenică de Constantinopol şi de toate celelalte 
Biserici Ortodoxe. 

 3. Biserica este auto-administrată. 
 4. Regimul autocefal existent este menţinut. 
 În legătură cu prima observaţie, trebuie precizat faptul că 
acest caracter de “religie dominantă” nu este proclamat în 

detrimentul altor confesiuni, ci este o consecinţă a faptului că în 
covârşitoarea majoritate, cetăţenii eleni sunt membri ai Bisericii 
Ortodoxe. Biserica este numită astfel pentru caracterul ei 
naţional, dominând prin rolul şi locul pe care l-a obţinut prin 

activitatea ei în societatea elenă. Nu numirea provoacă acest 
caracter dominant, ci realitatea a provocat această recunoaştere a 
rolului Bisericii făcută prin menţiunea constituţională. 
 Conţinutul juridic al termenului “dominantă” ar putea fi 

prezentat după cum urmează: 
 1. Ortodoxia constituie religia oficială în sensul că i se 
recunoaşte meritul de a fi religia practicată şi respectată de 
covârşitoarea majoritate a grecilor, aceasta neînsemnând, după 

cum vom vedea în continuare, că celelalte religii sau grupări 
religioase nu au dreptul de a exista şi de a se organiza liber.  
 2. Biserica ce exprimă această dogmă dispune de o 
personalitate juridică proprie. În ceea ce priveşte situaţia ei 

juridică, ea este o persoană morală de drept public, cum sunt şi 
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diversele sale organisme
71

 . Personalitatea juridică de drept 
public recunoscută Bisericii Ortodoxe vine să confirme rolul 

public pe care îl are această confesiune, şi în nici un caz nu se 

constituie în criteriu de discriminare. O parte a doctrinei juridice 
greceşti, ce-i drept, nu în totalitate, susţine că Biserica Romano-
Catolică, ca şi Biserica protestantă din Grecia, sunt persoane 

juridice de drept public, ceea ce antrenează ca şi consecinţă 
faptul că exerciţiul actelor de administraţie publică nu aparţine 
numai autorităţilor religiei dominante, ci şi ale confesiunilor 
cunoscute

72
. Celelalte confesiuni şi tendinţe religioase 

recunoscute se bucură, la fel, de mai multe privilegii. Acest fapt 
poate fi ilustrat şi prin precizările articolului 6 paragraful 1 
aliniatul c. al legii 1763/1988, privind “recrutarea cetăţenilor 
greci”, fiind precizată scutirea de la înrolare a preoţilor, 

călugărilor şi novicilor, fie că sunt ortodocşi sau aparţin altor 
religii. Toţi slujitorii cultelor: creştini ortodocşi, catolici, 
musulmani, israeliţi, dar de asemenea toţi slujitorii religiilor 
cunoscute -după o decizie (3601/1990

73)  a Consiliului de Stat- 

sunt dispensaţi de serviciul militar. 
 Într-un sens larg, Biserica Greciei cuprinde Mitropoliile, 
bisericile parohiale, mănăstirile, “Apostoliki Diakonia”

74
  şi 

Centrul interortodox însărcinat cu promovarea relaţiilor Bisericii 

Ortodoxe din Grecia cu celelalte Biserici Ortodoxe
75

 . Parohia, 
ca şi Episcopia, este o persoană juridică de drept public şi este 

                                                             
71

 Art.  1 paragraful 4   din   Legea nr.   590/1977,     în    legătură   cu    

Cartea   statutară   a Bisericii Greciei. 
72

 Conform art. 1368 din Codul Civil. 
73

 Naţiunile Unite, CERD 6 C/210/ADD 1, 30 sept. 1991, nr. 45. 
74

Instituţie bisericească însărcinată cu planificarea organizării şi punerii în 
practică a misiunii culturale şi spirituale ortodoxe, conform art. 40 din Legea 
nr. 590/1977. 
75

 Cartea statutară a Bisericii Ortodoxe greceşti, art. 41. 
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instituită prin decret prezidenţial, aceasta neînsemnând că 
parohiile ar fi întemeiate la iniţiativa puterii de Stat. Mănăstirile 
sunt la fel, persoane juridice de drept public

76
, în timp ce 

celelalte organizaţii ale Bisericii, de exemplu organizaţiile 
filantropice, funcţionează ca şi persoane morale de drept 
privat

77
.  

 Statul poartă mare interes pentru Biserică, aceasta 

bucurându-se de un tratament special. Analiştii europeni critică 
adesea faptul că acest tratament nu se răsfrânge întru totul şi 
asupra celorlalte confesiuni. Având în vedere ponderea Bisericii 
Ortodoxe faţă de cea a tuturor celorlalte culte, în nici un caz 

prezenţa publică a acestora din urmă, din motive logice, nu ar 
putea fi comparată cu cea a ortodocşilor. Analiştii observă însă 
că această discrepanţă nu poate fi considerată ca o încălcare a 
principiului constituţional de egalitate religioasă

78
. Trebuie să 

menţionăm că, deşi Biserica Ortodoxă este recunoscută ca 
Biserică dominantă, celelalte Biserici se bucură de un tratament 
egal, proporţional cu numărul credincioşilor fiecărei confesiuni. 
 Biserica Ortodoxă este prezentă în cea mai mare parte a 

manifestărilor oficiale de Stat: ceremonii naţionale, prestări de 
jurământ din partea parlamentarilor etc.

79
 majoritatea 

covârşitoare a populaţ iei şi deci a parlamentarilor fiind de 

confesiune ortodoxă. Aceasta nu exclude posibilitatea de 
organizare de ceremonii la care să fie invitaţi participanţi ai 
diferitelor culte.  

                                                             
76
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 De obicei, creştinii neortodocşi sunt regrupaţi în corporaţii 
de drept privat

80
 , libertatea lor fiind garantată o dată cu 

garantarea libertăţii conştiinţei religioase prin Articolul 13. 

Această libertate “este inviolabilă”. A se bucura de libertate 
publică şi de drepturi civice este un drept care aparţine tuturor 
cetăţenilor şi nu depinde de convingerea religioasă a fiecăruia.  
 Conştiinţa religioasă şi convingerile religioase, nereligioase 

sau atee, la fel ca şi deviaţiile dogmatice sau administrative ale 
tuturor religiilor şi ale fiecărui om în parte, sunt protejate în 
cadrul legalităţii: “Nimeni nu poate, pe baza convingerilor 
religioase, să fie exceptat de la îndeplinirea obligaţiilor către Stat 

sau să refuze să se conformeze legii”
81

 
 Constituţia elenă asigură totodată şi libertatea de 
manifestare religioasă. Articolul 14 subliniază libertatea de 
exprimare: “Fiecare poate să exprime şi să difuzeze gândurile 

sale oral, prin scris sau prin vocea presei, observând legile de 
Stat”. Toate religiile cunoscute sunt libere şi practicile de cult se 
exercită fără tulburare sub protecţia legii, dar nu este permis ca 
exerciţiul cultului să aducă atentat la ordinea publică sau a 

bunelor moravuri.  
 Personalul de cult al tuturor religiilor cunoscute este supus 
la aceeaşi supraveghere din partea Statului şi la aceleaşi 
obligaţii, ca şi cel al religiei dominante”

82
. 

 Articolul 16 paragraful 2 din legea fundamentală elenă, se 
referă la libertatea educaţiei: “Învăţământul constituie o misiune 
fundamentală a Statului şi are ca obiectiv educaţia morală, 
culturală, profesională şi fizică a elenilor, dezvoltarea unei 

conştiinţe naţionale şi religioase, la fel şi formarea lor ca 
cetăţeni liberi şi responsabili”. Fiecare cult are dreptul să 

                                                             
80

 Charalambos Papastathis,  “Etat  et  Eglises...”, p. 91. 
81

 Art. 4 şi 13 paragraful 1 din Constituţia Greciei. 
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desfăşoare activităţi educaţionale proprii, dar datorită faptului că 
numărul de copii care nu sunt de confesiune ortodoxă, dintr-o 
instituţie de învăţământ, este foarte mic, neexistând posibilitatea 

formării de grupe compacte, învăţământul religios este organizat 
de către Biserica Ortodoxă, celelalte culte putând să desfăşoare 
programe similare în cadrul activităţilor proprii. 

 Au fost şi sunt câteva voci care susţ in că egalitatea 

religioasă ar fi încălcată, mai ales în ceea ce priveşte angajarea 
personalului didactic în şcoli şi grădiniţe. Problema a fost pusă 
pentru început în legătură cu cadrele didactice din învăţământul 

primar public sau privat neconfesional. Un învăţător al unei 
şcoli publice a fost concediat datorită adeziunii sale la cultul 
Martorilor lui Iehova. Consiliul de Stat la care el a declarat 
recurs, a statuat prin decizia 1417 din 1949 că este necesar 

pentru fiecare învăţător să fie de credinţă ortodoxă, deoarece el 
trebuie să predea religia şi să-şi conducă elevii la ceremoniile 
religioase, sau să îndeplinească eventual alte datorii specifice 
care presupun apartenenţa la confesiunea ortodoxă. Consiliul de 

Stat a admis că de fapt convingerile religioase ale învăţătorului 
concediat şi atitudinea pe care a adoptat-o provocau un 
comportament incompatibil cu funcţia de învăţător.  
 Motivul principal pentru care această decizie nu a anulat 

concedierea cadrului didactic a fost că el este obligat să predea 
toate materiile şi deci şi religia. Deoarece toţi elevii erau de 
confesiune ortodoxă, învăţătorul a fost obligat să predea religia 
ortodoxă. Neconformându-se la această cerinţă, el a fost obligat 

să părăsească acel post.  
 Punerea în practică a Legii nr. 1771/1998 a reuşit să 
clarifice situaţia în legătură cu predarea orelor de religie. 
Deoarece învăţământul religios nu poate să fie realizat decât de 

către cadre didactice ortodoxe, în cazul în care un învăţător 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 51 

aparţine altei confesiuni, aceste ore vor fi predate de către un alt 
învăţător de confesiune ortodoxă.  
 Analizând cazurile menţionate, observăm că preocuparea 

Statului nu este în nici un fel de a proteja de o manieră abuzivă 
Biserica Ortodoxă, ci de a crea condiţiile adecvate pentru 
exercitarea dreptului de instrucţie religioasă conform 
apartenenţei religioase a elevilor. 

 În şcolile secundare, învăţământul ortodox este predat de 
către licenţiaţi ai Facultăţii de Teologie. Ei sunt funcţionari 
publici şi sunt plătiţi de către Stat. 
 Conform cu principiul libertăţii de conştiinţă prevăzut de 

articolul 13 al Constituţiei, elevii de altă confesiune decât cea 
ortodoxă pot să ceară dispensarea de aceste cursuri, deoarece 
părinţii au dreptul să-şi crească copiii după convingerile 
religioase pe care le preferă.  

 Criticii sistemului legislativ grec nu ezită să identifice ca un 
caz de intoleranţă prevederea articolului 33 paragraful 2 din 
Constituţia elenă, care se referă la faptul că Preşedintele trebuie 
să depună jurământ în numele Sfintei Treimi. Pentru a răspunde 

la această acuzaţie, a fost adus ca exemplu articolul 59 
paragraful 2 din Constituţie, care arată că parlamentarii de altă 
confesiune pot să depună jurământ după propriile convingeri 
religioase. Enunţarea acestei dispoziţii implică faptul că 

deputatul fără religie sau ateu poate să ocupe un loc în 
parlament, deoarece libertatea religioasă nu poate să nu 
acţioneze asupra tuturor cetăţenilor. Deci poate să fie extinsă 
această prevedere şi asupra articolului 33 paragraful 2

83
, 

putându-se constata că prevederile acestui articol arată mai mult 
legătura culturii greceşti cu creştinătatea. 

                                                             
83

 Afirmaţiile  îşi  au   temeiul   în    prevederile  art.  13 paragraful 1   din    

Constituţia Greciei. 
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 Libertatea de cult este supusă observării câtorva condiţii. 
Conform articolulului 13 paragraful 2, religia în discuţie 
“trebuie să fie cunoscută”, deci ea nu trebuie să aibă dogme 

secrete şi nu trebuie să aibă un cult clandestin. Totodată, practica 
de cult nu trebuie să atenteze la bunele moravuri. 
 Aceste prevederi au fost considerate ca fiind necesare 
pentru protejarea populaţiei ţării de curentele sectare ce 

promovează, sub masca unor activităţi religioase, practici 
periculoase pentru ordinea publică, pentru sănătatea fizică şi 
psihică a populaţiei. Doctrina şi jurisprudenţa impun o condiţie 
suplimentară şi anume că adepţii religiei în discuţie nu trebuie să 

facă prozelitism când întâlnesc membrii altei religii. Toate 
religiile sunt protejate prin Codul Penal, existând precizarea că o 
ofensă cauzată uneia sau alteia în presă poate justifica 
suspendarea publicaţiilor sau imprimatelor respective

84
. 

 Precizarea articolului 13 paragraful 2 din Constituţ ie a 

făcut să curgă multă cerneală. Acesta precizează că 
“prozelitismul este interzis”. În Grecia, prozelitismul este un 

delict prevăzut de dreptul penal, instituit prin Legea nr. 
1363/1938 la care au fost adăugate dispoziţiile Legii nr. 
1762/1939. Ca şi delict penal, prozelitismul este “tentativa 
sistematică, intensă şi exagerată, directă sau indirectă, uzând de 

mijloace legitime sau nelegitime pentru a pătrunde conştiinţa 
religioasă a unui alt individ aparţinând unei alte religii, cu 
scopul de a-i schimba convingerile religioase

85
. Constituţia 

elenă, prin articolul 13 paragraful 2, protejează toate cultele de 

astfel de acţiuni. 
. Ministrul Justiţiei, dorind să clarifice această dispoziţie 
constituţională referitoare la prozelitism, a declarat în timpul 
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intervenţiei sale în Parlamentul elen că “prozelitism” înseamnă 
doar “violarea conştiinţei altuia prin mijloace ilegale, necinstite 
şi imorale”. El a precizat în continuare că prohibiţia nu priveşte 

decât “prozelitismul de rea credinţă” şi nu mărturia creştină, care 
este o datorie a fiecărui creştin şi a fiecărei confesiuni

86
. A. N. 

Marinos, analist grec, afirmă că dispoziţia menţionată este o 
garanţie constituţională decretată în profitul libertăţii de 

conştiinţă, cu condiţia de a se face distincţia clară între 
prozelitismul de rea credinţă şi mărturia de credinţă. 
 Mărturia de credinţă semnifică, în viziunea acestuia, 
acţiunea permanentă prin care un credincios sau o comunitate 

subliniază prezenţa lui Dumnezeu în istorie şi caută să arate 
adevărata lumină care luminează omul din punct de vedere 
spiritual. Pentru adepţii altor religii decât cea creştină, 
“mărturia” semnifică simplul învăţământ religios care se poate 

adresa tuturor persoanelor
87

.  
 În ultima vreme, în Grecia au apărut probleme în legătură 
cu poziţia pe care trebuie să o aibă autoritatea de Stat în legătură 
cu ofensiva Martorilor lui Iehova. Practicile acestui grup religios 

sunt cunoscute ca fiind foarte insistente şi adesea abuzive. Este 
celebră deja “Afacerea Kokkinakis” judecată la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, provocată de faptul că 
instanţele judecătoreşti din Grecia l-au condamnat pentru 

prozelitism pe M. Kokkinakis, cetăţean grec reclamat de un 
creştin ortodox, deoarece refuza să părăsească locuinţa 
reclamantului, insistând de o manieră deranjantă pentru a o 
converti pe soţia reclamantului. Afacerea a provocat multe 

discuţii, în cele din urmă atitudinea domnului Kokkinakis 
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nefiind considerată prozelitism
88

. Totuşi este interesant de 
observat poziţia unui judecător al acestei Curţi internaţionale. 
Judecătorul Valticos, opunându-se poziţiei majoritare a Curţii, a 

subliniat faptul că instanţa trebuie să protejeze libertatea 
religioasă a persoanelor şi în nici un caz atitudinea de atac 
împotriva credinţei altuia. Nu poate fi protejată insistenţa în 
combatere şi discreditarea credinţei celuilalt printr-o propagandă 

agresivă şi adesea abuzivă
89

. 
 O altă problemă, adesea invocată în legătură cu Grecia, este 
cea a înfiinţării de noi locaşuri de cult. Pentru înfiinţarea unor 
astfel de locaşuri este necesară o aprobare dată de Ministrul 

Educaţiei Naţionale şi a Cultelor şi un aviz al mitropolitului 

locului, aviz care însă nu obligă în nici un fel ministrul
90

. 
Această obligaţie de obţinere a avizului a fost insistent criticată 

de către observatorii internaţionali, dar fiind vorba doar de un 
aviz consultativ, se pare că legislativul elen a dorit doar să se 
asigure că înfiinţarea unui nou locaş de cult nu va provoca 
disensiuni şi nu va tulbura pacea spirituală din ţară. 

 Statutul juridic al cultelor în Grecia, deşi recunoaşte poziţia 
dominantă a Bisericii Ortodoxe, se află în deplin acord cu 
normele internaţionale la care Grecia este parte şi se încadrează 
în modelul juridic al Bisericilor de Stat. 

 

b) Sprijinirea de către Stat a activităţii Bisericii 
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 Statul elen, înţelegând să adopte o poziţie de colaborare cu 

Biserica, are în vedere şi sprijinirea acestei instituţii în vederea 

asigurării bunei desfăşurări a activităţilor ei. Această sprijinire 
se concretizează printr-o acordare de ajutoare şi subvenţii, 
precum şi prin preluarea unor cheltuieli şi exonerarea de 
anumite taxe. 

 În ceea ce priveşte finanţarea Bisericilor, în Grecia nu 
există impozit ecleziastic. Fiecare religie îşi obţine propriile 
venituri atât din proprietatea mobilă şi imobilă, cât şi din 
contribuţia credincioşilor. Statul este însărcinat cu acoperirea 

aproape în totalitate a cheltuielilor Bisericii Ortodoxe. Această 
finanţare prevede subvenţii directe şi indirecte, fiind prinse în 
calcul şi nevoile învăţământului ecleziastic ortodox.  
 Angajaţii Bisericii Ortodoxe îşi primesc salariile şi pensiile 

ca o subvenţie din partea Statului. Angajaţii ecleziastici din 
serviciul religios al forţelor armate şi din serviciul de securitate 
au gradul de ofiţer, şi astfel salariul şi pensia le sunt plătite de 
către aceste instituţii. Angajaţii Bisericii pot de asemenea ocupa 

posturi în sectorul public sau cel privat, în general în domeniul 
pedagogic, primind şi de acolo o contribuţie bănească. 
 Statul grec nu refuză ajutorul celorlalte culte, dar având în 
vedere faptul că Biserica Ortodoxă este Biserica unei 

covârşitoare majorităţi, găseşte de cuviinţă să asigure acesteia 
mijloacele necesare pentru ca aceasta să-şi poată continua 
activitatea utilă societăţii civile. Se vorbeşte adesea de o 
oarecare privilegiere a Bisericii Ortodoxe din Grecia faţă de 

celelalte culte, dar atâta vreme cât nu mai există o discriminare 
pe criterii religioase, este mai corect să se vorbească despre o 
recunoaştere a rolului acesteia, de o dorinţă de conservare a 
rolului Bisericii Ortodoxe în societatea elenă şi de o confirmare 

a locului ocupat de aceasta în ierarhia instituţiilor care asigură 
buna echilibrare a vieţii sociale. 
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 Biserica Ortodoxă, ca de altfel şi celelalte confesiuni, este 
exonerată în Grecia de numeroase impozite, ca de exemplu 
impozitul pe proprietate imobiliară, pe profit, pentru 

transmiterea imobilelor, pentru donaţii şi succesiuni. Bisericile 
şi mănăstirile ortodoxe, ca şi cele neortodoxe, sunt scutite de 
impozitul pe profit al persoanelor fizice

91
  

 Este unanim acceptat faptul că dispoziţiile articolului 21 din 

Decretul-Lege nr. 224/6.5.1926 -care prevede că drepturile 
imobiliare ale Statului şi ale mănăstirilor, nu sunt susceptibile de 
uzucapiune- sunt aplicabile şi mănăstirilor romano-catolice

92
. 

Acesta este un semn concret al faptului că nu este vorba despre o 

încălcare a principiului egalităţii religioase. 

 

c) Rolul educaţiei religioase în cadrul 
sistemului educaţional elen 

 

 Fiecare religie sau cult dispune de dreptul de a deschide în 
Grecia propriile şcoli religioase

93
. Este rezervată însă 

administraţiei posibilitatea de a pune condiţii prealabile pentru a 

autoriza deschiderea şcolilor private, astfel încât să se poată 

asigura inviolabilitatea conştiinţei religioase şi respectul 
confesiunii tuturor elevilor. Statul se obligă să protejeze 
cetăţenii tuturor cultelor în faţa prozelitismului, dar totodată şi 

să protejeze dreptul la învăţământ a minorităţilor religioase, 
veghind la formarea profesorilor lor. În cadrul acestor principii 

constituţionale, a fost deschisă la Tesalonic Şcoala superioară 
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pedagogică specială, în anul 1969, pentru formarea învăţătorilor 
musulmani

94
 

 În cadrul Uniunii Europene, Grecia este privită ca o ţară ce 

greu se poate adapta la standardele internaţionale în ceea ce 
priveşte toleranţa religioasă, considerându-se adesea că rolul şi 
locul recunoscut Bisericii Ortodoxe este în discordanţă cu 
orientarea generală a Uniunii Europene. Grecia a început să 

devină mai incomodă după căderea regimurilor comuniste din 
Europa de Est, deoarece în majoritatea ţărilor aflate în această 
situaţie, Biserica Ortodoxă se bucură de o covârşitoare 
majoritate, rolul şi locul ei fiind unul de avangardă. Prin 

obstrucţionarea sistemului grecesc se încearcă o forţare a 
celorlalte State est-europene de a privi mai atent la celelalte 
modele oferite de Statele Uniunii Europene. Grecia nu este însă 
singurul Stat care a adoptat acest model al unei strânse legături 

între Biserică şi Stat. După cum vom vedea în continuare, ţări 
importante din Uniune sunt adepte ale acestui sistem şi acest 
fapt nu este considerat ca şi potrivnic principiilor unionale. 
Europa de Est are specificităţi în domeniul sensibilităţii 

religioase şi acestea pot fi observate nu numai la popoarele 

majoritar ortodoxe. Chiar dacă nu se face caz în mod oficial de 
aceasta, Biserica Catolică din Polonia, Cehia şi Ungaria se află 

într-un raport de strânsă colaborare cu Statul şi nimeni nu critică 
poziţia lor. Să fie sistemul deranjant sau doar faptul că unul 
dintre parteneri este Biserica Ortodoxă ?  
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2. ROLUL ŞI LOCUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR  ÎN REGATUL UNIT AL MARII 

BRITANII 
 

 
 Ceilalţi membri ai comunităţii europene consideră adesea 
Regatul Unit al Marii Britanii ca un partener dificil. Tradiţiile, 
mentalităţile, sistemul instituţional şi cel juridic fac din această 

ţară un partener mai greu de caracterizat. Până la realizarea 
Reformei, Biserica Angliei beneficia de o oarecare independenţă 
în faţa Sfântului Scaun. Pentru rezolvarea problemelor curente 
din Biserică existau sinoade ale episcopilor şi clericilor, care 

erau convocate la Canterbury şi York. În perioada în care pe 
tronul Angliei se afla regele Henry al VIII-lea, autoritatea papală 
a fost abrogată, fiind afirmată “supremaţia autorităţii regale 
asupra Bisericii Angliei” în “First Act of Supremacy” din 1534. 

Pentru actele lor, sinoadele au fost obligate să obţină o 
recunoaştere regală, prin “Submission of Clergy Act”

95
 din 

1534. Structura materiei legale şi stilul de gândire juridică a 
Regatului Unit diferă de al celorlalţi parteneri.  

 Această ţară este juridic compusă din trei entităţi distincte, 

posedând fiecare propriul lor sistem juridic: Anglia şi Ţara 

Galilor; Scoţia şi Irlanda de Nord. Dreptul englez şi cel scoţian 
cunosc o istorie diferită; principiile Common-law-ului englez nu 

sunt cele ale dreptului scoţian, iar legislaţia modernă este adesea 
stabilită separat pentru fiecare ţară, chiar dacă ea se face    
printr-un singur parlament, la Westminster. Dreptul Irlandei de 
Nord este bazat pe dreptul englez, dar exista încă , la Belfast, 
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acum 50 de ani, o putere legislativă separată şi subordonată, care 
acum însă este suspendată. Azi, toate acestea se întâmplă într-un 
Stat fără o constituţie scrisă.

96
 

 Între anii 1547-1553 a fost adoptată de către această 
Biserică o poziţie mai protestantă. În anul 1553, jurisdicţia 
Bisericii Romei a fost restaurată, artizana acestui fapt fiind 
regina Mary I. Independenţa anglicană şi teologia ei clasică, care 

era în acelaşi timp catolică, dar şi reformată, încercând de fapt să 
păstreze un echilibru între cele două curente, a fost fixată în 
timpul reginei Elisabeth, în anul 1558. Pe cuprinsul Regatului, 
în ultimele două secole au apărut mai multe divergenţe din punct 

de vedere al concepţiei de organizare. Acestea au început să se 
manifeste de o manieră diferită, dar cea mai semnificativă este 

cea a separării Bisericii din Ţara Galilor de Stat şi formarea unei 

Biserici separate, în anul 1920. 
 În Scoţia, Reforma datează din anul 1560. În anul 1592, 
Parlamentul Scoţiei a garantat libertăţile de ordin bisericesc şi 
forma prezbiteriană de organizare şi conducere a Bisericii. În 

anul 1690, în Scoţia a existat o perioadă în care s-a afirmat din 
nou organizarea episcopală (anglicană), dar nu după mult timp  
s-a revenit la o structură prezbiteriană. Cei care au considerat de 
cuviinţă, au rămas statornici în Biserica episcopală a Scoţiei — 

care este de fapt Biserica anglicană din Scoţia. 
 În Irlanda, dominaţia bisericească a fost atentă întotdeauna 
la crearea Bisericii anglicane din Irlanda, care a fost separată de 
Stat în anul 1871. Ea a constituit întotdeauna o minoritate, 

deoarece majoritatea irlandezilor au rămas fideli Bisericii 
Romano-Catolice. Prezenţa unui mare număr de imigranţi 
scoţieni în Nord a contribuit nu numai la apariţia unor dificultăţi 
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politice prelungite până astăzi, dar şi la consolidarea poziţiei 
Bisericii prezbiteriene a Irlandei, care îşi are centrul în Ulster.  
 Biserica Romano-Catolică a reuşit să restaureze o ierarhie 

în Marea Britanie în 1850, dar titlurile de arhiepiscop şi de 
episcop catolic nu sunt recunoscute, în protocolul oficial 
britanic, decât de o manieră limitată.  
 În domeniul relaţiilor Biserică-Stat, complicaţiile nu 

încetează să se arate. Există o Biserică de Stat în Anglia- 
Biserica Anglicană- în care regina este conducătorul. Bisericile 

anglicane din Ţara Galilor şi Irlanda de Nord au fost separate de 

Stat, iar Biserica Anglicană din Scoţia este mică, în comparaţie 
cu Biserica de Stat scoţiană (Prezbiteriană). Regina, conducător 
al unei Biserici episcopale în partea sudică a regatului, este 
membră a unei Biserici prezbiteriene reformate în Nord.  

 Documentaţia statistică în legătură cu apartenenţa şi 
practica religioasă nu este satisfăcătoare. Singurul recensământ 
religios a fost efectuat în 1951, iar după aceea această 
problematică a absentat din recensămintele decenale

97
. Rămâne 

sondajelor de opinie şi statisticilor realizate şi publicate de 
Biserică, să analizeze din punct de vedere sociologic fenomenul 
religios. Astfel fiecare Biserică efectuează sondaje, pentru a 
constata ponderea propriilor credincioşi. Un sondaj efectuat în 

1990 face să apară următoarea repartiţie în ceea ce priveşte 
apartenenţa religioasă declarată: 
 Biserica Angliei..................... 5% 
 Biserica Catolică                   12% 

 Biserica Scoţiei .................... 6% 
 Nonconformişti...................... 5% 
 Alte religii  ........................... 8% 
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 Fără religie                            15%,  
iar 80% din populaţia Regatului Unit doreşte ca această ţară să 
fie caracterizată drept o societate creştină

98
. 

 Aproximativ 20.000.000 de persoane din populaţia engleză 
se revendică a fi poporul Bisericii Angliei, dar numai 1,6 
milioane de englezi au fost înregistraţi pe listele electorale care 
constituie baza statisticilor publicate. 

 Dintre Bisericile creştine, cele mai importante, Biserica 
Anglicană şi Biserica Catolică, dispun de structuri diocezane. 
Există 44 dioceze în Biserica Angliei, formând două provincii: 
cea de Canterbury şi cea de York; există 6 dioceze în Biserica 

din Ţara Galilor, 7 în Biserica episcopală a Scoţiei şi 10 în 

Biserica Irlandei. Există 5 arhiepiscopii catolice şi 17 episcopii 

catolice în Anglia şi Ţara Galilor
99

. 

  

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 
 Datorită sistemului legislativ englez diferit de cel al 

celorlalte ţări europene, identificarea statutului juridic al 
Bisericilor nu pare a fi un demers simplu de realizat. Regatul 
Unit nu are Constituţie scrisă, el nedispunând de garanţii 
constituţionale acordate libertăţii religioase sau dreptului la 

liberă determinare a Bisericilor. Promulgarea de diverse legi 
acordă “dizidenţilor”, adică celor ce nu aparţin Bisericii Angliei, 
libertăţi individuale pentru activităţile ce privesc viaţa de cult, 
libertăţi care, strânse împreună, ar putea fi considerate ca o 

expresie a libertăţii religioase. Regimul actual de toleranţă şi de 
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libertate este instalat progresiv
100

 , de la sfârşitul secolului al 
XVII-lea. 
 În Anglia, o Biserică beneficiază de statutul de Biserică de 

Stat, iar atunci când Dreptul englez utilizează termenul de 
Biserică, se referă în general la Biserica Angliei. Deoarece 
Biserica Angliei face parte -într-un oarecare sens- din Stat, semn 
al acestei participări este faptul că 24 de episcopi sunt membri ai 

Camerei Lorzilor şi că nici o convenţie în legătură cu relaţiile 
între Biserică şi Stat nu poate fi realizată. Faptul că Biserica 
Angliei este o Biserică de Stat se traduce prin realitatea că legea 
bisericească este considerată ca parte integrantă din dreptul 

englez. Continuitatea sa cu Biserica prereformei, este 
recunoscută în acest sens, afirmându-se validitatea unei norme 
de drept a Bisericii prereformei şi Bisericii de Stat, cu condiţia 
de a fi probată utilizarea şi observarea ei până în zilele noastre. 

Dacă acest text este considerat ca un text pozitiv, norma juridică 
este considerată

101
 ca şi parte a Common-law-ului de drept 

bisericesc şi civil ecleziastic englez. 
 Biserica Romano-Catolică, la fel ca şi cultele protestante şi 

celelalte confesiuni, nu se bucură în general de mai multe 
drepturi decât se bucură celelalte organizaţii voluntare. Dreptul 
lor canonic beneficiază de statutul de contract între membrii lor. 
Afacerile referitoare la proprietăţi sunt în general girate prin 

intermediul unui “trust”, mecanism omniprezent în dreptul 
bunurilor din sistemul englez. În particular, pentru marile 
biserici, unde se află o mare şi complexă diviziune de funcţii

102
 , 

această metodă poate fi completată printr-un “act parlamentar 
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privat”
103

 . Pentru acelaşi motiv, nu există nici o listă formală a 
Bisericilor recunoscute de către Stat.  
 Bisericile sau alte edificii de cult pot să fie înregistrate 

pentru diferite motive, stabilindu-li-se ca şi scop, în principal, 
oficierea de căsătorii. Dreptul englez n-a recurs la noţiunea de 
statut de drept public pentru Biserică, noţiunea de Biserică fiind 
privită ca şi corporaţie de drept public, fiind golită de sens din 

punctul de vedere al juriştilor englezi. Faptul de a decide dacă o 
comunitate particulară constituie sau nu o Biserică, poate să 
pună mari probleme. De exemplu, Biserica Scientologică dorea 
să înregistreze un imobil ca şi edificiu de cult, dar Curtea de 

Apel a considerat că această noţiune implică o adunare de 
persoane care adoră un Dumnezeu sau care vrea să venereze sau 
să adore o entitate supremă. O doctrină de filosofie seculară nu 
este recunoscută ca suficientă pentru a putea identifica prin 

aceasta un cult
104

. Lordul Denning recunoaşte că Budismul ar 
putea fi considerat, ca o excepţie, drept o religie, dar chestiunea 
de a şti dacă aceşti credincioşi cred într-o fiinţă supremă nu este 
clară

105
. 

 Înmulţirea sectelor a condus la crearea şi funcţionarea după 
1987 a unei organizaţii legale la London School of Economics, 
numită INFORM. Scopul acesteia sugerează informarea 
publicului în legătură cu grupările religioase care apar şi se 

dezvoltă în Regatul Unit. 
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 Situaţia generală este din acest motiv următoarea: Bisericile 
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi toate asociaţiile, în vederea 
încheierii de contracte şi obţinerii de proprietăţi, pentru 

sancţionarea colaboratorilor şi membrilor şi pentru exploatarea 
instituţiilor caritative sau de interes general. Există şi câteva 
dispoziţii speciale care privesc toate Bisericile, dar acestea nu 
constituie o parte semnificativă a Dreptului englez.  

 

b) Sprijinirea de către Stat a activităţii cultelor 
 
 Deşi există o Biserică de Stat, susţinerea financiară din 

partea autorităţilor civile este extrem de limitată. Totuşi, 
Bisericile beneficiază de câteva avantaje, fiind asimilate altor 
opere caritabile. Această susţinere se materializează prin câteva 
exceptări de la taxe şi printr-un acord potrivit căruia câteva 

categorii de donaţii efectuate de către indivizi în favoarea 
operelor caritabile, transferă în aceeaşi măsură acestor opere 
impozitul pe profit plătit de către donator în legătură cu suma 
donată. Nu există plăţi făcute de către Stat pentru salariaţii 

Bisericii sau pentru pensiile acestora, sau pentru costurile de 
utilizare a Bisericilor. Singurul mod prin care Statul susţine 
financiar Biserica este în ceea ce priveşte monumentele istorice. 
Pentru analiştii europeni, este un paradox strânsa legătură între 

Biserică şi Stat şi indiferenţa acestuia din urmă faţă de situaţia 
financiară dificilă prin care trece Biserica, mai ales în ceea ce 
priveşte întreţinerea locaşurilor de cult. 
  

c) Rolul asistenţei religioase 
în viaţa instituţiilor publice 

 
 Se poate vorbi despre o asistenţă religioasă în instituţiile 

publice din Regatul Unit. Forţele Armate, ca şi Serviciul 
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Naţional de Sănătate, precum şi închisorile au în structura lor 

capelani. Aceştia sunt recrutaţi dintre personalul bisericesc al 
diferitelor confesiuni; cel mai des ei sunt angajaţi pe timp 

parţial, atunci când este vorba despre alte confesiuni decât cea 
anglicană. Salariile capelanilor angajaţi cu normă întreagă sunt 

plătite de către serviciile în cadrul cărora sunt angajaţi. 
Bineînţeles că Bisericile au plătit costurile de formare iniţială a 

acestora şi prevăd, sub diferite forme, o supraveghere pastorală a 
muncii lor. 

  

d) Rolul Bisericii în activitatea educativă 
 
 Învăţământul religios este prezent în şcolile englezeşti. 
Actul reformei educaţionale din 1988 obligă toate şcolile 

subvenţionate din Anglia şi Ţara Galilor să aibă un învăţământ 

religios pentru toţi elevii înscrişi şi să ofere condiţii pentru ca să 
se practice în fiecare zi o formă de cult colectiv. Programul 

şcolilor subvenţionate trebuie să promoveze dezvoltatrea 
spirituală a elevilor. Programul de şcoală trebuie să înceapă în 
mod normal printr-o rugăciune de inspiraţie creştină. 
Rugăciunea colectivă care se rosteşte la începutul zilei şcolare 

trebuie să evite gesturile sau cuvintele care ar putea să ofenseze 
aderenţii la o altă credinţă

106
 şi este recomandat, de asemenea, ca 

rugăciunea să fie condusă de către un musulman o dată sau de 
două ori pe săptămână. 
 Nici un învăţământ alternativ nu este prevăzut. Părinţii au 

dreptul să ceară o dispensă de la aceste activităţi
107

 şi să dea 
copiilor lor o educaţie religioasă în afara şcolii. 
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 În şcolile neconfesionale, începând cu 1989, cultul trebuie 
să fie în întregime sau esenţial de inspiraţie creştină. 
Apartenenţa religioasă a elevilor poate să conducă la acordarea 

unei dispense şi la autorizarea practicării unui alt cult. Pentru 
aceasta trebuie să se ţină cont de faptul că tradiţiile religioase ale 
Marii Britanii sunt în esenţă creştine, cu toate că este tolerată 
practicarea altor mari religii

108
 care sunt reprezentate acolo. 

 În Regatul Unit este o dezbatere aprinsă în legătură cu 
problema învăţământului religios obligatoriu în şcolile 
neconfesionale, susţinându-se adesea că în aceste şcoli, 
învăţământul religios ar trebui să se despartă de natura 

catehetică, pentru a face o analiză socio-istorică. Dezbaterea este 
foarte aprinsă şi în legătură cu posibilitatea de dispensare a 
elevilor care nu vor să urmeze o formare religioasă

109
.  

 Observând complexitatea şi nonconformismul sistemului 

legislativ din Regatul Unit al Marii Britanii, şi totodată puterea 
tradiţiilor ce au fost statornicite în această ţară, descoperim 
lucruri interesante pentru demersul nostru. Bisericii îi este 
rezervat un rol aparte în Stat. Conducători ai Bisericii fac parte 

din organele de decizie ale Statului, dar cu toate acestea 
observăm o indiferenţă din partea autorităţilor civile în ceea ce 
priveşte finanţarea Bisericii, exceptând activităţile desfăşurate în 
folosul instituţiilor publice. Acest fapt ar putea sugera că 

Biserica are suficiente resurse pentru a-şi asigura buna 
întreţinere a imobilelor, dar din constatările făcute la faţa 
locului, nemulţumirea celor care sunt însărcinaţi cu întreţinerea 
şi restaurarea acestor imobile nu este greu de observat. Oricum, 

Regatul Unit al Marii Britanii confirmă prin aceasta, încă o dată, 
faptul că nu este o ţară cu principii şi cutume comune. Probabil 
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această lipsă de preocupare din partea Statului se datorează şi 
apatiei existente în rândul electoratului. Dacă în anul 1981, 94% 
din populaţia Regatului Unit îşi declara apartenenţa religioasă, 

în 1990, doar 58% se mai recunosc membri ai unei religii şi doar 
44% consideră că religia are o importanţă considerabilă, iar 42% 
au încredere în Biserică. În anul 1990, 43% din populaţia ţării se 
declară ca neavând nici un contact cu practica religioasă, dar cu 

toate acestea, doar 4% se declară atei convinşi
110

. 
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3. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR  ÎN REGATUL DANEMARCEI 

 
 

 Danemarca prezintă un tip de relaţie între Biserică şi Stat 
deosebit de contrastant, în raport cu ţările de limbă latină. 
Biserica Luterană daneză este considerată ca un simbol al 
unităţii naţionale şi al identităţii acestui popor. Regele este în 

mod oficial şeful Bisericii Luterane
111

, neexistând o autoritate 
ierarhică în domeniul eclezial. Episcopii nu dispun de 
prerogative jurisdicţionale foarte puternice, rolul lor fiind pur 
funcţional şi puterile lor foarte slabe. Fiecare pastor, în fiecare 

parohie, posedă o largă autonomie. 
 Pentru a observa realităţile şi pentru a le putea înţelege în 
contextul specific acestei ţări, este necesar să observăm datele 
statistice pe care le avem la dispoziţie, în urma evaluărilor 

realizate în anul 1990 şi 1992. 
 În 1990, 92% se declarau ca aparţinând unei religii. Cu 
toate că există conştiinţa unei apartenenţe la o religie, doar 31% 
consideră că viaţa religioasă este foarte importantă şi doar 11% 

practică într-o oarecare măsură o religie. 47% din populaţie are 
o mare încredere în Biserică, 41% consideră că Biserica 
răspunde nevoilor spirituale, 11% consideră că ea răspunde 
nevoilor de familie şi doar 7% consideră că Biserica răspunde 

problemelor sociale. 
 Potrivit sondajului din 1992, 88,2% din populaţia daneză 
aparţine Bisericii populare, în timp ce la Copenhaga, procentajul 
se ridică la 76,1%, iar în Jutland la 91,2%. În 1992, printre 

persoanele care nu sunt membre ale acestei Biserici, 85.000 
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aparţineau cultelor recunoscute, iar 68.000 aparţineau 
islamului

112
. 

 Sistemul care defineşte relaţia Biserică-Stat în Danemarca 

este strict legat de istoria acestei ţări. Din 1536 până în zilele 
noastre, Biserica daneză este Biserică Evanghelică Luterană, 
urmare a reformei din 1536. În perioada 1536-1849, în timp ce 
Statul confesional se năştea, Biserica Luterană daneză s-a 

dezvoltat ca o Biserică de Stat. Articolul 66 al Constituţiei din 
1849 dispunea că Biserica trebuie să aibă propriile sale norme 
constituţionale scrise, care trebuie să fie realizate de către un 
consiliu central al Bisericii, bucurându-se de o autonomie care 

să-i permită să facă propuneri în toate domeniile ecleziastice şi 
de o reală libertate în faţa autorităţilor civile din Stat. În practică, 
articolul 66, care spune că “Statutul Bisericii naţionale, va fi 
reglat prin lege”, a fost interpretat în sensul că “relaţiile în sânul 

Bisericii daneze trebuie să fie reglate prin lege”. 
 

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 

 În perioada 1903-1922, un ansamblu important de legi a 
materializat principiul conform căruia relaţiile în sânul Bisericii 
daneze trebuie să fie reglementate prin lege. A fost identificat un 
drept civil ecleziastic care cuprinde principiile juridice aplicabile 

tuturor Bisericilor creştine şi celorlalte confesiuni din 
Danemarca. Astfel, Biserica Evanghelică Luterană este Biserică 
populară daneză, fiind -în această calitate- susţinută de către 
Stat: “Biserica Evanghelică Luterană este Biserică naţională 
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daneză şi se bucură în această calitate de susţinerea Statului
113

. 
Această susţinere este din punct de vedere economic, juridic şi 
politic

114
. Articolul 69 din Constituţie stabileşte că celelalte 

culte, în afara Bisericii populare daneze, vor fi obiectul unei 
reglementări speciale: “Condiţiile Bisericilor dizidente sunt 
fixate prin lege”

115
 Trebuie atrasă însă atenţia că o astfel de lege 

nu a fost votată niciodată. Diferitele reguli care se găsesc în 

Codul penal şi în legislaţia administrativă cu privire la 
nediscriminarea pe motive religioase, sunt considerate ca fiind o 
garanţie reală pentru aceste culte. 
 Odată cu încorporarea în sistemul legislativ, în 1992, a 

Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, principiul 
libertăţii religioase din articolul 9 al Convenţiei a devenit o 
regulă generală

116
, subliniind garanţiile formale. Acest articol 9 

stabileşte garanţii pentru respectarea libertăţii religioase. El 

spune: 
 “1. Fiecare persoană are dreptul la libertatea de a gândi, la 
libertatea de conştiinţă şi de religie. Acest drept implică 
libertatea de a schimba religia sau convingerile, la fel ca şi 

libertatea de a manifesta propria religie sau convingere, 
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individual sau colectiv, în public sau privat, prin cult, 
învăţământ, practici şi împlinirea de ritualuri. 
 2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu 

pot să facă obiectul altor restricţii decât cele care sunt prevăzute 
prin lege, constituind măsuri necesare într-o societate 
democratică pentru securitatea publică, pentru protejarea ordinii, 
sănătăţii sau moralei publice, sau protecţia drepturilor 

celuilalt
117

”. 
 Biserica daneză nu poate să mai fie considerată ca o 
Biserică de Stat, în sensul în care îl înţelegea mentalitatea 
preconstituţională a absolutismului. Ea nu este nici o Biserică 

episcopală cum a fost înainte de 1536. Episcopii nu pot 
promulga sau modifica regulile sau să stabilească dispense de la 
lege, cu toate că dispun de o capacitate specială în ceea ce 
priveşte “problemele interne ale Bisericii”. Biserica daneză nu 

este o societate privată sau o asociaţie, ea este supusă 
“Folketinget”-ului

118
 şi Ministerului Afacerilor Bisericeşti, iar o 

lege generală stabileşte, în cele din urmă, regulile privind 
adeziunea la această Biserică. 

 Se poate delimita pozitiv Biserica populară, calificând-o ca 
instituţie administrativă centrală de stat, dar ea nu este 
organizată de o manieră autonomă, nedispunând de un organ 
reprezentativ, cum ar fi un sinod. Ea nu dispune de personalitate 

juridică şi nu poate deci să fie titulară de drepturi sau obligaţii 
juridice, sau să fie parte într-un proces

119
. Biserica populară 

daneză prezintă un fel de dualism, fiind în acelaşi timp o 
Biserică de Stat, cu misiunea publică de a asigura serviciile 

religioase ale credinţei evanghelice şi totodată o instituţie 
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democratică, cu propria sa administraţie reprezentată local. Ea 
este susţinută de către Stat, dar nu poate fi considerată ca un 
organ al Statului în sens clasic. Totuşi, Biserica populară daneză 

este un cult şi nu o asociaţie privată, cum sunt cultele sau 
confesiunile recunoscute sau nerecunoscute, deoarece articolul 
69 din legea fundamentală prevede acest lucru.  
 În aceste condiţii de Statut juridic particular, fără o 

personalitate juridică la nivel central, parohiile locale pot să aibă 
un patrimoniu, cum ar fi bunurile imobile, care lor le aduce un 
oarecare venit. Comunităţile locale pot să fie considerate, din 
acest punct de vedere, ca şi un fel de corporaţii publice

120
. 

Parohiile, luate individual, sunt instituţii administrative de stat, 
în măsura în care ele execută anumite funcţii administrative, 
care sunt delegate funcţionarilor locali ai cultului sau consiliilor 
parohiale

121
.  

 Sistemul normativ al Bisericii naţionale nu a dezvoltat 
principii juridice şi administrative, altele decât ale sistemului 
juridic civil. Acest fenomen se poate explica prin faptul că în 
Danemarca, nici o instituţie sau autoritate nu se bucură de 

competenţa de decizie în problemele relative la existenţa sau 
conţinutul cutumelor sau practicilor Bisericii populare daneze. 
Este necesară existenţa unor acorduri în ceea ce priveşte unele 
probleme, dar specificul este că ea, Biserica daneză, are o 

diversitate de opinii în ceea ce priveşte conţinutul normelor
122

. 
 Într-un sens larg, Dreptul ecleziastic danez cuprinde dreptul 
şi legislaţia pentru toate cultele în interiorul Statului, adică, 
Danemarca, Insulele Feroe şi Groenlanda. 
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 Diferitele culte, altele decât Biserica populară daneză, sunt 
instituţii private, independente şi autonome, adesea fiind 
organizate ca şi asociaţii private, în care membrii plătesc o 

oarecare subscripţie sau taxă. Nici o autorizaţie din partea 
Statului nu este cerută pentru înfiinţarea unui cult. Conceptul de 
“cult recunoscut” a fost introdus în legislaţia daneză prin 
Constituţia din 1849, în articolul 82, această recunoaştere fiind 

acordată în vederea posibilităţii oficierii căsătoriilor şi pentru 
autorizarea întocmirii de acte legale. Recunoaşterea oficială este 
acordată prin decizie administrativă a ministrului însărcinat cu 
afaceri bisericeşti, dar sub forma unei rezoluţii regale. Aceasta 

se explică prin faptul că celebrarea de căsătorii, având un efect 
juridic civil, poate, în egală măsură, să fie făcută de către un 
preot al unui cult, dacă acesta a obţinut o autorizare personală 
din partea ministrului de resort, care-i permite oficierea de 

căsătorii pentru credincioşii cultului său sau dacă cel puţin unul 
dintre miri aparţine acestui cult. Doar preoţii sau echivalenţii lor 
recunoscuţi anterior au competenţa de a conserva cărţile 
ministeriale privind naşterile, căsătoriile şi decesele

123
. Cultele 

care vor să obţină o autorizaţie pentru oficierea căsătoriilor 
trebuie să fie efectiv un cult, o simplă grupare religioasă, un 
grup sau o asociaţie filosofică nu îndeplinesc această condiţie. 
Pentru a exista această capacitate de ordin administrativ, trebuie 

să fie vorba despre un cult legal şi nu despre unul contrar 
moralei sau ordinii publice, acesta trebuie să aibă un cult, o 
doctrină şi un rit

124
. 

 Cultele recunoscute au fost în anul 1992 următoarele: 

Biserica apostolică a Danemarcii, Bahaismul, Centrul budist, 
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Comunităţile penticostale, Acţiunea evanghelistă daneză, 
Reformaţii francezi, Reformaţii germani, Biserica Ortodoxă, 
Biserica Romano-Catolică, Armata Mântuirii, Biserica engleză a 

Sfântului Alban, Biserica Regelui norvegian Haacon, Metodiştii, 
Biserica Suedeză, Biserica Adventistă de ziua a VII-a, Biserica 
Internaţională. 
 Nici un cetăţean danez nu poate, pe motiv de convingeri 

politice, religioase sau de origini, să fie expus la detenţii sub 
orice formă ar fi acestea. Nu este posibil ca, pe baza motivelor 
invocate mai sus, un cetăţean să fie împiedicat să se bucure de 
exercitarea integrală a drepturilor sale civile sau politice şi nici 

nu se poate sustrage de la îndeplinirea drepturilor sale 
ordinare

125
.  

 Nu rezultă din Constituţie că Biserica populară daneză ar fi 
pe picior de egalitate cu celelalte Biserici sau culte existente, ba 

mai mult, celelalte culte sunt calificate drept dizidente şi fac 
obiectul unui articol special din legea fundamentală

126
. 

 Fără îndoială şi celelalte confesiuni beneficiază de 
libertatea de expresie, de asociere şi de reuniune: “Cetăţenii au 

dreptul de a forma fără autorizaţie prealabilă asociaţii pentru 
orice scop legitim, fără discriminare”

127
, înţelegându-se prin 

aceasta şi asociaţ ii cu scop educativ-religios.   

 Rolul important care este acordat vieţii religioase, Bisericii 
şi în mod special Bisericii populare daneze, se poate observa şi 
din faptul că în fiecare dimineaţă radioul transmite rugăciunea 
de dimineaţă de la Catedrala din Copenhaga. De asemenea, în 

fiecare duminică şi sărbătoare sunt transmise pe posturile de 
radio şi televiziune oficiile religioase din diferite zone ale ţării, 
din Groenlanda, Insulele Feroe, sau cele ale Bisericilor daneze 
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din străinătate. Accesul la mijloacele de informare în masă este 
garantat pentru toate cultele, acestea putând la rândul lor să 
transmită emisiuni cu caracter religios.  

 

b) Sprijinirea de către Stat a activităţii Bisericilor 
 
 Biserica populară daneză este ajutată de către Stat prin plata 

salariilor şi plăţilor la fondul comun, deoarece persoanele care 
sunt angajate de către Biserică sunt considerate ca aparţinând 

corpului funcţionarilor de Stat. Şcolile teologice sunt finanţate 

de către Stat din aşa numitele “Fonduri comune”. Totodată sunt 
atribuite şi ajutoare de Stat speciale, de cel puţin 14 milioane de 
coroane daneze pe an, pentru restaurarea de biserici şi mobilier 
istoric, la fel ca şi pentru criptele şi mormintele speciale care 
trebuie să fie conservate

128
.  

 Consiliile parohiale pot organiza colecte şi folosi banii 
strânşi pentru diferite scopuri sociale. Prin rezoluţie regală, se 
poate decide ca anumite zile speciale să fie declarate zile de 
colecte pentru anumite scopuri. O astfel de zi este cea de Anul 

Nou, pentru societatea Bibliei daneze. Un consiliu parohial nu 
poate obţine din partea Ministerului Afacerilor Bisericeşti 
dreptul de a dona bani pentru organizaţii private, dar mai multe 
consilii parohiale pot să lucreze împreună pe baza legii 

cooperaţ iei din 1989 şi să utilizeze, prin intermediul bugetului 

lor, banii astfel obţinuţi. 
 Recunoaşterea conferită cultelor din partea autorităţilor 

civile nu conferă dreptul de a obţine un ajutor material din 
partea Statului. Nu există prevederi legale pentru finanţarea de 
către Stat a cultelor dizidente, acest fapt lăsând impresia unei 
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discriminări şi defavorizări a acestora din urmă. Aceste culte 
trebuie să procedeze la colecte proprii şi strângeri de impozite. 
Dacă ele au înfiinţat instituţii de caritate sau sociale, şcoli sau 

alte instituţii pentru activităţi de acest gen, care sunt utile în 
sistemul naţional de asistenţă, ele sunt sub controlul public şi 
primesc în mod normal subvenţii din partea autorităţilor 
municipale, locale sau de Stat. Ele pot, în aceeaşi măsură, să 

obţină un ajutor pentru restaurarea monumentelor sau a altor 
obiecte cu valoare culturală sau istorică

129
 pe care le utilizează. 

 Persoane de formaţie teologică pot să fie numite ca şi 
responsabili pentru activităţi cu caracter religios pentru studenţi, 

pentru asociaţii umanitare, pentru spitale sau închisori. Aceştia 
sunt bineînţeles salarizaţi de către Stat. Potrivit legii 
personalului militar, preoţii militari fac parte din personalul 
militar, iar de câţiva ani, numeroşi preoţi au efectuat serviciul 

militar în forţele Naţiunilor Unite. 
  

c) Rolul Bisericilor în activitatea educativă 
 

 Datorită tradiţiilor deja consacrate în domeniul educaţional, 

Biserica Romano-Catolică are şcoli integrate în sistemul 

educaţional danez. Biserica populară daneză nu dispune de astfel 
de şcoli, mulţumindu-se doar să acompanieze, prin Asistenţa 

religioasă, învăţământul de Stat. Astfel, educaţia religioasă are 
un loc bine precizat în şcolile din această ţară. Datorită 
realităţilor sociologice, Statul danez consideră de cuviinţă ca 
educaţia religioasă să se realizeze pe fundamentele credinţei 

luterane
130

. În şcolile generale, în licee sau şcolile superioare, 
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religia este o disciplină obligatorie, dar un copil poate fi scutit 
de instrucţia religioasă dacă părinţii lui o cer; după 15 ani, 
copilul trebuie el însuşi să-şi dea acordul în acest sens

131
. 
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4. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN SUEDIA 

 
 

 Suedia, ca şi celelalte ţ ări din Nordul Europei, a fost 

puternic influenţată de către curentele reformatoare din secolele 
XV-XVI.  

 În cadrul Reformei din 1544, în adunarea parlamentară de 
la Vâsteras, Suedia a fost declarată Regat protestant (luteran), în 
1531, Laurenţius Petri fiind primul arhiepiscop protestant 
instalat la Upsala. 

 În anul 1686 o lege civilă ecleziastică a fost promulgată la 
Upsala, prin aceasta stabilindu-se raportul juridic în care se aflau 
Biserica şi Statul suedez. Faptul că Suedia era o naţiune 
protestantă şi că suedezii erau obligaţi să mărturisească legea 

protestantă, constituia un element fundamental al acestor 
raporturi. 
 Libertatea religioasă s-a dezvoltat spre sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, dar numai în 1851 

libertatea religioasă a fost garantată juridic
132

 . 
 Potrivit anchetei menţionate în legătură cu caracteristicile 
religioase ale diferitelor ţări europene, în anul 1990, 81% din 
locuitorii Suediei îşi declarau apartenenţa la o religie, dar doar 

27% consideră foarte sau destul de importantă religia, în timp ce 
doar 10% practică într-o oarecare măsură o formă de cult, iar 
48% nu practică niciodată viaţa religioasă. Doar 35% au o certă 
încredere în Biserici, 37% consideră că Bisericile răspund 
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nevoilor spirituale, 11% consideră că Bisericile răspund 
problemelor de familie, iar 9% sunt de părere că Bisericile 
răspund problemelor sociale. 

 În afara Bisericii suedeze, Biserici creştine mai importante 
în acest Stat sunt următoarele

133
 : 

 Biserica Romano-Catolică ........................ 47.414  
 Biserici ortodoxe şi orientale .................... 97.672 

 Mişcările penticostale ............................... 94.995 
 Misiunea Bisericii federale a Suediei ........ 72.216 
 Armata Mântuirii ......................................   4.820 
 Biserica Protestantă Luterană Estoniană.... 15.200 

 Misiunea Alianţa suedeză......................... 13.255 
 Biserica Metodistă ...................................   5.000. 
 În Suedia trăiesc astăzi în jur de 16.000 de iudei, din care    
8.700 sunt membri ai unei congregaţii. Numărul musulmanilor a 

crescut repede după cel de-al II-lea război mondial, atingând în 
jur de 75.000 la ora actuală. În cea mai mare parte este vorba 
despre emigranţi din Turcia, din Orientul apropiat sau din Africa 
de Nord. În această ţară trăiesc de asemenea în jur de 3.000 de 

budişti şi 3.000 hinduşi
134

. 
 

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 

 Fiecare cetăţean suedez posedă astăzi dreptul de a aparţine 
sau nu unui cult, fie că este creştin sau de altă orientare. Singur 
suveranul şi ministrul competent pentru afacerile religioase sunt 
obligaţi să aparţină Bisericii suedeze. 
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 O nouă lege ecleziastică, înlocuind-o pe cea din 1686, a fost 
promulgată în 1992, ea putând fi considerată ca şi o lege-cadru. 
Legea ecleziastică conţine dispoziţii în legătură cu: apartenenţa 

Bisericii suedeze, structura organizatorică a Bisericii suedeze, 
proprietatea Bisericii suedeze, la fel ca şi procedura de numire a 
fiecăruia în funcţii ecleziastice în cadrul Bisericii suedeze. 
Astfel, la ora actuală, Biserica Suediei este o Biserică de Stat.  

 În societatea suedeză se manifestă din ce în ce mai mult o 
tendinţă reformatoare a sistemului de relaţie dintre Biserică şi 
Stat. O comisie parlamentară a prezentat în 1994 o nouă 
formulare pentru viitoarele relaţii dintre Biserică şi Stat. Această 

comisie a făcut recomandări în ceea ce priveşte viitorul acestor 
relaţii. În această propunere se precizează că: “din punct de 
vedere al Statului, există astăzi încă raţiuni pentru un statut 
pozitiv al activităţilor religioase, datorită funcţiunilor sociale 

importante. Statul nu are nici un motiv să aibă drept preferată o 
confesiune particulară. El trebuie din contră, pe cât este posibil, 
să rămână neutru în legătură cu diferitele confesiuni”. 
 Comisia recomandă ca Biserica suedeză “să poată beneficia 

de un statut de persoană morală, dispunând de un drept 
particular care să nu fie legat de nici o conducere naţională sau 
locală. Parohiile beneficiază de această personalitate, iar alte 
asociaţii parohiale devin persoane morale, dispunând de un drept 

particular şi încetează să fie administraţii bisericeşti locale”
135

. 
 Poziţia Bisericii suedeze, la fel ca şi poziţia parohiilor şi 
asociaţiilor parohiale, este definită din nou printr-o lege de Stat 
şi este formulată prin Constituţie şi printr-o lege referitoare la 

Biserica suedeză. Principiul “organismelor publice” continuă să 
fie aplicat Bisericii suedeze, parohiilor şi asociaţiilor parohiale. 
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După părerea comisiei, toate confesiunile trebuie să fie tratate pe 
picior de egalitate, luându-se în considerare împrejurările 
diferite pentru fiecare caz în parte. Celelalte confesiuni, altele 

decât Biserica suedeză, trebuie să conserve posibilitatea de a 
câştiga un statut juridic particular al unei confesiuni. Comisia a 
recomandat din acest motiv formarea pentru aceste organizaţii a 
unei categorii juridice particulare, “confesiune înregistrată”. 

Regulile în legătură cu această problematică sunt continuate 
împreună cu alte dispoziţii, în legătură cu toate tipurile de 
confesiuni -altele decât Biserica suedeză- la fel ca şi garanţiile 
constituţionale privind relaţia cu celelalte confesiuni. 

 Datorită faptului că propunerile comisiei conţin modificări 
de drept constituţional, ele nu pot intra în vigoare mai repede 
decât după alegerile parlamentare din 1998, iar această reformă 
în sistemul relaţiilor Biserică-Stat, nu va putea avea loc decât 

după anul 2000
136

 . 
 În Suedia, fiecare locuitor are astăzi dreptul să aparţină unui 
cult sau altuia, fie creştin sau necreştin, ori să se declare fără 
religie. Copiii sunt prin naştere declaraţi membri ai Bisericii 

suedeze, cu condiţia ca cel puţin unul din părinţi să fie membru 
al acesteia şi dacă n-a fost ridicată excepţie de la această 
apartenenţă în şase săptămâni de la naştere. Faptul că Botezul nu 
este condiţie pentru a aparţine Bisericii suedeze, antrenează 

dificultăţi. În 1994, urmare a unui lung proces, Sinodul Bisericii 
suedeze şi-a dat acordul pentru o serie de noi reguli şi astfel, 
dacă Parlamentul va adopta legea propusă, Botezul va fi condiţie 
pentru apartenenţa la Biserica Suediei. 
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 În anul 1992 a fost fondat Consiliul Creştin al Suediei, care 
îndeplineşte funcţiunile de organ ecumenic comun pentru 
Bisericile creştine din Suedia. Acest Consiliu are în componenţa 

sa 23 de Biserici membre, care reprezintă cele patru tradiţii 
ecleziastice: Biserica Luterană, Bisericile independente, Biserica 
Romano-Catolică, Bisericile ortodoxe orientale şi îşi propune o 
mai bună organizare şi susţinere a vieţii religioase în Suedia. 

 

b) Finanţarea cultelor 
 
 Statul rezervă la ora actuală un Statut privilegiat pentru 

Biserica suedeză, dar cu toate acestea, sunt acordate subvenţii 
pentru cultele existente. În Suedia funcţionează o comisie pentru 
prestările Statului către culte, care este un organism 
guvernamental. Membrii săi sunt aleşi de Biserici şi confesiunile 

religioase ce dispun de prestaţii din partea Statului. Comunităţile 
mai sărace sunt subvenţionate din fondul pentru finanţarea 
Bisericilor, iar cele care au mai mult de 3.000 de membri 
primesc subvenţii guvernamentale. 

 Prin proiectul amintit, se urmăreşte ca impozitul comunal 
existent să fie înlocuit cu o contribuţie bisericească. La ora 
actuală, ajutorul financiar acordat de către Stat Bisericii suedeze 
atinge în totalitatea lui suma de 8 miliarde de coroane suedeze 

pe an, dintre care 6 miliarde provin din impozitul bisericesc. 
Comunităţile mai puţin bogate sunt susţinute prin subvenţii 
acordate în principal de către comunităţi, fiecare comunitate 
plăteşte o cotă-parte din excedent, după capacităţile fiecăreia. 

Biserica suedeză are asigurate venituri şi din exploatarea 
proprietăţilor imobliare, deoarece ea administrează păduri, 
imobile şi alte bunuri în valoare de mai multe miliarde de 
coroane suedeze. Pentru protejarea acestor proprietăţi, Statul a 

introdus câteva soluţii de prezervare şi în aceste condiţii cea mai 
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mare parte dintre clădirile ce aparţin Bisericii sunt protejate şi nu 
pot să fie vândute

137
. Chiar dacă există o Biserică protejată, 

Statul încearcă să ajute cultele pentru a-şi putea desfăşura în 

bune condiţii activităţile, care sunt de fapt în folosul întregii 
societăţi. 
 

c) Rolul Bisericii în activitatea educativă 
 
 Biserica suedeză, bucurându-se de o mare influenţă, a reuşit 
să păstreze şi să realizeze învăţământul religios în cadrul 
învăţământului public. Acest învăţământ are ca prim obiectiv 

prezentarea doctrinei Bisericii suedeze, dar totodată şi punerea 
la dispoziţia elevilor a informaţiilor obiective în legătură cu 
diferite religii din lume.  
 În cadrul învăţământului de Stat funcţionează şi Facultăţi de 

Teologie, care oferă o cultură teologică, dar pe lângă acestea 
există pentru formarea preoţilor şi Institute pastorale, care 
încearcă să formeze studenţii pentru a deveni preoţi. Câteva 
Biserici independente oferă şi ele o formaţie pastorală şi 

teologică recunoscută de către guvern, în sânul formării 
confesionale complementare. 
 Observăm că Statul suedez se preocupă în mod serios de 
problemele referitoare la viaţa religioasă, considerând acest 

aspect destul de important pentru societatea suedeză. Atunci 
când se vorbeşte despre această ţară, se precizează şi faptul că 
este una din ţările cu cel mai ridicat nivel de trai şi totodată cu 
cel mai performant sistem de protecţie socială. Biserica ocupă 

un loc important în organizarea societăţii suedeze chiar din acest 
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motiv, ea încurajând solidaritatea interumană. După cum am 
observat, prin proiectul prezentat, Statul doreşte să mărească în 
oarecare măsură distanţa dintre Biserica suedeză şi autoritatea de 

Stat, dar nu în sensul unei separări rigide, ci pentru a putea 
păstra şi dezvolta o poziţie echidistantă. Nu putem prevedea cu 
certitudine care va fi orientarea pe viitor a societăţii suedeze, dar 
poziţia actuală a Bisericilor obligă la o respectare şi susţinere a 

activităţilor acestor instituţii. În ultimii ani, valurile de emigranţi 
care s-au îndreptat spre Suedia au făcut să crească numărul 
confesiunilor şi a obligat Statul să ia în considerare mutaţiile de 
ordin sociologic. În următorii ani acest fenomen se va accentua 

şi conştient de această realitate, Statul se pare că se pregăteşte de 
o perioadă în care intervenţia lui în ceea ce priveşte viaţa 
cultelor să fie din ce în ce mai mult o garantare a libertăţii 
religioase. 
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5. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN FINLANDA 

 
 

 Ultima ţară dintre cele ce fac parte din prima categorie ce 
intră în atenţia acestei părţi din prezenta lucrare, este Finlanda. 
Cazul acestui Stat este puţin mai deosebit şi -din acest motiv- 
mai interesant pentru noi, deoarece există două Biserici care se 

bucură de statutul de Biserică de Stat: Biserica Protestantă 
Luterană şi Biserica Ortodoxă. 
 Cea mai mare parte a regiunilor care fac astăzi parte din 
Finlanda, au fost încorporate Suediei în decursul celui de-al  

XII-lea şi al XIII-lea secol, căzând astfel sub influenţa 
creştinismului occidental. Numai o parte a Careliei a devenit 
teritoriu având ca religie dominantă religia Ortodoxă. 
 În Finlanda, Biserica Evului Mediu a avut o mare putere 

politică şi economică. Ea era independentă, găsindu-se deasupra 
puterii seculare. Reforma (aproximativ 1530-1593), a făcut ca 
puterea Bisericii să fie subordonată puterii imperiale. 
Liberalismul şi noile curente teologice au contribuit, în decursul 

secolului al XIX-lea, la atenuarea legăturii deosebit de strânse 
între Biserică şi societate. Neutralitatea confesională a Statului şi 
libertatea credinţelor au fost integrate în regimul constituţional 
din 1918 al Finlandei libere, iar principiile relative la libertatea 

de credinţă au fost clar precizate în legea adoptată în anul 1922, 
legea libertăţii religioase. Un statut de drept public particular a 
fost în acelaşi timp definit pentru Biserica Luterană şi Ortodoxă, 
în contrast cu alte culte, aceasta fundamentându-se pe 

apartenenţa majorităţii populaţiei la aceste Biserici populare. 
Rolul Bisericii ca şi instanţă morală a naţiunii a avut cea mai 
mare importanţă în decursul celui de-al doilea război mondial.  
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 Este posibil să se creioneze un tablou al apartenenţei 
religioase a populaţiei finlandeze în anii 1980-1991

138
. Conform 

acestei statistici, dintr-o populaţie globală de 5.029.002 

locuitori, sunt :  
 Credincioşi ai Bisericii Protestante Luterane: 4.391.412  
 Alte Biserici luterane:         2.562  
 Biserica Ortodoxă a Finlandei:       52.843 

 Alte Biserici ortodoxe:            791 
 Martorii lui Iehova:       17.013 
 Adventişti:          4.767 
 Biserica Romano-Catolică:         4.526 

 Biserica Sfinţilor Ultimelor Zile:         2.905 
 Comunităţi baptiste:         2.488 
 Biserici metodiste:         1.259 
 Comunităţi evreieşti:         1.058 

 Comunităţi islamice:            813 
 Alte apartenenţe:            708 
 Fără apartenenţă la un cult:     533.394 
 Fără opţiune:              95. 

 

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 
 În anul 1963 a avut loc în Finlanda o modificare a 

legislaţiei bisericeşti, dar de fapt nu se poate vorbi decât de o 
codificare a celei existente. Legea ecleziastică a Bisericii 
Luterane din 1993 a fost din acest motiv împărţită în două 
secţiuni: o Lege ecleziastică promulgată prin puterea Statului, 

reglementată de relaţia Biserică-Stat şi o reglementare 
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promulgată doar de Biserică, privind Biserica, pentru viaţa 
bisericească şi doctrinele sale

139
. 

 Există relaţii instituţionale şi legislative strânse între Stat şi 

Biserica Luterană, iar Biserica Ortodoxă posedă de asemenea un 
statut instituţional particular, dar aceasta nu împiedică legea 
fundamentală finlandeză să garanteze libertatea de religie şi 
libertatea de organizare şi funcţionare a celorlalte culte. 

 În cadrul sistemului juridic finlandez, Biserica Luterană şi 
Biserica Ortodoxă sunt instituţii de drept public. Structura lor 
internă şi relaţiile lor cu Statul sunt reglementate printr-o lege 
parlamentară specifică, ce prevede că episcopii sunt numiţi de 

şeful Statului
140

 , iar fondurile pentru remunerarea episcopilor şi 
preoţilor (pastorilor în cazul Bisericii Luterane) angajaţi de către 
Biserică în armată şi în penitenciare, sunt afectate de la bugetul 
Statului. Poziţia de Biserică de Stat a Bisericii Protestante 

Luterane este manifestată în ceea ce priveşte serviciile oficiale, 
de exemplu deschiderea Dietei Regatului, căci aceasta este 
făcută după tradiţia protestantă luterană. O altă caracteristică a 
acestei poziţii rezultă din faptul că impozitele ecleziastice ale 

Bisericii Protestante Luterane sunt colectate de către Stat o dată 
cu colectarea generală de impozite, astfel că Biserica este scutită 
de costurile acestei activităţi. Pentru cele două Biserici, Legea 
ecleziastică este promulgată de către Sinodul bisericesc, 

bucurându-se totodată şi de poziţia juridică a unei legi de Stat
141

. 
Autonomia Bisericii Luterane este puternică, în sensul în care 
singură Biserica poate propune modificări ale Legii ecleziastice. 
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Natura personalităţii juridice de drept public rezervată celor 
două Biserici se manifestă şi prin faptul că cele două Biserici 
posedă un sistem intern de jurisdicţie. 

 Celelalte culte sunt persoane juridice de drept privat, putând 
acţiona conform prevederilor legii privind libertatea religioasă. 
După înscrierea pe lângă Ministerul Educaţiei, cultele dobândesc 
o deplină capacitate juridică, fiind persoane morale autonome

142
, 

iar membrii lor nu răspund personal pentru datoriile contractate 
de către cult

143
.  

 În ipoteza în care un grup religios nu îndeplineşte condiţiile 
pentru o înscriere ca şi cult sau în ipoteza în care el vrea să-şi 

desfăşoare activitatea fără să primească statutul de cult, le stau la 
dispoziţie două soluţii: membrii grupării pot opta în primul rând 
să-şi mărturisească credinţa fără să dobândească personalitatea 
juridică

144
  sau membrii grupului pot urmări în al doilea rând să 

formeze o asociaţie cu caracter religios. Legea asociaţiilor
145

  
cere doar trei persoane pentru formarea unei asociaţii fără scop 
lucrativ şi ele dobândesc personalitatea juridică imediat după 
înscriere

146
. 
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 După independenţa Finlandei în 1917, căsătoria civilă a 
devenit o alternativă pentru căsătoria bisericească, conform legii 
privitoare la căsătoria civilă din 1917, a celei privitoare la 

libertatea religioasă din 1922, precum şi a celei pentru 
celebrarea căsătoriei, din 1929. Statul a acordat câtorva Biserici 
şi culte dreptul de a oficia căsătorii pentru membrii lor

147
 . 

Pentru a obţine dreptul de a oficia căsătorii religioase care au şi 

efecte juridice, un cult trebuie să dovedească faptul că se 
încadrează în criteriile stabilite de către Stat.  
 Legea nr. 267/1992 conţine alte dispoziţii de protecţie a 
libertăţii religioase şi stabileşte cadrul juridic pentru crearea şi 

administrarea cultelor, altele decât Biserica Luterană şi cea 
Ortodoxă. Un cult poate fi fondat de către minimum 20 de 
persoane domiciliate în Finlanda. Această dispoziţie este o 
excepţie de la o puternică tradiţie care a fost menţinută până în 

anii 80, potrivit căreia doar resortisanţii finlandezi se bucurau de 
acest ansamblu de drepturi. 
   

b) Sprijinirea de către Stat 

a activităţii cultelor  
 
 În ceea ce priveşte finanţarea Bisericilor, Biserica Luterană 
şi Biserica Ortodoxă sunt autorizate să perceapă impozit de la 
membrii lor

148
 , impozit care este strâns o dată cu impozitul de 

Stat şi impozitul local şi astfel cheltuielile de strângere a acestor 
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impozite sunt acoperite de către Stat. Exceptând cultele, 
persoanele orale -printre acestea fiind considerate şi societăţile şi 
asociaţiile- sunt supuse unui impozit bisericesc ce este în mod 

normal atribuit Bisericii Luterane. În cazul în care majoritatea 
membrilor unei societăţi aparţin Bisericii Ortodoxe, această 
contribuţie se îndreaptă spre ea149. Biserica Luterană a fost 
acuzată în nenumărate rânduri că obţine venituri de pe urma 

impozitării unor persoane morale care nu aparţin acestui cult. 
Din acest motiv, Biserica Luterană a introdus un amendament 
prin care se acordă posibilitatea de a se acorda astfel de venituri 
fiscale şi unui alt cult, în ipoteza în care persoana morală 

impozitată ar fi în strânsă legătură cu acel cult
149

 . 
 Sprijinul Statului pentru activităţile Bisericilor se 
concretizează şi prin exonerarea acestora de anumite impozite şi 
taxe

150
. Astfel, Biserica Luterană, Biserica Ortodoxă şi celelalte 

culte sunt exonerate de impozitul pe profit
151

, iar cimitirele sunt 
scutite de impozitul funciar

152
. Activităţile Bisericilor sunt 

susţinute din punct de vedere financiar şi pe alte căi. Episcopii, 
ca de altfel toţi clericii angajaţi în instituţiile Statului, cum ar fi 

penitenciarele şi armata, sunt plătiţi de la buget. 

  

c) Rolul Bisericilor 
în activitatea educativă 

 

 În Finlanda, învăţământul de stat ocupă o poziţie 
dominantă, existând foarte puţine şcoli particulare. Biserica 
Romano-Catolică, potrivit tradiţiei sale în domeniu, patronează 
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mai multe iniţiative educative, una dintre acestea fiind şi Şcoala 
Internaţională din Helsinki, şcoală cu prestigiu internaţional, în 
care învaţă nu numai elevi catolici, aflată sub supravegherea 

strictă a Bisericii Catolice. 
 Toţi elevii din colegiile de învăţământ general sau din 
clasele învăţământului secundar au dreptul la un curs de educaţie 
religioasă corespunzător propriei confesiuni, curs organizat şi 

finanţat de către şcoală. Cei care nu declară apartenenţa lor la o 
religie sau la un cult, participă la un învăţământ ideologic 
alternativ. 
 Statul se ocupă de asemenea de două Facultăţi de Teologie, 

una la Universitatea din Helsinki şi alta la Universitatea Abo 
Akademi (de limbă suedeză), unde cercetarea teologică şi 
formarea nu sunt legate de o confesiune sau de o Biserică. 
Studenţii aparţin diverselor Biserici, dar cea mai mare parte 

dintre ei găsesc un loc de muncă în Biserica Luterană. Institutul 
Teologic din Universitatea de Joensuu este însărcinat cu 
formarea clericilor şi a cântăreţilor Bisericii Ortodoxe. 
 Cele două Biserici de stat sunt foarte active din punct de 

vedere a activităţii culturale şi de informare teologică, iar Statul 
recunoaşte, respectă şi sprijină această activitate. În Finlanda 
sunt publicate peste 300 de reviste religioase, patronate de către 
Biserică, asociaţii bisericeşti, parohii sau persoane fizice, 

Bisericile sunt prezente în emisiunile radio şi televiziuni şi 
organizează evenimente culturale de prestigiu. 
 Am atras déjà atenţia că situaţia din această ţară este 
interesantă pentru noi şi atunci când am afirmat acest lucru      

m-am gândit bineînţeles la faptul că aici există o Biserică 
Ortodoxă ce se bucură de statutul de Biserică de stat. Modul de 
funcţionare a acestui tip de relaţie este util de observat, deşi 
Biserica Ortodoxă finlandeză se află în umbra unei Biserici 

Protestante Luterane puternice şi adesea observăm că regimul 
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aplicat Bisericii Luterane este aplicat pur şi simplu şi Bisericii 
Ortodoxe, fără să se mai ţină cont de specificul acestei Biserici. 
Datorită unei lipse de material documentar în domeniu, 

observaţiile sunt sumare, dar scot deja în evidenţă o Biserică 
Ortodoxă ce înţelege să contribuie la fortificarea spirituală a 
naţiunii finlandeze şi un Stat ce respectă acest efort şi îl susţine. 
Este util de observat că Finlanda, Stat recent aderat la Uniunea 

Europeană, nu a avut dificultăţi în acest demers de aderare 
datorită sistemului de relaţie existentă dintre Biserică şi Stat. 
Acesta este un argument în plus că Uniunea Europeană poate, 
atunci când vrea, să respecte statutul particular pe care un Stat 

doreşte să-l menţină pentru unul sau mai multe culte. 

 
* * *  

 Din observarea elementelor prezentate în legătură cu poziţia 
pe care o ocupă Bisericile în ţările care au adoptat un sistem de 
strânsă colaborare între Biserică şi Stat cu existenţa Bisericilor 
de Stat, ne dăm seama că este vorba despre State puternic 

influenţate de istorie. Reforma a avut un mare rol în 
consolidarea legăturii dintre Biserică şi Stat în ţările foste 
preponderent catolice, în timp ce în Grecia şi Finlanda, Biserica 
Ortodoxă şi-a câştigat poziţia prin activităţile de susţinere 

spirituală a naţiunilor respective în momentele dificile ale 
istoriei. Trebuie să observăm că şi în cadrul acestui tip de relaţie 
dintre Biserică şi Stat există reale diferenţe, neputând afirma că 
este vorba de un sistem uniform. 

 În Grecia, Biserica Ortodoxă este o Biserică de Stat, fiind 
patroana spirituală a peste 95% din locuitorii ţării, iar prin acest 
statut, Statul elen îşi manifestă dorinţa de a garanta liberul 
exerciţiu al cultului majoritar, asigurând totodată autonomia de 

organizare a acestuia şi garantând libertatea de organizare şi de 
manifestare a tuturor cultelor cunoscute care prin activităţile lor 
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nu atentează la ordinea publică şi la bunele moravuri. În Regatul 
Unit al Marii Britanii, Biserica de Stat nu se bucură de o poziţie 
reală foarte importantă. În anul 1990, doar 58% dintre englezi se 

declarau ca aparţinând unei religii, şi mai puţin de 40% 
aparţineau Bisericii de Stat

153
. Cu toate acestea, Regina Angliei 

este conducătoarea Bisericii Anglicane, iar Parlamentul englez 
este autoritate în domeniul ecleziastic, nu o autoritate care să 

întărească autoritatea Bisericii, ci una care se substituie acesteia.  
 Dacă în Grecia, Biserica Ortodoxă este dominantă prin 
imensa majoritate pe care o reprezintă ortodocşii practicanţi, în 
Marea Britanie, Anglia, Danemarca, Suedia şi Finlanda, poziţia 

dominantă a Bisericii de Stat este întreţinută prin statutul juridic 
distinct de care se bucură aceasta, practicanţii fiind în Regatul 
Unit doar 23%, în Danemarca 11% iar în Suedia doar 10%.  
 În Regatul Unit al Marii Britanii, Danemarca, Suedia şi 

Finlanda, această poziţie specială a unei Biserici riscă să ajungă 
în impas datorită lipsei de suport real în domeniul sociologic. În 
ultimii 20 de ani, conştiinţa apartenenţei religioase s-a diminuat 
într-o proporţie îngrijorătoare, aceste Biserici de sorginte 

protestantă înregistrând o scădere deosebit de îngrijorătoare a 
numărului credincioşilor. Cel mai bine se observă acest lucru în 
Marea Britanie, unde în anul 1981, 94% din locuitori se 
identificau ca aparţinând unei religii, iar în 1990, după 10 ani, 

doar 58% îşi mai recunoşteau această apartenenţă
154

. Din acest 
grup de ţări, la acest capitol cel mai bine stă Danemarca, care în 
1981 avea o populaţie convinsă de apartenenţa la o religie în 
proporţie de 100%, iar în 1990 în proporţie de 92%, pierzând 

doar opt procente
155

. 
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 Yves Lambert, Religions et Laicité…,  p. 259.   
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 Yves Lambert, Religions et Laicité…,  p. 259. 
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 Aceste  procentaje   nu   se  referă  neapărat   la   persoane   practicante,  ci 

 doar   la  cele  care  revendică  o   apartenenţă   religioasă  Statisticile privind 
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 Cu toate acestea, ţările în care dominanta este de natură 
protestantă, prezentate în această parte a lucrării, sunt 
preocupate de aspectele religioase ale vieţii locuitorilor lor, 

Biserica fiind o instituţie de bază pentru societate, cu toate că 
doar mai puţin de jumătate din populaţia ţărilor acestora aveau 
în 1990 o certă încredere în Biserici (şi procentul este în 
scădere). 

 

                                                                                                                                   

 practicarea  credinţei  depăşesc   prin   spectaculozitate   cele   prezentate.  În 

Danemarca doar 11% participă lunar la viaţa religioasă, în timp ce  în  Anglia 

 aceeaşi participare este în proporţie de 23% (la  nivelul anului 1990). 
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III 
ROLUL ŞI LOCUL RECUNOSCUT 

BISERICILOR ÎN ŢĂRILE UNDE EXISTĂ O 
STRICTĂ SEPARAŢIE ÎNTRE BISERICĂ ŞI 

STAT 
  

  
 Un al doilea sistem dezvoltat în ţările care fac parte din 
Uniunea Europeană este cel al unei stricte separaţii între 
Biserică şi Stat, în această categorie intrând Franţa, cu excepţia 
departamentelor din est foste sub ocupaţie germană, Olanda şi 

într-o oarecare măsură Irlanda. 
 Acest sistem de separaţie strictă între Biserică şi Stat îşi are 
originea în Revoluţia Franceză din 1789, având la bază 
consecinţa unei evoluţii de secole a raportului dintre Biserică şi 

instituţiile politice. Implicarea Bisericii Catolice de o manieră 
destul de dură în viaţa politică a Evului mediu, rezistenţa 
acesteia în faţa noului curent provocat de “Epoca luminilor”, 
rezistenţa în faţa curentelor “noilor democraţii” şi a celor 

reformatoare, a provocat un anticlericalism foarte dur, 
manifestat într-o formă crudă în timpul Revoluţiei Franceze şi 
concretizat în domeniul juridic în Franţa prin legea separaţiei 
dintre Biserică şi Stat din anul 1905. Dacă în Franţa acest tip de 

raport a fost concretizat de o manieră negativă, obstrucţionându-
se iniţial poziţia Bisericii Catolice, în cazul Olandei şi al 
Irlandei, separaţia dintre Biserică şi Stat se manifestă într-o cu 
totul altă tonalitate. De remarcat este însă faptul că acum, la 

sfârşitul secolului al XX-lea, se observă din ce în ce mai mult o 
manifestare pozitivă a acestei separaţii, recunoscându-i-se 
Bisericii rolul pe care îl joacă în viaţa publică. 
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1. ROLUL ŞI LOCUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN FRANŢA 

 
 

 În Franţa, statutul juridic al cultelor este tributar istoriei de 
o manieră mai profundă decât în alte State ale Uniunii Europene. 
După proclamarea Drepturilor omului şi ale cetăţeanului în 26 
august 1789, decretul din 2 noiembrie 1789 a decis 

naţionalizarea bunurilor clerului, iar în compensare, Statul se 
obliga să asigure cheltuielile de cult şi întreţinerea clerului. Prin 
Constituţia civilă a clerului din 12 iulie 1790, act unilateral al 
Statului, a fost reglat statutul clerului şi organizarea exercitării 

religiei Catolice, iar Constituţia din 1791, prin primul titlu, a 
garantat liberul exerciţiu al cultului. Prin această Constituţie, nu 
se voia o rupere de un sistem în care Biserica depindea într-o 
mare măsură de sistemul de stat, dar totuşi, în Franţa acelor 

timpuri, se prefigura şi se concretiza din ce în ce mai evident o 
politică de descreştinare sistematică. 
 Decretul din 21 februarie 1795 stabilea un regim de 
separaţie a Bisericiilor de Stat, afirmându-se însă principiul 

liberului exerciţiu al cultului. Din acel moment, Republica nu 
mai salariza clerul, nu punea la dispoziţia Bisericii nici un local 
şi nu recunoştea nici un cleric

156
 . Din cauza acestei poziţii a 

Statului francez, între Franţa şi Vatican s-a iscat o mare 

tensiune. Napoleon Bonaparte a restabilit pacea religioasă, 
negociind cu Papa Pius al VII-lea un Concordat, semnat la 15 
iulie 1801, Concordat care prin articolele sale a organizat precis 
raporturile dintre Biserică şi Stat, prin el permiţându-i-se 

autorităţii civile să exercite un control riguros asupra clerului şi 
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 Brigitte Basdevant-Gaudemet, “Etat et Eglisses en France”, în Gerhard  

Robbers  (ed.), Etat et  Eglises..., p. 129. 
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asupra derulării vieţii religioase. La această lege, Napoleon a 
adăugat alte 44 articole organice pentru controlul “Bisericii 
Reformate şi Bisericii Confesiunii de la Augsburg”, religia 

iudaică urmând să fie organizată prin trei decrete, în anul 1808. 
 În deceniile următoare domniei lui Napoleon, statutul 
juridic al cultelor a devenit un subiect de prim ordin în disputele 
politice. După instalarea republicanilor la putere (1879-1880), 

anticlericalismul s-a înscris pe primul loc în programul lor 
politic. În acest spirit au fost votate numeroase legi deosebit de 
dure pentru Biserică, multe fiind în vigoare şi în zilele noastre.  
 După ruperea relaţiilor diplomatice cu Vaticanul, în anul 

1904, Guvernul a făcut să se voteze legea din 9 decembrie 1905, 
care a instaurat în Franţa regimul separaţiei Bisericii faţă de Stat, 
regim ce caracterizează şi azi societatea franceză. Principiile 
fundamentale ale noului statut al cultelor sunt formulate în 

primele două articole ale legii: Republica garantează libertatea 
exerciţiului public al cultelor, dar este suprimată expresia “culte 
recunoscute”. Nici o religie nu mai primeşte o recunoaştere 
legală, iar cultele încetează să mai fie instituţii publice, fiind 

integrate în domeniul afacerilor private. 
 După un oarecare timp, în care Vaticanul spera în revizuirea 
acestor prevederi, Papa a condamnat separaţia, cerând 
episcopatului să se opună aplicării legii din 1905

157
. Ascultând 

acest îndemn, Biserica Catolică a refuzat organizarea asociaţiilor 
cultuale, iar în câţiva ani s-a ajuns la compromisul înfiinţării 
asociaţiilor diocezane, ce au un statut tip, negociat şi acceptat de 
către Statul francez şi de către Biserica Catolică. 

 Legea din 1905 nu se aplică în trei departamente din Estul 
Franţei

158
, departamente care erau sub ocupaţie germană în 

timpul promulgării acestui act normativ. După 1871, Împăratul 
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 Prin enciclica “Vehementer Nos”, din 11 februarie 1906. 
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 Este vorba despre departamentele Haut-Rhin, Bas-Rhin şi Moselle. 
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Germaniei şi Vaticanul au ajuns la un acord, pentru a menţine în 
diocezele de Strasburg şi Metz legile religioase franceze în 
vigoare înainte de anexare. După întoarcerea celor trei 

departamente la Franţa, în 1918, oamenii politici şi populaţia au 
dorit să fie respectat sistemul existent. Astfel, dreptul local din 
Alsace-Moselle menţine sistemul de culte “recunoscute”, sistem 
în totală contradiţie cu principiile legii din 1905, aici Biserica 

bucurându-se de susţinerea financiară a Statului prin salarizarea 
clericilor, dar şi de libera exploatare a patrimoniului imobiliar

159
. 

 Datele statistice
160

 arată că în Franţa, 80% din populaţia de 
origine franceză se declară catolică, chiar dacă mai puţin de 15% 

sunt practicanţi, participând regulat (o dată pe lună) la slujbele 
duminicale. Cele mai răspândite confesiuni, altele decât catolică, 
sunt: cea protestantă, numărând aproximativ 750.000 de 
persoane, israeliţii, în jur de 650.000 şi musulmanii, în jur de 

4.000.000, islamul fiind a doua religie a ţării. Biserica Ortodoxă 
are în Franţa în jur de 300.000 de credincioşi, iar budişti sunt la 
rândul lor aproximativ 3.000.000 persoane. 
 

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 
 Cultele se află, după cum am arătat deja, într-un sistem de 
separaţie faţă de Stat, bazele acestui sistem fiind puse de legea 

din 1905. Constituţia din 1958 nu fixează regimul constituţional 
al Bisericilor şi nu conţine decât două dispoziţii privind direct 
sau nu statutul Bisericilor. Preambulul acestei Constituţii se 
referă expres la Declaraţia Drepturilor omului şi ale cetăţeanului 

din 1789 şi la preambulul Constituţiei din 1946, garantându-se 
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libertatea de conştiinţă. Articolul 2 prevede că Republica “... 
asigură egalitatea în faţa legii a tuturor cetăţenilor fără 
dinstincţie de origine, de rasă sau de religie. Ea respectă toate 

credinţele”. 
 Principiul liberului exerciţiu al cultului, care reiese din 
principiul libertăţii de conştiinţă, pune în sarcina Statului 
obligaţii pozitive chiar într-un regim de separaţie. Statul trebuie 

să dea fiecăruia posibilitatea de a participa la ceremoniile 
cultului său şi de a se instrui în credinţele proprii religiei pe care 
a ales-o. Din ce în ce mai mult predomină în Franţa o nouă 
concepţie a rolului Statului. Este vorba despre o “laicitate 

pozitivă” care presupune intervenţii frecvente din partea 
Statului, pentru a fi realizate peste tot condiţiile concrete care să 
permită exercitarea cultului, respectându-se fiecare religie. 
Egalitatea dintre religii implică faptul că nu există religie de Stat 

sau religie dominantă, religie “oficială” sau culte recunoscute. 
Nici o religie nu are un statut public particular, ele fiind 
considerate ca aparţinând domeniului privat şi astfel sunt supuse 
dreptului privat. Aplicarea acestui principiu ridică dificultăţi, 

dintre care pot fi uşor identificate următoarele: 
 -“Statul poate edicta măsuri care rup această egalitate a 
cultelor, avantajând o religie mai mult decât alta. 
 -Statul nu tratează întotdeauna religiile ca şi domenii pur 

private, dar le conferă câteodată un statut derogatoriu în raport 
cu activităţile private”

161
.  

 Cu toate că există principiul de nerecunoaştere a cultelor, 
anumite grupuri religioase posedă în Franţa statute specifice. Nu 

este vorba de un Statut conferit unei anumite Biserici, ci de 
reguli aplicabile unei serii de instituţii sau organisme ori unui 
grup esenţial din viaţa unei Biserici. Neexistând o recunoaştere a 
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Bisericii de către Stat, fiecare cult trebuie să se organizeze sub 
forma unor asociaţii de drept privat, pentru a putea dobândi 
personalitate juridică. 

 Legea din 1905, prin articolul 4, prevede constituirea 
asociaţiilor cultuale, capabile să primească bunurile vechilor 
stabilimente publice ale cultelor, care au dispărut în anul 1905. 
Este vorba despre asociaţii declarate şi conforme legii din 1 iulie 

1901, care regla regimul general al asociaţiilor şi această lege, în 
vigoare şi astăzi, consacră principiul de libertate de asociere 
pentru toate persoanele care vor să-şi pună în comun 
cunoştinţele cu un alt scop decât împărţirea beneficiilor. 

Asociaţia poate fi licită fără să facă obiectul nici unei măsuri de 
recunoaştere; ea poate fi declarată prin depunerea statutului la 
prefectură sau subprefectură, achiziţionând capacitatea juridică; 
şi -de asemenea- ea poate fi recunoscută de utilitate publică, prin 

decret. O asociaţie de utilitate publică poate să primească 
liberalităţi, cu condiţia să fie autorizată prin decret, caz cu caz. 
Această lege edicta o reglementare derogatorie şi extrem de 
constrângătoare pentru congregaţiile religioase; în concret, “nici 

o congregaţie religioasă nu poate să se formeze fără o autorizaţie 
dată de către o lege care va determina condiţiile funcţionării 
sale”

162
. 

 Asociaţiile organizate în conformitate cu legea din 1901, 

trebuie să respecte câteva reguli suplimentare stabilite de către 
legea din 1905. Articolul 19 precizează că ele trebuie să aibă 
obiect exclusiv de “exercitare a unui cult” şi nu pot “sub orice 
formă ar fi, să primească subvenţii de la Stat, din partea 

departamentelor sau comunelor”. Legea indică de asemenea 
modul de organizare a acestor asociaţii, mai mult sau mai puţin 
numeroase, după importanţa populaţiei locale. Resursele 
autorizate pentru finanţare sunt enumerate, provenind de la 
                                                             
162
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credincioşi, în afară de sumele acordate pentru repararea 
monumentelor clasate, care nu sunt considerate drept subvenţii 
prohibite

163
. 

 Asociaţiile cultuale au beneficiat progresiv de o legislaţie 
fiscală avantajoasă. Din acest motiv, multe confesiuni au recurs 
la un astfel de sistem. Protestanţii, ortodocşii şi israeliţii au 
aplicat acest text şi au organizat asociaţii cultuale care 

funcţionează în conformitate cu ansamblul legislativ din 1905. 
Printre altele, aceste asociaţii cultuale pot să fie formate de către 
orice grup aparţinând unui “cult”. După cum am mai amintit, 
Biserica Romano-Catolică a refuzat să pună în practică legea din 

1905, nefiind de acord cu confuzia care se poate crea din 
amestecarea sistemului asociativ în organizarea Bisericii. În 
perioada dezbaterilor parlamentare, mai multe personalităţi ale 
Bisericii şi-au manifestat neîncrederea şi opinia lor a găsit ecou 

în dezbaterile parlamentare. Presiunea exercitată de către 
Biserica Romano-Catolică a influenţat redactarea finală a legii, 
afirmându-se în textul legislativ, prin articolul 4, că asociaţiile 
cultuale trebuie să se conformeze “regulilor de organizare 

generală a cultului în care ele îşi propun să îşi desfăşoare 
activitatea”. Pentru a acoperi vidul legislativ şi pentru a rezolva , 
într-o oarecare măsură, problemele create de obstrucţionarea 
legii din 1905, a fost votat în anul 1907 (2 ianuarie), un act 

normativ care precizează că exerciţiul public poate fi asigurat de 
către asociaţii conform legii din 1901 sau prin reuniuni ţinute 
sub iniţiativă individuală, în aplicarea legii asupra libertăţii 
reuniunilor publice din 1881. Din anul 1924, episcopii catolici 

francezi au înfiinţat asociaţii diocezane, care sunt asociaţii 
cultuale, conforme legilor din 1901 şi 1905. 
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 Dreptul francez are probleme atunci când trebuie să ia în 
considerare noile grupuri religioase care refuză să se considere 
drept religie. În acelaşi timp, tribunalele şi consiliile de stat în 

primul rând, nu recunosc drept “religios” orice grup care 
încearcă să se prezinte aşa. Tribunalele ezită să precizeze dacă 
un grup este religios sau nu, sau dacă o asociaţie este cultuală. 
La fel, tribunalele sunt “dezarmate” atunci când trebuie să se 

pronunţe asupra unui grup considerat drept sectă. În sistemul 
juridic francez, sectele au dreptul de a exista

164
 , problema este 

însă că, deşi fenomenul sectar este înregistrat ca prezent, nici o 
grupare religioasă catalogată drept sectară nu se recunoaşte ca 

fiind definită de această denumire.  
 Libertatea de conştiinţă şi de asociere permite sectelor să se 
constituie în legalitate. Cu toate acestea, textele prevăd o limită 
la această libertate, şi anume ca acea asociaţie să nu aibă “un 

scop ilicit, contrar legii sau bunelor moravuri”
165

  şi -de o 
manieră generală- să nu atenteze la ordinea publică. Sectele au 
încercat să se constituie în asociaţii cultuale în conformitate cu 
legea din 1905. Consiliul de Stat a refuzat totdeauna această 

calificare, pe motiv că articolul 19 al legii din 1905 precizează 
că asociaţiile cultuale trebuie să aibă obiectiv exclusiv 
exercitarea cultului. În acest context de ordine juridică, o sectă 
poate să se constituie ca asociaţie conformă cu legea din 1901. 

 Dreptul francez nu a definit conceptul de Biserică. Cu toate 
acestea, este recunoscut Bisericii dreptul de supraveghere asupra 
imobilelor şi stabilimentelor care nu sunt în proprietatea ei. 
Există în Franţa instituţii ale Bisericii care participă la servicii de 

utilitate generală, pe care Biserica le face să funcţioneze după 
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obiectivele proprii. Două dintre domenii prind amploare în acest 
sens: cel al învăţământului şi cel al asistenţei sociale. 
 

b) Bisericile şi opera de asistenţă socială 
 
 Operele de asistenţă socială cu orientare religioasă nu au o 
structură juridică uniformă în ceea ce priveşte Dreptul de stat. 

Ele funcţionează ca orice activitate privată. Spitalele cu o 
orientare religioasă pot să fie declarate “de utilitate publică”, 
prin decret al Consiliului de Stat; pot avea statut de societăţi cu 
obiective umanitare sau pot să urmeze regimul asociaţiilor. În 

interiorul oricărui sistem ales, pot să fie urmate două tipuri de 
organizare: fie ca asociaţii declarate conform legii din 1901, 
având personalitate juridică, fie ca asociaţie recunoscută de 
utilitate publică prin decret al Consiliului de Stat, care au o 

capacitate juridică extinsă, cu dreptul de a primi donaţii sau 
legate, dar sunt supuse unui riguros control administrativ

166
.  În 

Franţa, “caracterul confesional al operelor caritabile nu este 
contestat, chiar dacă el nu se concretizează într-un statut juridic 

specific”
167

. Diversitatea condiţiilor juridice în care sunt nevoite 
să activeze nu împiedică Statul să recunoască rolul acestor 
instituţii.  
 Conform garanţiilor legale, Biserica are libertatea de a 

veghea ca să fie respectat “caracterul propriu” ce trebuie să fie 
înscris în statutul fiecărei asociaţii cultuale, iar în caz de litigiu, 
judecătorul civil este obligat să le asigure şi să le 

                                                             
166

 Recunoaşterea caracterului de “utilitate publică” este indiferent de 
caracterul confesional, criteriile de acordare fiind  considerate în funcţie de 
obiectivele sociale pe care şi le propune şi le realizează. 
167

 A. Bamberg, Hopital et Eglises, Cerdic, Strasburg, 1987, p. 408. 
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respecte
168

. Situaţia juridică a acestor instituţii poate să varieze; 
ele pot fi congregaţii, societăţi sau asociaţii, proprietare sau nu 
asupra imobilelor, terenului sau echipamentului pe care îl 

folosesc. Aceste instituţii pot să beneficieze de finanţări din 
fonduri private, din bunuri proprii ale congregaţiei, de fundaţii 
sau colecte. La aceste resurse se pot adăuga în general subvenţii 
din fondurile publice ale Statului sau ale colectivităţilor locale, 

acestea neputând fi considerate ca şi subvenţii date Bisericii, 
prohibite prin legea din 1905, ci ca ajutor pentru activităţi de 
interes general

169
. 

 Autoritatea ecleziastică posedă un drept de control cu 

privire la persoanele care lucrează în spitalele confesionale. 
Călugării sau călugăriţele depind de congregaţia din care provin 
şi nu de spitalul în care îşi desfăşoară activitatea. Contractul de 
muncă, dacă există, este realizat între instituţie şi congregaţie, 

călugării nefiind parte individuală în convenţii. În ceea ce 
priveşte personalul laic angajat, autoritatea ecleziastică poate  
să-şi impună exigenţele sale, iar în caz de conflict, instanţele 
juridice sunt obligate să le respecte

170
. 

 

c) Biserica şi instituţiile publice 
 
 Principiul laicităţii pozitive care se dezvoltă astăzi în Franţa 

implică faptul că Statul se angajează să creeze pentru fiecare 

                                                             
168

 Ca un exemplu poate fi dată interdicţia de executare a întreruperii 
voluntare a sarcinii. Vezi A. Bamberg, Hopital et Eglises. 
169

 Brigitte Basdevant-Gaudemet, “Etat  et  Eglisses  en  France”,  în  Gerhard  
Robbers  (ed.), Etat et  Eglises..., p. 140. 
170

 N Guimezames, “Rapport présenté au colloque de Madrid”, nov. 1992, în 

 Les  Eglises  et  le  droit   du   travail;  dans   les   pays   de   la  communauté 

 européenne, Madrid, 1993, pp. 83-103. 
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persoană mijloacele de exersare a religiei pentru care optează. 
Dacă individul locuieşte într-o instituţie a Statului şi nu poate 
părăsi acea instituţie pentru a-şi exersa cultul în exterior, el 

trebuie să-şi poată îndeplini obligaţiile sale religioase în interior, 
Statul asigurând această asistenţă. 
 Articolul 2 al legii din 1905 se referă la “licee, colegii, 
spitale, închisori, armată”. În practică, regimul aplicabil acestor 

instituţii nu este acelaşi pentru toate cazurile, fiind adaptat 
pentru situaţiile specifice fiecărei instituţii

171
. Există astfel 

capelani şi responsabili pentru Asistenţa spirituală, care sunt 
integraţi în structurile acestor instituţii, păstrându-se specificul şi 

nevoile speciale ale fiecăreia în parte. 
 

d) Rolul Bisericilor în activitatea educativă 
 

 În ceea ce priveşte rolul educaţiei religioase în societatea 
franceză, trebuie menţionat faptul că sistemul constituţional 
francez garantează fiecărui cetăţean dreptul de a avea acces la o 
educaţie conformă cu propriile convingeri, garantând părinţilor 

dreptul de a-şi educa copiii după propriile preferinţe în materie 

religioasă, După 1905, în şcolile publice pot exista omonieri 

(capelani), dar Statul nu are obligaţia de a asigura finanţarea 
acestora. Diverse texte

172
  reglementează acest fapt. Omoneriile 

sunt create de către rectorul academiei, la cererea părinţilor, 
funcţionând după caz fie în interiorul, fie în exteriorul instituţiei. 
Ele sunt finanţate prin cotizaţiile părinţilor sau prin contribuţia 
episcopiilor, responsabilul omoneriei fiind numit de către rector 

la propunerea autorităţii religioase.  
                                                             
171

 Brigitte Basdevant-Gaudemet, “Etat  et  Eglisses  en  France”,  în  Gerhard  
Robbers  (ed.), Etat et  Eglises..., p. 151. 
172

 Decretul din 22 aprilie 1960, Decizia din 8 august 1960, Circulara 

ministerială din 22 aprilie 1988. 
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 În regiunea Alsace-Moselle, în cele trei departamente, 
învăţământul religios se desfăşoară în linii generale conform 

regulamentului în vigoare existent înainte de 1871. În şcolile 

publice primare sau secundare, învăţământul religios este 
integrat în ansamblul de materii existent în programele generale, 
iar profesorii sunt în principiu remuneraţi de către Stat

173
. 

Familiile îşi păstrează libertatea de a decide înscrierea copiilor la 
aceste cursuri. 
 În universităţile de stat, învăţământul se doreşte a fi “laic”. 
Această laicitate a condus la sfârşitul secolului al XIX-lea la o 

situaţie în care problemele religioase au fost încetul cu încetul 
eliminate din programele de studiu. Istoria Bisericii a ştiut să-şi 
menţină locul în facultăţile de litere, facultăţile de drept n-au 
lăsat decât un loc restrâns dreptului ecleziastic, iar dreptul 

canonic nu este studiat decât prin intermediul Istoriei 
Dreptului

174
 . 

 Alături de universităţile de stat, învăţământul superior liber 
este organizat prin legea din 12 iulie 1875. În 1880, în plină 

perioadă de război anticlerical, republicanii au interzis acestor 
instituţii să se califice drept “universităţi”. Acestea eliberau 
propriile lor diplome, care nu sunt diplome de stat. După 1970, 
au fost multiplicate convenţiile dintre universităţile de stat şi 

instituţiile de învăţământ superior liber, permiţând studenţilor 
să-şi prezinte examenele în faţa unor jurii mixte şi astfel să poată 

                                                             
173

 În practică, în şcolile primare se face din ce în ce mai mult apel la 

voluntari. 
174

 Vezi P. Coulombel, “Le droit privé français devant le fait religieus e 
depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat”, în Revue trimestrielle de droit 

civile, Paris, 1956, pp. 1-54. 
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obţine diplome de Stat şi în acelaşi timp diplomele instituţiei 
“libere”

175
.   

e) Finanţarea cultelor 
 
 În ceea ce priveşte finanţarea cultelor în Republica 
Franceză, trebuie menţionat faptul că lucrurile au evoluat în 
decursul timpului, în funcţie de conjunctura istorică şi socială. 

Sub Vechiul Regim
176

 , Biserica poseda un important 
patrimoniu, care îi permitea să-şi asigure mijloacele necesare 
pentru o bună activitate. Prin decretul din 2 noiembrie 1789, 
constituanţii au decis naţionalizarea bunurilor clerului, iar aceste 

bunuri au fost vândute pentru a se acoperi deficitul din bugetul 
Statului, în timp ce în contrapartidă Statul asigura salarizarea 
clerului.  
 În perioada concordatară, Statul şi colectivităţile locale, mai 

ales comunele, au continuat să finanţeze mai mult sau mai puţin 
generos, după putinţă, cele patru culte recunoscute. Era vorba 
despre plata salariilor, finanţări pentru întreţinerea construcţiilor 
şi construirea de noi clădiri, ajutoare pentru reparaţii. În mare 

parte, acest regim este şi azi în vigoare în cele trei departamente 
din estul Franţei

177
.  

 Articolul 2 din legea din 1905 a suprimat bugetul cultelor şi 
implicit salariile clerului, interzicând orice subvenţie din 

fondurile publice pentru culte. Această dispoziţie este respectată 
până în zilele noastre. În consecinţă, religiile posedă două surse 
de finanţare: din fonduri private pe de-o parte şi ajutoare 
indirecte din partea Statului, care nu sunt considerate subvenţii, 
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 Pentru detalii, vezi P. H. Prelot, Naissance de l’enseignement superieur 

libre, la loi du 12 juillet 1975 , PUF, Paris, 1987, p. 139. 
176

 Înainte de Revoluţia Franceză. 
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Vezi Fr. Menssner, Le financement des Eglises, Cerdic, Strasburg, 1984, p. 

259. 
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pe de altă parte. Între altele, asociaţiile ce nu sunt cultuale, dar 
care gravitează în jurul Bisericilor, sunt abilitate să primească 
subvenţii publice. Dacă aceste asociaţii declarate conforme cu 

legea din 1901 nu sunt recunoscute de utilitate publică, nu pot 
primi decât donaţii “de mână”, iar particularii care le fac, nu 
beneficiază de nici o facilitate fiscală. 
 După 1905, finanţarea din fonduri private este sursa 

normală şi fundamentală. Fiecare Biserică este liberă să decidă 
maniera în care ea crede de cuviinţă să-şi colecteze resursele şi 
să afecteze sumele de care dispune. Astfel, în Biserica 
Reformată din Franţa, resursele provin din donaţii făcute de 

către credincioşi şi acestea iau două forme: în primul rând 
cotizaţii regulate, dar de o manieră liberă pentru fiecare 
credincios al asociaţiei parohiale, precum şi ofrande aduse de 
către credincioşi cu ocazia cultului. Fiecare Biserică locală îşi 

girează propriile fonduri, în acelaşi timp funcţionând şi un 
principiu de solidaritate, care îşi propune să atenueze diferenţele 
de ordin financiar existent între parohiile sărace şi cele mai 
puternice. Pastorii sunt salarizaţi în funcţie de vârstă şi situaţie 

familială, şi nu în funcţie de localitate. În Biserica Romano-
Catolică, donaţiile din partea credincioşilor ocupă un loc 
important, iar utilizarea şi repartiţia acestor resurse se face în 
cadrul fiecărei episcopii. În Biserica Ortodoxă, fiecare parohie 

se auto-administrează din punct de vedere financiar şi contribuie 
în măsura posibilităţilor la întreţinerea episcopiilor. Datorită 
numărului mic de credincioşi ortodocşi dintr-o parohie, nu poate 
fi vorba despre o salarizare a preoţilor, ci cel mult de un ajutor 

acordat acestora, ocazional, clericii fiind obligaţi în general să 
lucreze ca şi angajaţi într-un alt domeniu.  
 După 1905, pot fi identificate ajutoare indirecte din partea 
Statului, care sunt acordate cultelor. Câţiva clerici sunt plătiţi de 

către Stat, fără a fi vorba despre o violare a legii din 1905. 
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Aceştia sunt cei care asigură serviciul religios în închisori sau 
spitale sau personalul Bisericii- profesori în şcolile private, dacă 
aceste şcoli au un contract cu Statul pentru aplicarea legii din 

1959. Statul poate de asemenea acorda garanţii pentru 
împrumuturile angajate de către asociaţiile cultuale sau 
diocezane pentru construirea de noi edificii de cult

178
. Pentru a 

veni în sprijinul asociaţiilor cultuale, le sunt închiriate de către 

Stat terenuri şi clădiri, pretinzându-se o chirie simbolică de 1 fr. 
pe an (este vorba, după părerea mea, de un sprijin deghizat, care 
îşi propune, alături de alte măsuri amintite deja, să facă mai 
blândă legea din 1905). 

 Regimul fiscal aplicabil cultelor şi asociaţiilor diocezane 
este foarte favorabil

179
. Articolul 238 bis din Codul General de 

Impozite, autorizează firmele şi particularii să reducă din 
beneficiul lor şi din profitul impozabil într-o oarecare limită, 

prin donaţiile făcute pentru operele şi organismele de interes 
general. Consiliul de Stat, printr-un aviz din 15 mai 1962, 
estimează că această măsură se aplică asociaţiilor cultuale pentru 
resursele afectate construcţiei sau întreţinerii edificiilor de cult, 

sau pentru opere cu caracter filantropic, educativ, social sau 
cultural. În anul 1962, aceste deduceri nu se puteau aplica 
donaţiilor afectate plăţii clericilor. 
 Statul este proprietar pentru edificiile de cult construite 

înainte de 1905. În această calitate, el asigură marile reparaţii de 
care au nevoie aceste imobile. Posibilităţile de deduceri fiscale 
în favoarea asociaţiilor cultuale au menirea de a atrage fonduri 
pentru sprijinirea cultelor. Materia este guvernată de legea din 

23 iulie 1987, zisă “legea lui Mécénat”. Cu această ocazie, suma 

                                                             
178

Art. 11 al legii din 26 iulie 1961, permite departamentelor şi comunelor să 
acorde aceste garanţii de împrumut. 
179

 Pentru detalii, vezi J. Gueidan, X. Delsol, P. Desjonqueres, Cultes et 

religions, impôts, et charges sociales, L. G. D. J., Paris, 1991. 
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deducerilor fiscale este crescută, dar aceste deduceri sunt 

autorizate şi pentru donaţiile de cult, cu alte cuvinte pentru 

donaţiile care servesc la retribuirea clericilor
180

. 
 Modelul francez a fost multă vreme considerat cel mai 
radical, Biserica fiind multă vreme obstrucţionată. Guvernările 
succesive socialiste au urmărit o discreditare a vieţii religioase, 

adesea religia fiind ridiculizată. Cu toate acestea, Statul francez, 
după cum am putut observa deja, a început să înţeleagă că 
Bisericile pot juca un rol pozitiv în viaţa socială, ele putând fi un 
factor de culturalizare şi de echilibru. Semnul că Statul a făcut 

progrese în recunoaşterea importanţei sociale a activităţilor 
Bisericii a fost şi este recunoaşterea mai multor instituţii 
ecleziastice drept instituţii de utilitate publică. Franţa nu poate să 
neglijeze această latură pozitivă a convieţuirii dintre Biserică şi 

Stat, deoarece în domeniul educaţional, la nivelul 
învăţământului preuniversitar, Biserica Romano-Catolică este 
cea care deţine cele mai performante şcoli, fără ajutorul cărora 
sistemul educaţional ar intra într-o mare criză. 

 Aspectele pozitive din această coabitare a făcut ca în ultimii 
ani să se observe din ce în ce mai mult încercarea de a defini o 
separaţie pozitivă, care încearcă să speculeze pe marginea 
prevederilor legale, pentru a sprijini activitatea Bisericii. 

 După cum am arătat, legea din 1905 interzice orice 
subvenţie din partea Statului pentru activităţile cultuale, dar se 
găsesc din ce în ce mai multe portiţe pentru a scăpa de această 
interdicţie. În general, parohiile sau episcopiile înfiinţează pe 

lângă asociaţia cultuală o asociaţie culturală conform legii din 
1901, asociaţie care poate primi subvenţii din partea Statului sau 
a comunelor. Sunt atribuite adesea imobile sau terenuri, 
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 J. P. Durand, “Cronique de droit civil ecclésiastique”, în L’année 
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folosindu-se trucul chiriei de un franc pe an şi sunt acordate 
scutiri de impozite şi taxe, care sprijină într-un mod indirect 
Biserica.  

 Prin Legea din anul 1905, toate imobilele care au aparţinut 
până la acel moment Bisericii sunt naţionalizate. La început, 
această naţionalizare a fost privită ca o crimă împotriva 
Bisericii, dar în cele din urmă acest abuz a fost convertit într-un 

avantaj. Biserica utilizează după nevoi imobilele, dar Statul este 
cel care este obligat să le întreţină. Aceasta face ca la această oră 
Biserica să fie mulţumită de această soluţie, deoarece datorită 
secularizării din secolul nostru, ea nu ar putea acoperi aceste 

cheltuieli de întreţinere şi renovare a Bisericilor. 
 Toate aceste ultime precizări vin să confirme faptul că 
Statul francez începe să recunoască, chiar dacă nu de o manieră 
deschisă, rolul şi locul important pe care-l ocupă Bisericile în 

societatea contemporană şi că se preocupă de soarta cultelor, 
mai ales de cel catolic. 
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2. ROLUL ŞI LOCUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN OLANDA 

 

 

 După ce în perioada 1795-1814, Constituţia prevedea că 
fiecare cap de familie şi fiecare persoană independentă cu o 
vârstă de peste 14 ani trebuie să aparţină unei religii, Constituţia 
din 1814 a dat un nou punct de pornire pentru relaţiile Biserică-

Stat în Regatul Ţărilor de Jos. Aceasta stabilea că acest regat este 

un Stat unitar şi descentralizat. La acea epocă era clar că ajutorul 
Statului pentru Biserică încetează, dar această Constituţie nu 

conţinea toate condiţiile necesare separaţiei Bisericii de Stat. 
Constituţiile ulterioare începând cu cea din 1815, au continuat 
această preocupare de separare a Bisericii de Stat, aducând 
elemente concrete pentru atingerea acestui obiectiv.  

 Revizuirea Constituţiei din 1848 îndemna Biserica 

Romano-Catolică să-şi restaureze ierarhia în Ţările de Jos, iar 

Legea cultelor intrată în vigoare în anul 1853, formula explicit 

libertatea de organizare internă a Bisericilor
181

. După 1848, 
Statul începe să restrângă libertatea de manifestare a Bisericii, 
încercând să o ţină mai bine sub supraveghere şi să-i limiteze 
influenţa în societate. În acest sens, Constituţia din 1848 obliga 

Biserica să obţină autorizaţii speciale pentru fiecare procesiune. 
O astfel de autorizaţie a fost foarte rar acordată şi astfel se poate 
spune că au fost interzise procesiunile. 
 Perioada următoare a fost marcată de o consolidare a 

relaţiilor între Biserică şi Stat, dar punctele de dezbatere aprinsă 
între cele două instituţii au fost cele privitoare la asistenţa 
săracilor şi la învăţământ. Biserica avea în preocupările sale 
activităţi de binefacere cu un efect direct în ameliorarea vieţii 
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 Această lege a rămas în vigoare până în 1988. 
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sociale şi un sistem de învăţământ confesional bine pus la punct. 
Prin aceste două direcţii de activitate, Biserica îşi păstra o mare 
influenţă în societate, lucru pe care Statul nu-l putea ignora. Un 

moment important în evoluţia următoare a relaţiei dintre 
Biserică şi Stat a fost revizuirea Constituţiei, din anul 1917, 
ocazie cu care a fost prevăzută finanţarea totală de către Stat a 
şcolilor primare private, în măsura în care ele corespund unor 

standarde de formare şi se conformează condiţiilor de finanţare. 
 Capitolul referitor la religie a rămas neschimbat până în 
anul 1972, dar revizuirea constituţională din 1972 a permis 
guvernului să se debaraseze de obligaţiile tradiţionale privitoare 

la plata pensiilor clerului, care a fost realizată în anul 1983. O 
revizie generală a Constituţiei a fost realizată în anul 1983 şi cu 
această ocazie au fost acordate mari drepturi sociale, 
promovându-se o nouă formulare a drepturilor fundamentale 

care erau până în acel moment protejate. Drepturile 
fundamentale au fost integrate în primul capitol al Constituţiei. 
Constituţia din 1983 a adoptat o nouă formulare privind 
libertatea religiei şi astfel, din 1983, libertatea de a nu crede este 

de asemenea protejată prin Constituţie. 
 Statisticile arată că dintr-o populaţie de 15 milioane de 
persoane, Biserica Romano-Catolică are în jur de 5 milioane de 
membrii, iar ansamblul religiilor protestante numără tot în jur de 

5 milioane. Numărul adepţilor religiei islamice era estimat în 
1992 la mai mult de 500.000 de persoane, număr care a crescut 
în ultimii ani. Numărul hinduşilor şi a budiştilor a fost estimat la 
82.000 de adepţi

182
. 

 Confesiunile, ca de altfel şi convingerile politice, şi-au 
reunit toate energiile pentru a organiza activităţile sociale. 
Şcolile, spitalele, sindicatele, societăţile de televiziune şi alte 
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instituţii sociale sunt şi au fost organizate pe baze confesionale, 
religia jucând un rol important ca bază de organizare în procesul 
nou de dezvoltare a partidelor politice

183
. 

 

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 
 Baza relaţiei Biserică-Stat în Olanda este formată de 

Constituţia din 1983. Aceasta înlocuieşte capitolul existent în 
Constituţiile anterioare privitoare la religie, printr-un singur 
articol care garantează libertatea religioasă, la fel ca şi libertatea 
de a avea credinţe nereligioase. Articolul 6 aliniatul 1 din 

Constituţie dispune că: “fiecare are dreptul să-şi manifeste liber 
religia sa sau ideologia sa, fie individual, fie în comunitate cu 
alţii, fără să aducă prejudiciu legii”. Cel de-al doilea alineat 
adaugă că “în ceea ce priveşte exercitarea acestui drept în afara 

monumentelor sau a locurilor închise, dispoziţii legislative pot 
să fie adoptate, în scopul protejării sănătăţii, în interesul 
circulaţiei sau pentru a preveni sau combate dezordinea. 
 În afară de articolul 6 şi alte articole tratează problema 

religioasă. Articolul 1 din Constituţie stabileşte că toate 
persoanele care se află pe teritoriul Olandei trebuie să fie tratate 
în circumstanţe identice, de manieră similară. Este interzisă în 
plus discriminarea pe motive religioase, pe motiv de credinţă, de 

opinii politice, de rasă, sex sau pentru oricare alt motiv. 
 O referinţă specifică la religie poate fi găsită în articolul 23, 
privitor la învăţământ. Acest articol garantează libertatea 
învăţământului confesional, iar în ceea ce priveşte învăţământul 

public este prescrisă egalitatea de tratament şi respectul religiei 
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sau ideologiei fiecăruia. Constituţia olandeză nu prevede în nici 
un loc libertatea de conştiinţă

184
. 

 În Constituţia actuală, Biserica, ca şi instituţie, nu mai este 

menţionată şi relaţiile financiare dintre Biserică şi Stat nu îşi mai 
găsesc fundamentul explicit în Constituţie, dar nu se poate spune 
că legea fundamentală nu se preocupă de echilibrul acestor 
relaţii. Sistemul relaţiilor dintre Biserică şi Stat este caracterizat 

printr-o separaţie a Bisericii de Stat. Acest principiu nu este 
formulat nici în Constituţie şi nici în legislaţie, dar este luat ca 
referinţă pentru procesul legislativ şi pentru deciziile 
administraţiei şi ale tribunalelor. Rolul separaţiei este 

determinant în ceea ce priveşte autonomia organizatorie a 
Bisericii şi în ceea ce priveşte raporturile financiare dintre 
Biserică şi Stat. Rămâne însă greu de definit acest tip de raport, 
deoarece nu se poate vorbi despre un regim de “strictă separaţie” 

în sensul în care Biserica şi Statul nu ar avea nimic în comun, 
neputând fi vorba în nici un caz de o ostilitate din partea Statului 
faţă de Biserici. 
 Deci în Olanda, separaţia este un principiu constituţional 

nescris, el fundamentându-se pe o tradiţie creată în ultima sută 
de ani

185. Observăm atitudini constituţionale care nu sunt proprii 
regimului de separaţie; astfel în articolele adiţionale ale 
Constituţiei din 17 februarie 1983 se arată că, până la elaborarea 

altor norme, veniturile clericilor asigurate de la Buget vor 
continua să fie plătite. Atunci când Statul nu doreşte să întreţină 
relaţii cu clerul, acest lucru este menţionat în mod expres. Statul 
afirmă un dublu principiu de incompetenţă: incompetenţa sa în 

ceea ce priveşte viaţa spirituală şi a Bisericii în ceea ce priveşte 
viaţa de Stat. 
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 Biserica, deşi nu este precizată în Constituţie ca instituţie 
religioasă, este protejată prin legea fundamentală şi îi este 
garantată autonomia în organizare, iar dispoziţiile generale 

privitoare la statutul Bisericii ca şi instituţie, sunt prevăzute de 
către Codul civil, în cartea ce tratează persoanele juridice. 
Bisericile sunt persoane juridice, fiind recunoscute astfel de 
către Codul civil, “sui generis”. Codul civil menţionează simplu 

faptul că Bisericile sunt supuse propriilor reguli, în măsura în 
care acestea nu intră în conflict cu legea. Nici Codul civil şi nici 
o altă lege nu defineşte termenul de Biserică. Organizaţia care se 
constituie decide dacă ea este o Biserică sau nu. În cazuri 

concrete, administraţia poate decide asupra acestei probleme, iar 
în caz de conflict, tribunalul se poate pronunţa. Într-o afacere în 
care natura unei organizaţii face obiect de discuţii, pentru a fi 
identificată ca Biserică, tribunalul va pune ca şi condiţie 

minimală, existenţa unei “organizări structurate” şi unde anume 
“religia trebuie să joace un anumit rol”

186
. În Olanda nu există 

nici un sistem de recunoaştere prealabilă a Bisericii. Cultele se 
pot organiza diferit faţă de Biserici, ca şi asociaţii sau fundaţii de 

drept civil, în care caz se aplică dispoziţiile normale de drept 
civil. Cultele necreştine aleg adesea un astfel de sistem de 
organizare

187
. 

 Statutul juridic al Bisericii se aplică şi instituţiilor 

ecleziastice independente şi uniunilor de Biserici. Dreptul 
olandez este de asemenea deschis, de manieră identică, 
structurilor bisericeşti fondate pe un concept de Biserică centrală 
şi ierarhică şi de asemenea modelelor de Biserică 

descentralizată. Nici una dintre aceste categorii nu este juridic 
definită. În ceea ce priveşte uniunile de Biserici, procesul 
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legislativ formulează o exigenţă a unei “primiri particulare în 
dreptul ecleziastic”, iar voinţa de a constitui o persoană juridică 
de acest tip este esenţială. Ansamblul de consilii ale Bisericilor 

şi celelalte forme de cooperare între Biserici nu sunt considerate 
de obicei ca şi uniuni de Biserici şi pentru a putea califica o 
organizaţie drept instituţie independentă a Bisericii au fost 
sugerate criterii materiale şi criterii formale. Astfel, se sugerează 

să se observe care sunt activităţile religioase, sociale şi 
economice de care asociaţia se ocupă, precum şi care este 
influenţa formală a Bisericii în interiorul organizaţiei. 
 Chiar dacă Bisericile sunt libere să organizeze câteva 

domenii ale activităţii lor ca şi instituţii independente, există o 
lungă tradiţie după care activităţile vieţii sociale, culturii şi 
sistemului educativ sunt organizate ca asociaţii sau fundaţii 
întemeiate pe fundamentul unei religii sau al unei credinţe. 

Aceste organizaţii trebuie să fie într-o mai mare sau mai mică 
măsură legate de o Biserică, fapt care trebuie să se manifeste 
prin reguli şi dispoziţii. Identitatea confesională a unei astfel de 
organizaţii este, în termeni generali, protejată de Codul civil, 

aceste organizaţii fiind supuse legislaţiei care guvernează 
domeniul activităţii lor. 
 

b) Rolul Bisericilor 

în activitatea educaţională 
 
 Libertatea de a învăţa cuprinde şi libertatea de a întemeia o 
şcoală, precum şi libertatea de a administra o şcoală. Puterea 
legislativă impune anumite condiţii pentru a putea întemeia o 

şcoală, dar dacă sunt fixate norme şi condiţii, puterea legislativă 
trebuie să respecte libertatea de confesiune şi libertatea de a 
administra o şcoală. Locul precis al acestor libertăţi şi puterea 
legislativului în ce le priveşte, sunt un subiect de continuă 
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discuţie. Şcolile private (confesionale) pot fixa condiţii pentru 
personalul lor, în legătură cu confesiunea lor, iar admiterea 
elevilor în astfel de şcoli, la fel poate să fie supusă la astfel de 

condiţii. 
 În domeniul învăţământului academic, trebuie să fie făcută 
o distincţie între învăţământul privat şi cel de Stat

188
. 

Universităţile confesionale îşi găsesc originea la sfârşitul 

secolului trecut, dar cu toate că acestea sunt instituţii particulare, 

ele sunt finanţate de către Stat. Şi în acest caz, pentru o astfel 

de finanţare, fiecare universitate particulară trebuie să respecte 

câteva reguli de învăţământ şi să satisfacă unele condiţii în ceea 
ce priveşte finanţarea. Facultăţile de teologie din universităţile 
private trebuie să-şi ofere programele la un nivel universitar, 
însă trebuie menţionat faptul că facultăţile de teologie din 

universităţile publice nu pregătesc studenţii pentru a deveni 
clerici. Alături de aceste instituţii, Bisericile girează centre de 
învăţământ care sunt supuse unui control financiar şi 
administrativ din partea Bisericii. 

 În ceea ce priveşte învăţământul religios, Constituţia 
precizează că învăţământul public trebuie să fie realizat 
“respectând religia şi credinţa fiecăruia”

189
. Această precizare 

trebuie interpretată ca o clauză neutră care ia o atitudine pozitivă 

faţă de religie. Diversele legi în legătură cu învăţământul prevăd 
recomandarea de a fi atenţi cu diferitele valori şi tradiţii 
religioase. O dispoziţie a fost dată pentru învăţământul religios 
în şcolile publice, precizându-se că acest învăţământ este acordat 

voluntar, iar numeroase decizii de jurisprudenţă precizează că 
învăţarea unei credinţe nereligioase trebuie să fie posibilă şi la 
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dispoziţia celor interesaţi, pe aceeaşi bază ca o credinţă 
religioasă.  
 

c) Finanţarea Bisericilor 
 
 În ceea ce priveşte finanţarea Bisericilor, putem spune că 
nu există nici o susţinere generală din partea Statului în acest 

domeniu. În decursul timpului, sprijin financiar a fost acordat 
Bisericilor sub diferite forme şi cu diferite scopuri, dar astăzi 
acest tip de ajutor este limitat şi fundamentul său juridic variază. 
În plus, relaţiile financiare nu sunt menţionate în Constituţie, iar 

în ultimii ani relaţiile financiare dintre Biserică şi Stat au fost 
subiect pentru discuţii aprinse. Concluzia acestor discuţii este că 
susţinerea financiară a Bisericii şi a religiei este permisă în 
circumstanţe speciale şi în special pentru a evita ca libertatea de 

religie să nu devină iluzorie. Astfel, Consiliul de Miniştri a lăsat 
deschisă posibilitatea finanţării construcţiilor pentru minorităţile 
necreştine, chiar dacă pentru moment, nevoile nu se fac simţite. 
 O susţinere aparte este adusă prin finanţarea activităţilor 

specific bisericeşti în armată şi în închisori. La ora actuală, 
fundamentul pentru susţinerea acestor activităţi este principiul 
libertăţii de cult a celor care se găsesc în situaţiile date, servicii 

de asistenţ ă spirituală existând şi în spitale sau case de bătrâni. 

Ele sunt finanţate din fondurile generale ale acestor instituţii, dar 
aceste fonduri provin tot din bugetul Statului. Tot o susţinere 
financiară poate fi considerată şi exonerarea de anumite 
impozite şi taxe. Donaţiile în favoarea Bisericii, precum şi o 

largă categorie de instituţii caritabile sunt scutite de impozitare, 
persoanele particulare, la fel ca şi societăţile sau instituţiile, 
putând beneficia de aceste prevederi. La rândul lor, 
monumentele religioase beneficiază de subvenţii publice pentru 

reparaţie şi întreţinere, clădirile Bisericilor şi cele utilizate 
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pentru exercitarea cultului sunt scutite de impozite locale, iar în 
domeniul asistenţei sociale, instituţiile confesionale primesc 
ajutoare ca şi celelalte instituţii. 

 

d) Asistenţa religioasă în instituţiile publice 
  
 O asistenţă spirituală specializată este acordată în diverse 

tipuri de instituţii: în armată, în închisori, în spitale, instituţii 
pentru tineri, în case pentru pensionari. Biserica susţine că 
această asistenţă face parte din obligaţiile sale şi consideră că în 
relaţia Biserică-Stat, aceste forme de asistenţă spirituală trebuie 

să ocupe un loc specific. În instituţiile publice, miniştrii 
responsabili din Guvern numesc clericii pentru serviciile 
amintite, pe baza nominalizărilor făcute de către Biserici. 
Fundamentul juridic pentru existenţa acestor servicii variază de 

la un caz la altul. În penitenciare, temeiul juridic este constituit 
prin acte emise de către Parlament, iar pentru asistenţa spirituală 
în cadrul armatei, fondurile sunt prevăzute în buget. Nu există 
nici o lege parlamentară privitoare la asistenţa spirituală în 

instituţiile de sănătate, asistenţa religioasă fiind menţionată în 
dispoziţiile ministeriale relative la susţinerea şi la recunoaşterea 
lor. La fel se întâmplă şi în instituţiile pentru tineri şi bătrâni. 
Fundamentele juridice sunt o garanţie necesară, deoarece 

schimbări majore sunt programate pentru viitor, în ceea ce 
priveşte structura lor de organizare şi modul de finanţare. Un 
accent deosebit se pune în acest sens pe o descentralizare şi pe 
problema finanţării de la bugetul Statului, sens în care în 

parlamentul olandez a fost introdus un proiect de lege privind 
garantarea posibilităţii unei asistenţe religioase în alte instituţii 
decât armata. 
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3. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN IRLANDA 

 

 

 Influenţa curentului reformator s-a simţit puternic şi în 
Irlanda. Aici, până în anul 1871, Biserica anglicană a fost o 
Biserică de Stat, iar atitudinea autorităţilor a fost clar anti-
catolică, poziţie păstrată până la sfârşitul secolului trecut. Înainte 

de 1829, credincioşii Bisericii Catolice au fost supuşi la un 
oarecare număr de incapacităţi legale, printre care poate fi 
amintită incapacitatea de a exercita profesii publice. Biserica 
Catolică nu primea nici un fel de subvenţii publice, iar cea mai 

mare parte a incapacităţilor legale au fost suprimate prin Roman 
Catholic Relief Act din 1829

190
. Biserica Irlandei a fost separată 

de către Stat prin Irish Church Act din 1869
191

 şi apoi 
competenţa matrimonială a fost transferată jurisdicţiilor ordinare 

prin Matrimonial Causes and Mariage Law Amendment Act din 
1870

192
. Termenii legii privind exonerarea Bisericii Romano-

Catolice a continuat să supună la anumite incapacităţi membrii 
ordinelor religioase catolice, ca şi pentru evrei. Ei nu puteau, de 

exemplu, să primească ordine în Irlanda, iar donaţiile şi legatele 
în favoarea acestor ordine au fost considerate ca fiind invalide. 
Toate aceste articole au fost suprimate prin articolul 5 alineatul 2 
din legea de guvernământ a Irlandei din 1920. 

 Tratatul anglo-irlandez din decembrie 1921 prevedea 
stabilirea unui Stat irlandez liber şi independent, articolul 16 al 
acestui tratat acordând garanţii pentru libertatea religiei, garanţii 
care au devenit efective prin articolul 8 al Constituţiei Statului 

                                                             
190

 Legea exonerării Bisericii Romano-Catolice. 
191

 Legea pentru Biserica irlandeză. 
192

 Legea de amendare a afacerilor matrimoniale şi pentru mariaj. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 122 

liber al Irlandei din 1922. Această Constituţie a fost subiectul 
mai multor amendamente, adesea radicale, dar articolul 8 nu a 
fost niciodată afectat. 

 În 1936 a început redactarea unei noi Constituţii, care în 
multe puncte s-a mulţumit să reproducă pasajele celei vechi, 

apărând însă clare diferenţe
193

 în ceea ce priveşte problema 
religioasă. În Constituţia din 1936 sunt referiri mai insistente la 

Sfânta Treime. Articolul 44 aliniatul 1 nr. 2, în redactarea 
originală dispunea:  

 “Statul recunoaşte poziţia specială a Bisericii Catolice 
Apostolice şi a Bisericii Romane, ca şi gardian al credinţei 

mărturisite de marea majoritate a cetăţenilor”
194

. Prin acelaşi 
paragraf, la numărul 3 erau recunoscute : Biserica Irlandei, 

Biserica Presbiteriană a Irlandei, Biserica Metodistă a Irlandei, 
Societatea Religioasă a prietenilor în Irlanda, Comunitatea 

evreilor, “şi celelalte confesiuni existente în Irlanda la momentul 
intrării în vigoare a acestei Constituţii”. 

 Mulţi ani expresia “poziţie specială” a făcut obiectul mai 
multor controverse, deoarece după câţiva autori, această 

expresie dădea Bisericii Romano-Catolice un privilegiu juridic, 
în timp ce alţii considerau că această exprimare reflectă doar o 

realitate sociologică fără să aibă semnificaţie legală
195

. Nu după 
mult timp, într-un referendum, electoratul a aprobat al cincilea 

amendament constituţional, din 1972, care abroga articolul 44 
aliniatul 1 nr. 2 şi 3. 
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a) Actualul statut juridic al cultelor 
 

 Principala sursă legislativă privind relaţiile Biserică-Stat 
este articolul 44 din Constituţie, articol amendat, care 

precizează:  
 “1. Statul recunoaşte că omagiul cultului public este adus 

lui Dumnezeu Atotputernic. El trebuie să cinstească numele Său 
şi să respecte şi să onoreze religia. 

 2. 1. Libertatea de conştiinţă şi libertatea de profesare şi de 
practică a religiei sunt garantate fiecărui cetăţean, sub rezerva 

ordinii publice şi a moralei. 
 2. 2. Statul se angajează să nu subvenţioneze nici o religie. 
 2.3. Statul nu trebuie să poarte prejudiciu şi nici să facă 

vreo discriminare pe motiv de confesiune, credinţă sau de statut 
religios. 
 2.4. Legile privitoare la ajutorul Statului pentru şcoli nu 
trebuie să facă discriminări între şcoli conduse de către diferite 

confesiuni, iar confesiunile nu trebuie să atenteze la dreptul 
fiecărui copil de a frecventa o şcoală

196
 care primeşte finanţare 

publică fără să participe la asistenţa religioasă din acea şcoală. 
 2.5. Fiecare confesiune religioasă trebuie să aibă dreptul de 

a gira propriile probleme, la fel ca dreptul de a poseda, de a 
primi şi de a administra bunuri mobile sau imobile şi de a 
susţine instituţii cu scop religios sau caritabil. 
 2.6. Proprietatea tuturor confesiunilor religioase nu trebuie 

să fie deturnată de la scopul său, excepţie făcând muncile de 
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utilitate publică necesare, în acest caz fiind obligatorie plata unei 
compensaţii”

197
. 

 Curtea Supremă a considerat că principalul obiectiv al 

articolului 44 este de a garanta practica integrală şi liberă a 
religiei şi distincţiile create de lege pe baza confesiunii, credinţei 
sau statutului religios, care sunt efectuate cu acest scop, din 
acest motiv, sunt compatibile cu Constituţia. Se precizează de 

asemenea că, dacă libera practicare şi profesare a unei religii 
necesită o exceptare de la o dispoziţie a unei legi de aplicare 
generală, o astfel de derogare nu va putea fi acordată valabil

198
 . 

 Anul 1871 este deci anul în care Biserica a fost separată de 

Stat, iar singurul domeniu în care legătura a continuat să se 
manifeste a fost cel al învăţământului. Acesta este anul în care 
putem spune că acest principiu al separaţiei a fost acceptat. 
După cum am arătat, Constituţia Irlandei a interzis orice 

finanţare din partea Statului pentru culte; aceasta neînsemnând 
faptul că Biserica încetează să fie considerată Biserică de Stat. 
Termenii articolului 44 din Constituţie exclud posibilitatea de a 
se acorda privilegii juridice Bisericii de Stat. Acest articol 44 

subliniază faptul că fiecare Biserică trebuie să-şi gireze propriile 
afaceri. Dreptul cultelor de a-şi gira propriile probleme se referă 
şi la faptul că ele pot să elaboreze norme administrative proprii, 
iar în cazul în care o normă canonică a unei Biserici contravine 

prevederilor constituţionale, jurisdicţia civilă poate sancţiona 
aceste prevederi. 
 Dreptul irlandez modern a aşezat toate Bisericile şi cultele 
pe picior de egalitate, nici un cult nemaiavând statutul de 
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Biserică de Stat
199

 . Toate cultele au statutul asociaţiilor 
voluntare. Problema statutului unei Biserici care nu este Biserică 
de Stat, a fost mult discutată cu ocazia unor cazuri-“problemă” 

care au apărut de rezolvat în Irlanda. După părerea lui Barry J, 
“Statutul unei Biserici care nu este de stat, este statutul unei 
asociaţii voluntare, în care membrii recunosc sau aprobă câteva 
reguli sau prescripţii, obligându-se ei înşişi să se conformeze 

câtorva legi şi principii; obligaţia unei observaţii şi a unui 
respect, priveşte doar contractul mutual al membrilor, această 
obligaţie putând fi urmărită de către tribunalele de Stat ordinare, 
sau « fundamentul contractelor » când acesta intră în resortul 

tribunalelor şi nu al altei jurisdicţii independente coercitive”
200

. 
 Bisericile şi cultele nu se bucură automat de o personalitate 
juridică, ele având în general doar un statut de asociaţie fără de 
personalitate morală. Dreptul societăţilor

201
 este cel care prevede 

regulile ce guvernează procedura achiziţionării personalităţii 
juridice şi nu există o altă procedură de urmat, prin care 
instituţiile religioase să poată deveni instituţii cu o personalitate 
juridică de drept public. În practică, această soluţie de obţinere a 

personalităţii juridice pentru culte se pare că nu a fost urmată şi 
astfel Bisericile se găsesc în situaţia de a nu avea personalitate 
juridică. Totuşi, lipsa acestei personalităţi a fost suplinită de 
existenţa practicii “trusturilor”, tradiţională acestei regiuni şi 

proprietatea Bisericii este transferată trusturilor, uneori 
parohiilor, iar alteori episcopiilor sau instituţiilor echivalente 
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care au o personalitate juridică de drept asociativ. În ceea ce 
priveşte Biserica Irlandei, există dispoziţii centralizate, iar în 
procesul de separaţie de Stat, această Biserică a creat 

“Representative Church Body”, Fondul reprezentativ al 
Bisericii, pentru a putea să-şi administreze fondul de proprietate. 
Acest fond a obţinut personalitate morală printr-o cartă regală 
din 15 octombrie 1870, punându-se acest organism sub controlul 

Sinodului general. 
 În general, achiziţionarea şi folosirea bunurilor de către o 
Biserică sau un cult nu este dictată decât de propriile reguli şi 
proceduri ale instituţiei respective. Dreptul civil se aplică doar în 

situaţia în care bunurile în discuţie sunt girate printr-un trust sau 
în situaţia în care sunt constatate abuzuri şi ilegalităţi în 
administrarea acestora. Dreptul public şi mai precis dreptul 
urbanismului, prevede o procedură conform căreia autorităţile 

urbane pot trece pe listă construcţiile care să beneficieze de 
clauza de ocrotire a monumentelor istorice sau arhitecturale. În 
acelaşi timp, proprietăţile instituţiilor religioase sunt protejate 
prin Constituţie de o eventuală schimbare a destinaţiei. 

“Proprietatea tuturor confesiunilor religioase şi a tuturor 
instituţiilor de învăţământ nu trebuie să fie deturnată de la 
scopul său, cu excepţia muncilor de utilitate publică necesare şi 
contra unei compensaţii”

202
. Fiecare Biserică are dreptul de a 

dispune de societăţi economice, cum ar fi cea a unei edituri, în 
aceleaşi condiţii ca orice alt grup de particulari, fapt realizat în 
general prin înfiinţarea unei societăţi comerciale cu acest scop. 
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b) Asistenţa religioasă în instituţiile publice  
 
 Chiar dacă este enunţată o separaţie a Bisericii de Stat, 

Statul nu înţelege să obstrucţioneze implicarea Bisericii în viaţa 
publică, Bisericii fiindu-i rezervată o mare libertate de 
exprimare. Nu există obstacole juridice pentru o Biserică sau un 
cult, care cere permisiunea de a avea un serviciu de 

radiodifuziune. Ele sunt libere de asemenea să înfiinţeze 
instituţii de asistenţă socială precum spitale, orfelinate sau alte 
instituţii de binefacere. Nu este posibil să se înfiinţeze un spital 
confesional fără fonduri de la Stat, dar Statul nu este obligat să 

atribuie fonduri pentru o astfel de instituţie. De regulă, în 
practică, spitalele şi orfelinatele nu sunt girate de către Biserici 
ele însele, ci de către persoane juridice existente în sânul 
Bisericii, cum ar fi ordinele religioase. Astfel poate fi observat 

exemplul celor mai mari spitale din Dublin, “le Mater” şi “le St. 
Vincent”, conduse de călugăriţe din ordine Romano-Catolice

203
 . 

 În ceea ce priveşte asistenţa religioasă în instituţiile publice, 
având în vedere specificul învăţământului irlandez subliniat 

deja, problema profesorilor de religie sau a capelanilor din 
instituţiile de învăţământ se pune doar sub aspectul tutelei 
acestora. Capelanii din instituţiile de învăţământ sunt angajaţi pe 
lângă profesorii de religie şi primesc un salariu echivalent celui 

de profesor, fiind consideraţi membri ai categoriei “personal 
angajat cu normă întreagă” şi numiţi de către autoritatea 
religioasă competentă

204
. Capelani sunt numiţi de asemenea 

pentru armată şi pentru închisori, personalul astfel angajat fiind 
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plătit cu normă întreagă sau cu jumătate de normă din fondurile 
publice

205
. 

 

c) Rolul Bisericilor în activitatea educativă 
 
 În ceea ce priveşte implicarea Bisericii în procesul 
educaţional, trebuie observat că învăţământul primar şi secundar 

în Irlanda este organizat în mod esenţial pe un fundament 
confesional; fiind susţinut prin subvenţii de către Stat. “Statul 
trebuie să se preocupe de existenţa învăţământului primar şi 
secundar gratuit şi să se străduiască să completeze şi să acorde 

un ajutor rezonabil iniţiativelor private şi colective în domeniul 
învăţământului, iar dacă binele public o cere, să recurgă la alte 
facilităţi pentru instituţiile de învăţământ, respectând dreptul de 
opţiune al părinţilor, în special în materie de formare religioasă 

şi morală. În Irlanda, şcolile naţionale nu sunt nici girate, nici 
deţinute de către Stat ci, cu câteva excepţii, ele au un caracter 
confesional.  
 Statul, prin intervenţia Ministerului Educaţiei, acordă o 

asistenţă financiară tuturor grupurilor de părinţi care doresc să 
înfiinţeze o astfel de şcoală, cu condiţia ca aceasta din urmă să 
îndeplinească câteva condiţii. Ei trebuie să dovedească faptul că 
numărul înscrierilor potenţiale justifică crearea unei şcoli, 

trebuie să pună la dispoziţie un teren şi să suporte 15% din 
cheltuielile de construcţie şi amenajare a şcolii. Statul va plăti 
restul de 85% şi totalitatea salariilor cadrelor didactice

206
. Dacă 

o confesiune este minoritară într-o anumită regiune şi este 

imposibil pentru părinţi să aibă pentru copiii lor o şcoală care să 
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satisfacă exigenţele lor religioase acolo unde familia locuieşte, 
sistemul transportului şcolar liber trebuie să permită copiilor lor 
să frecventeze o astfel de şcoală în oraşul cel mai apropiat.  

 De câţiva ani este cerut ca orele de educaţie religioasă să fie 
bine indicate în orarul de funcţionare al şcolii şi să fie stabilite 

astfel încât să se permită copiilor ai căror părinţi nu doresc ca ei 
să urmeze o astfel de educaţie să nu participe la acest program. 

Educaţia religioasă în şcolile private este inspectată de 
responsabilii din acele şcoli, în timp ce în şcolile de Stat această 

inspecţie nu este realizată de către inspectorii laici, ci este lăsată 
în sarcina autorităţilor religioase respective. Învăţământul 

secundar urmează în mare parte aceleaşi principii. 
 Grupurile şcolare cele mai vechi sunt cele care la origini au 

fost instituţii benevole private, în legătură strânsă cu Biserica; 
acum, cea mai mare parte a acestor şcoli aparţine congregaţiilor 

religioase romano-catolice, câteva sunt afiliate Bisericilor 
protestante, iar la Dublin funcţionează o şcoală secundară 

evreiască. Toate aceste şcoli profită de subvenţii din partea 
Statului, acoperind cheltuielile de administraţie şi de întreţinere, 

salariile profesorilor şi până la 80% din cheltuielile pentru noile 
construcţii. 

 Este interesant faptul că deşi Statul nu este obligat prin 
Constituţie să subvenţioneze învăţământul secundar, el 

consideră de cuviinţă să o facă, pe de o parte pentru că nu îi este 
interzis acest lucru, dar mai ales deoarece recunoaşte rolul 

important pe care îl joacă Biserica în acest domeniu.  
 

c) Finanţarea Bisericilor 
 
 În ceea ce priveşte finanţarea Bisericilor, acestea din urmă 
sunt obligate să-şi găsească fonduri proprii pentru construirea şi 

întreţinerea locurilor de cult şi pentru salarizarea angajaţilor. 
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Statul nu prevede nici un tip de subvenţii pentru astfel de 
cheltuieli, ba mai mult, Constituţia precizează că: “Statul se 
angajează să nu subvenţioneze nici o religie”

207
. Profitul obţinut 

de către o Biserică, un ordin religios sau un cult, provenite din 
donaţii sau legate, care îndeplinesc condiţiile pentru a fi 
calificate drept caritabile, sunt scutite de taxe. Scutirea de 
impozite comunale este acordată “tuturor bisericilor, capelelor 

sau altor construcţii consacrate exclusiv cultului religios”
208

, 
această dispoziţie aplicându-se tuturor clădirilor Bisericii 
Catolice sau Anglicane, sinagogilor sau moscheilor. 
 

*** 
 Acest model al separaţiei dintre Biserică şi Stat, după cum 
am arătat deja, este oarecum influenţat de către “separaţia de tip 
francez”. Dacă privim atent la fiecare ţară din această categorie, 

nu putem identifica o uniformitate. Fiecare aduce ceva specific 
în relaţia pe care înţelege să o realizeze între Biserică şi Stat, 
această specificitate fiind bineînţeles puternic legată de istorie, 
de cultură şi de spiritualitatea fiecărei ţări.  

 Dacă în Franţa adversitatea faţă de Biserică şi 
anticlericalismul în ultima vreme încep să se diminueze              
-bineînţeles însă că nu putem spune că această diminuare va 
duce la o dispariţie a acestui fenomen-, în Olanda direcţia de 

evoluare este cea spre o asigurare a libertăţilor fundamentale, iar 
în Irlanda spre o recunoaştere a rolului şi locului ocupat de 
Biserică în domeniul educaţional. Nu poate fi vorba de o 
uniformitate în cadrul acestui sistem, deoarece doar Franţa 

impune un sistem oficial de nesprijinire a activităţii cultelor, 
celelalte două ţări accentuând pe o tratare egală a tuturora şi pe 
obligaţia Statului de a asigura condiţiile pentru ca fiecare 
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locuitor al ţării să poată practica religia pe care a ales-o, 
nesfiindu-se să sublinieze importanţa pe care o acordă 
Bisericilor. Observăm că în toate cele trei cazuri, regimul de 

separaţie este urmare a unei perioade în care Biserica şi Statul au 
dus o politică comună, ajungându-se la exagerări care au făcut 
ca opinia publică să nu mai tolereze o astfel de relaţie. Trebuie 
acceptat faptul că opinia publică, mai precis electoratul este cel 

care orientează aceste relaţii. Parlamentele ţărilor sunt cele care 
au puterea de a adopta un tip de relaţie între Biserică şi Stat, sau 
mai corect spus limitele în care doresc să-şi desfăşoare aceste 
relaţii cu Bisericile. Dacă în Franţa şi Olanda, acest tip de relaţie 

dintre Biserică şi Stat a fost adoptat ca urmare a unei diminuări a 
interesului pentru religia tradiţională, nu se poate spune acelaşi 
lucru şi despre situaţia din Irlanda, unde 84% din populaţie 
consideră că religia are o importanţă foarte mare.  

 Cred că este interesant de urmărit evoluţia fenomenului 
religios şi a poziţiei populaţiei faţă de Biserici în cele trei ţări, 
având ca subiect de analiză Tabloul cu caracteristicile religioase 
din diferite ţări, publicat în lucrarea Religion et laicité dans 

l’Europe des douze, Editura Syros, Paris, 1994. Având în vedere 
că recensămintele şi statisticile în general se elaborează din 10 în 
10 ani, suntem obligaţi să observăm acest proces la nivelul 
anilor 1990. 

 În anul 1981, cei care se declarau ca aparţinând unei religii 
erau în Irlanda în proporţie de 99% din totalul populaţiei, în 
Olanda erau 95% iar în Franţa erau 74%. Deosebit de interesantă 
mi se pare observarea evoluţiei realizate în timp de 10 ani, 

deoarece în 1990, în timp ce în Irlanda se realizează o scădere de 
doar 3 procente a celor care se recunosc ca aparţinând unei 
religii, în Franţa scăderea este de 12 procente, iar în Olanda este 
de 44 de procente. Care să fie motivul unei astfel de evoluţii? 
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 În toate ţările se observă o mare diferenţă între cei care îşi 
declară apartenenţa la o religie şi cei care sunt practicanţi, prin 
aceasta înţelegându-se că participă regulat la oficiile religiei de 

care se simt legaţi. Cei care se declară ca aparţinând unei religii, 
dar nu se declară practicanţi, putem spune că acceptă existenţa 
lui Dumnezeu, se simt legaţi prin tradiţie de o religie, dar nu 
simt nevoia participării la manifestările religioase fie din 

indiferenţă, fie din alte considerente de ordin practic. Putem 
spune că religia respectivă nu a reuşit să-i convingă de utilitatea 
practicării sale. Aceste persoane se află pe o poziţie foarte 
şubredă, nu au încredere în instituţiile ce au un caracter religios 

şi preferă să ducă o viaţă “originală” din acest punct de vedere. 
Ei consideră că Biserica are o activitate utilă, răspunzând 
nevoilor spirituale (53% în Franţa şi 57% în Olanda), dar privesc 
acest lucru mai mult din exterior. În Irlanda, 88% se consideră 

practicanţi (în 1990), la acelaşi nivel ca şi în 1981, iar numărul 
celor care nu practică deloc, a scăzut din 1981 până în 1990 de 
la 8 la 4 procente. În Franţa, numărul celor care nu practică 
deloc a scăzut în cei zece ani de la 63% la 52%, şi doar în cazul 

Olandei numărul nepracticanţilor a crescut. 
 În cadrul sistemului pe care îl analizăm, observăm o 
dinamică subliniată deja privind situaţia din Franţa şi Olanda, 
dar situaţia din Irlanda se desfăşoară pe alte coordonate. 

Observăm că în toate cele trei situaţii este vorba despre o 
separaţie pozitivă, şi că doar Franţa păstrează o atitudine rece 
faţă de Biserică, provocată probabil şi de curentele 
anticlericaliste ce îşi mai află locul în societatea civilă, cu 

orientări mai mult sau mai puţin declarate ca fiind “de stânga”. 
 Datele statistice prezentate mai sus marchează de fapt 
realităţi ce se reflectă direct în viaţa socială şi în raportul dintre 
Biserică şi Stat. După cum am observat la momentul potrivit, 

tipul de separaţie existent în Irlanda, nu este deloc asemănător 
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cu cel existent în Olanda şi cu atât mai puţin cu cel existent în 
Franţa. În timp ce în Irlanda rolul Bisericii -şi în concret al 
Bisericii Catolice- este deosebit de important în viaţa publică, 

ocupând un loc ce domină Statul în domeniul educaţiei, în 
Olanda liberalismul religios a atins foarte mult conştiinţa 
religioasă. Biserica a pierdut rolul de mediator, sau de instituţie 
fundamentală în Stat, ei fiindu-i rezervat domeniul asistenţei 

sociale şi cel de asigurare a posibilităţii aplicării principiului 
libertăţii religioase. În Franţa, curentul ateist este în cea mai 
mare vervă, depăşind la acest capitol toate ţările europene. În 
timp ce în Irlanda se declarau în anul 1990 atei convinşi doar 

1%, iar în Olanda 6%, Franţa atingea la acest capitol 11%. Dacă 
adăugăm la aceştia şi cele 36 de procente de francezi ce nu se 
consideră religioşi, putem înţelege de ce este dificil pentru 
francezi să accepte în mod deschis rolul pe care Biserica îl 

ocupă în societate, iar observând că jumătate din populaţie se 
declară într-o oarecare măsură legată de Biserică, putem înţelege 
de ce totuşi puterea încearcă să găsească subterfugii pentru a 
rezolva într-o oarecare măsură problemele Bisericii. 

 Atitudinea francezilor faţă de Biserică pare a fi dură mai 
mult decât este în realitate. Trebuie observat faptul că sistemul 
de separaţie rigidă între Biserică şi Stat este valabil doar pentru 
o parte din Franţa. Există un sistem diferit de relaţie între 

Biserică şi Stat în Guyana, în Alsace-Moselle sau în teritoriile 
“d’outre-mer”. Cu toată complexitatea acestui sistem, R. Drago 
a făcut o afirmaţie care arată că deşi Statul nu o recunoaşte de o 
manieră directă, Biserica Romano-Catolică are o putere în Stat. 

El spune: “Dreptul francez privind viaţa religioasă, laicitatea 
Statului şi neutralitatea sa nu se determină şi nu este determinat 
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încă decât în funcţie de locul pe care îl ocupă în Franţa Biserica 
Catolică, chiar atunci cînd Statul o îndepărtează”

209
.  

 Gerhard Robbers spune că “Statul nu mai poate să ignore 

religia în instituţiile publice în sânul cărora ea trebuie să îşi 
găsească un loc în raport cu libertatea care îi este datorată” şi 
după cum am observat şi în cadrul acestui model de relaţie 
dintre Biserică şi Stat, chiar dacă Statul nu o recunoaşte 

întotdeauna în mod explicit, Biserica îşi are locul ei bine 
determinat, câştigat de-a lungul istoriei, loc ce nu poate fi 
desfiinţat de curentul ateist şi desacralizator care asaltează lumea 
la acest sfârşit de secol. 
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IV 
ROLUL ŞI LOCUL RECUNOSCUT BISERICII 
ÎN STATELE UNIUNII EUROPENE ÎN CARE 

EXISTĂ UN SISTEM DE SEPARAŢIE 
NEDETERMINATĂ ÎNTRE BISERICĂ ŞI STAT 

  
 
 Acest model de relaţie dintre Biserică şi Stat este considerat 
de specialişti ca fiind modelul cel mai echilibrat, îmbinându-se 

în cadrul lui autonomia şi libertatea cultelor, cu sprijinirea şi 
susţinerea activităţii Bisericilor şi a cultelor. Astfel, este 
recunoscut dreptul la autodeterminare al cultelor, rolul social pe 
care îl au acestea pe de o parte şi rolul Statului de garantare a 

unei păci sociale. Statul sprijină Biserica, recunoscându-i 
activitatea ca fiind benefică pentru societate, iar Biserica 
recunoaşte Statului rolul de garant al libertăţilor individuale şi 
colective. Acest tip de relaţie este practicat mai mult în Statele 

cu o Biserică Catolică majoritară, dar începe să fie privit ca o 
eventuală alternativă şi de către Statele unde există o Biserică ca 
şi Biserică de Stat şi în mod special de ţările din nordul Europei. 
 În acest model de relaţie dintre Biserică şi Stat se identifică 

Belgia, Luxemburgul, Italia, Spania, Portugalia, Austria şi 
Germania, iar specialiştii susţin că dintre toate aceste State, tipul 
de relaţie existent în Germania ar fi cel mai reprezentativ.  
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1. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN GERMANIA 

 

 

 Pentru dezvoltarea acestui sistem de relaţie dintre Biserici 
şi Stat în Germania, un moment foarte important a fost cel 
marcat de Reforma din 1517, care s-a adăugat tendinţelor de 
autonomie manifestate de către episcopii din aceste teritorii. 

Până în 1919 se poate observa o legătură strânsă realizată între 
Biserici şi conducătorul Statului. Biserica Romano-Catolică a 
posedat în Germania, din Evul Mediu o mare parte din puterea 
conducătorului Statului. Astfel, Arhiepiscopii de Trèves, 

Cologne şi Mayence au fost prinţi electori ai Sfântului Imperiu 
roman germanic, suveranitatea lor seculară nediferenţiindu-se 
decât foarte puţin de a celorlalţi prinţi electori. Prin Pacea de la 
Augsburg din 1555, confesiunile luterane şi catolice au fost 

recunoscute ca fiind egale în drepturi, nici una dintre cele două 
părţi neieşind învingătoare din războiul de treizeci de ani (1618-
1648). 
 În cel de-al XIX-lea secol, legătura existentă între Biserică 

şi Stat a început să se clarifice. Din anul 1919, a fost realizată o 
separaţie de bază a Bisericii de către Stat, recunoscându-se însă 
că Biserica şi Statul au domenii unde trebuie să acţioneze 
împreună, sprijinindu-se reciproc. 

 În Germania există azi două Biserici care au o importanţă 
relativ egală : Biserica Catolică, care numără în jur de 28,1 
milioane de membrii, Biserica Protestantă care are în jur de    
28,9 milioane, dintr-o populaţie totală de 80 milioane de 

locuitori. Biserica Protestantă este organizată ca “Evangelische 
Kirche in Deutschland”, Biserica Evanghelică din Germania, din 
care fac parte un mare număr de Biserici regionale, care sunt 
toate independente. Pe lângă acestea, există aşa numitele 
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Biserici libere, un mare număr de Biserici mai mici. Bisericile 
Protestante din Germania sunt luterane sau reformate, iar altele 
urmează o confesiune care realizează unirea celor două tradiţii. 

Religia islamică număra în Germania, în anul 1987, în jur de 
1,65 milioane de credincioşi, în cea mai mare parte muncitori 
străini împreună cu familiile lor şi în jur de 100.000 germani. 
Comunităţile israelite numără în jur de 47.000 de membrii, iar 

aproximativ 2.000.000 de locuitori aparţin altor culte diferite. 
 În Germania, datorită valurilor de imigranţi, structura 
demografică şi socială este într-o continuă mişcare, raportul 
confesional modificându-se şi el

210
. 

 

a) Statutul juridic al cultelor 
 
 Legea fundamentală

211
,  prin articolul 4, garantează 

libertatea religioasă. Libertăţile de credinţă, de conştiinţă şi 
libertatea de confesiune religioasă şi ideologică sunt inviolabile. 
Articolul 140 completează această garanţie, incorporând 
articolele 136-139 şi 141 din Constituţia Republicii de la 

Weimar din 18 august 1919, care a devenit la fel parte a 
dreptului constituţional. În plus, articolul 7 alineatele 2 şi 3 din 
legea fundamentală, garantează educaţia religioasă în şcolile 
publice. Constituţiile şi alte legi ale landurilor cuprind 

numeroase alte dispoziţii, cum ar fi de exemplu existenţa 
facultăţilor de teologie în universităţile publice.  

                                                             
210

 Datele au fost preluate din Gerhard Robbers, “Etat et Eglises en 
République fédérale d’Allemagne”, în Etat et Eglises…,  p. 61. 
211

 Textele din Constituţie sunt prezentate după lucrarea Les Constitutions de 
l’Europe des douze, text cules şi prezentat de către Henri Oberdorff, profesor 
universitar la Institutul de studii politice din Grenoble, apărut în Ed. La 

Documentation francaise, Paris, 1994. 
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 Relaţia dintre Stat şi Biserică în Germania este în cea mai 
mare parte de competenţa landurilor. Republica Federală 
Germania şi landurile acesteia au realizat cu Bisericile mai 

multe acorduri sau tratate de Drept civil ecleziastic. Concordatul 
Reichului din 1933, care este un tratat de drept internaţional, 
constituie o bază esenţială pentru relaţiile Statului cu Biserica 
Catolică, iar tratatele de drept civil ecleziastic semnate cu 

Bisericile Protestante şi cele realizate cu diocezele catolice, pot 
fi considerate tratate sui generis, care se apropie foarte mult de 
tratatele de drept internaţional. Există şi alte acorduri realizate 
cu Biserici mai mici. Textele importante ale acestor tratate sunt 

cele care pun fundamentul participării Statului la numirea 
episcopilor, cele care privesc garantarea şi organizarea cursurilor 
de religie în şcolile publice, cele care privesc facultăţile de 
teologie, capelanii din armată, poziţia Bisericii în viaţa publică, 

la fel ca şi finanţarea cultelor. 
 Printre sistemele de drept civil ecleziastic existente în 
Europa, putem considera că Germania se găseşte la jumătatea 
distanţei dintre sistemul de Biserică de stat şi sistemul de strictă 

separaţie între Biserică şi Stat. Constituţia instituie un sistem de 
separaţie a Bisericii de Stat, asigurând în acelaşi timp o 
cooperare a acestor două instituţii, când este vorba despre un 
scop comun. Astfel, dreptul civil ecleziastic german urmăreşte 

trei principii fundamentale: neutralitate, toleranţă şi paritate
212

.  
 Neutralitatea obligă la o neidentificare din partea Statului 
cu nici un cult. În Germania nu există nici o Biserică de stat

213
 şi 

Statul nu poate să aibă nici o simpatie particulară pentru un cult 

precis, nici să facă judecăţi de valoare în legătură cu un cult. 

                                                             
212

 Gerhard Robbers, “Etat et Eglises en République fédérale d’Allemagne”, 
în Gerhard Robbers (ed.) Etat et Eglises…,  p. 64. 
213

 Art. 140 din legea fundamentală şi art. 137 alin. 1 din Constituţia 

Republicii de la Weimar. 
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Comunităţile ideologice sunt plasate la acelaşi nivel ca şi cultele. 
Se precizează în sistemul legislativ şi faptul că grupările 
religioase, cultele sau Bisericile nu pot fi defavorizate faţă de 

celelalte grupuri sociale, fapt care interzice un ateism de stat. 
Statul se obligă să nu intervină în problemele bisericeşti şi astfel 
“toate comunităţile religioase îşi dirijează şi îşi administrează 
propriile afaceri de o manieră autonomă, în limitele legii 

aplicabile la toţi”
214

 . 
 Principiul toleranţei presupune acordarea posibilităţii de 
manifestare a religiei pentru toate grupurile religioase, iar 
paritatea antrenează obligaţia unui tratament egal pentru toate 

cultele, în timp ce libertatea credinţei garantează dreptul de a se 
comporta conform propriei credinţe. 
 O problemă de drept penal apare atunci când este vorba 
despre titularul acestei libertăţi. Poate un om să dea curs cererii 

unei persoane de a nu primi ajutorul medical pe motive de 
credinţă? Curtea constituţională federală a casat decizia ce 
condamna soţul pentru neasistenţă a unei persoane în pericol, 
deoarece nici o greşeală nu a putut să-i fie reproşată; faptul de a 

acţiona după credinţa şi conştiinţa sa a creat o injoncţiune a 
stării de bunăvoinţă cu privire la cea care obstrucţionează 
dreptul penal.  
 Libertatea de credinţă, în aspectul său de toleranţă pozitivă, 

permite Statului să propună o rugăciune şcolară şi 
interconfesională în şcolile publice, în măsura în care 
participarea rămâne voluntară, oricare ar fi raporturile sociale 
existente efectiv. Statul trebuie să vegheze el însuşi la ceea ce 

asigură o atmosferă de toleranţă şi aceasta înseamnă că acolo 
unde Statul poate să acţioneze în legătură cu circumstanţele 
vieţii, ca de exemplu, dacă el impune frecventarea şcolii, el 
trebuie să vegheze ca nevoile spirituale ale acelui individ să fie 
                                                             
214

 Art. 137 alin. 3 din Constituţia Republicii de la Weimar. 
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satisfăcute în acest domeniu. Aceasta funcţionează în egală 

măsură pentru serviciile militare şi pentru penitenciare. Şi 

cultele pot invoca libertatea de credinţă, ea existând ca un drept 
colectiv. 
 Cultele având un număr mare de credincioşi, dar şi cele cu 
un număr mai mic, dispun în Germania de o personalitate 

juridică de drept public, făcând uz de forme variabile şi multiple, 
fiecare parohie, dioceză, Biserică regională sau asociaţie 
religioasă, dispune de acest statut de persoană morală de drept 
public. Ca diferenţă de alte persoane morale de drept public, 

cultele nu sunt incorporate în structurile de stat. Ele conservă 
deplina lor autonomie ca persoane de drept public şi prin aceasta 
Statul recunoaşte cultelor importanţa pe care o au în viaţa 
publică, doar câteva drepturi particulare fiind ataşate acestui 

statut. Fiecare cult poate primi din partea landului personalitatea 
juridică de drept public, dacă pune la dispoziţia autorităţilor 
statutul de organizare şi garanţii de durată

215
 . 

 Celelalte culte primesc o capacitate juridică de drept civil, 

ele fiind în cea mai mare parte asociaţii înregistrate de drept 
privat. Trebuie de asemenea, pentru garantarea libertăţii de 
credinţă, să se ţină cont de particularitatea orientării religioase. 
Acolo unde aceasta este necesară, dispoziţiile de drept civil 

trebuie să admită exigenţe religioase. Pentru acest fapt, Curtea 
Constituţională Federală a considerat că înscrierea în registrul 
asociaţiilor a consiliului spiritual local al bahaismului a fost 
constituţională, cu toate că, contrar dispoziţiilor generale de 

drept civil, acesta nu posedă independenţa cerută în raport cu 
alte organe ale comunităţii religioase a bahaismului. 

                                                             
215

 Art. 137 alin. 2 fraza a 2-a din Constituţia Republicii de la Weimar, art. 

140 din legea fundamentală. 
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 În ceea ce priveşte statutul juridic al personalului bisericesc, 
trebuie subliniat faptul că nu există limitări ale drepturilor 
cetăţeneşti bazate pe criterii religioase. Legea fundamentală 

dispune că beneficierea de drepturi civile sau civice, accesul la o 
funcţie publică, ca şi dreptul de a funcţiona în serviciul public 
sunt independente de credinţele religioase şi nimeni nu trebuie 
să sufere prejudicii pe motivul apartenenţei sau neapartenenţei la 

o religie sau la o ideologie
216

. Clericii protestanţi şi catolici 
hirotoniţi ca şi diaconi sunt scutiţi de serviciul militar, ca de 
altfel şi personalul bisericesc echivalent al celorlalte culte. Cei 
care se pregătesc pentru o astfel de funcţie bisericească 

beneficiază, la cerere, de o suspendare a încorporării
217

. Clericii 
şi echivalenţii acestora posedă, în cadrul proceselor judiciare, 
dreptul de a refuza mărturia în ceea ce privesc fapte despre care 
ei au cunoştinţă în calitate de duhovnic

218
 şi nu sunt obligaţi în 

această situaţie să denunţe infracţiunile premeditate
219

.  
 Fiecare cult poate să-şi administreze propriile probleme de 
manieră independentă, indiferent de statutul lor juridic. Sub 
incidenţa acestei autonomii intră învăţământul religios, numirea 

în oficii, serviciul religios, dar de asemenea organizarea 
activităţilor caritabile şi de binefacere, acest drept neexistând 
decât în limitele prevederilor legale aplicabile la toţi.  
 Domeniul dreptului la liberă determinare înglobează în mod 

egal competenţa jurisdicţională religioasă, în acest sens deciziile 
tribunalelor ecleziastice nu sunt în nici un fel controlate de către 
tribunalele de stat. 
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 Art. 33 al. 3 din legea fundamentală. 
217

 Art. 66, 11 şi 12 al Codului german de serviciu naţional. 
218

 §53 alin. 1 nr. 1 din Codul de procedură penală. 
219

 § 139 alin. 2 din Codul penal. 
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b) Asistenţa religioasă în instituţiile publice 
 
 Noţiunea de libertate de exerciţiu a religiei supune acestei 
libertăţi toate domeniile în care se exercită normal activităţi cu 
fundament şi cu scop religios, cum sunt: administrarea 

spitalelor, grădiniţelor, caselor de bătrâni, şcolile private şi 
universităţile.  
 Marile Biserici din Germania sunt în mare proporţie 
implicate în serviciul social, în mod particular în forma 

“Caritasului” Bisericii Catolice şi a operei “Diakoniei” Bisericii 
Protestante. Recunoaşterea rolului Bisericii în opera de asistenţă 
socială, ca şi statutul de persoană morală de drept public, a 
condus Curtea Constituţională Federală să considere că spitalele 

religioase nu sunt supuse dreptului procedurilor de redresare şi 
lichidare judiciară, chiar dacă în statutul lor ele nu sunt legate, 
decât de o manieră puţin semnificativă, la Biserică, din punctul 
de vedere al organizării constitutive. Intervenţiile unei 

administraţii judiciare în structurile calificate ca fiind religioase 
şi în munca unei organizaţii religioase, nu este compatibilă cu 
dreptul lor de liberă determinare. 
 În măsura în care nevoile unui serviciu religios şi a unei 

asistenţe religioase există în armată, în spitale, în penitenciare şi 
în alte instituţii publice, cultele sunt autorizate să întreprindă 
acţiuni cu caracter religios. Serviciul religios în poliţie şi în 
forţele armate este reglementat prin convenţii specifice, iar 

capelanii din aceste instituţii sunt numiţi de către Biserică şi Stat 
pe o durată determinată, având statutul de funcţionari de Stat. 
Superiorul lor ierarhic la nivel înalt -care nu dispune de nici o 
competenţă pentru a da instrucţiuni de ordin religios- pentru 

problemele legate de statutul său de funcţionar, este Ministrul 
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Apărării Naţionale. Preoţii militari germani au statutul de 
funcţionari civili, fără uniforme şi fără grade militare. În ceea ce 
priveşte problematica religioasă, preoţii militari sunt subordonaţi 

episcopilor militari, care la rândul lor nu sunt responsabili decât 
în faţa Bisericii lor, în timp ce, după cum am precizat deja, în 
ceea ce priveşte datoriile administrative, ei sunt subordonaţi 
Ministerului Apărării Naţionale.  

  

c) Bisericile şi activitatea educativă 
 
 În Republica Federală Germană, marile Biserici conduc 

într-o mare măsură şcolile particulare, iar cea mai mare parte 
dintre ele sunt recunoscute ca supleante ale şcolilor publice care 
nu există. Astfel, ele sunt supuse aceloraşi norme privind 
învăţământul primar şi secundar de stat, iar ansamblul sistemului 

şcolar din Germania este supus controlului Statului
220

 . Faţă de 
şcolile publice, şcolile religioase sau alte organisme şcolare 
private, nu reprezintă decât o mică minoritate. O susţinere 
financiară este acordată Bisericilor pentru finanţarea şcolilor 

private indiferent de nivel, marile Biserici ocupându-se într-o 
mare măsură şi de grădiniţele pentru copii cu vârste între 4 şi 7 
ani. 
 Educaţia religioasă este o disciplină în programa de 

învăţământ a şcolilor publice, cu excepţia şcolilor laice
221

 . Fără 
a prejudicia dreptul de control din partea Statului, învăţământul 
religios se desfăşoară conform principiilor cultelor, nici un 
profesor neputând fi obligat să predea religia. Persoanele care 

răspund de educaţia copilului, au dreptul să decidă dacă copilul 
participă sau nu la orele de religie, iar în principiu, după ce 
copilul a depăşit vârsta de 12 ani, decizia de participare sau de 
                                                             
220

 Art. 7, alin. 1 din legea fundamentală. 
221

 Art. 7, alin. 3 din legea fundamentală. 
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neparticipare nu poate fi luată fără acordul lui, iar după 14 ani, el 
însuşi decide în acest sens. Dacă există un grup de cel puţin 6-8 
elevi aparţinând aceleiaşi confesiuni, şcoala publică este obligată 

să propună cursuri de religie conforme acestei confesiuni. 
 Există în numeroase universităţi facultăţi de teologie cu o 
orientare confesională. În convenţiile de Drept civil ecleziastic, 
Biserica posedă un drept mai mult sau mai puţin intensiv de 

organizare a catedrei de religie şi stabileşte programe de cursuri 
şi de examene. Profesorii din facultăţile de teologie, în 
universităţile publice, sunt funcţionari publici, având în acelaşi 
timp nevoie ca Biserica să le confere “misio canonica”

222
 . Dacă 

aceasta este retrasă, profesorul nu mai poate funcţiona în cadrul 
facultăţii de teologie. El îşi conservă drepturile şi obligaţiile de 
funcţionar public şi trebuie să obţină o altă muncă în 
universitate.  

 Marile religii au de asemenea propriile facultăţi de teologie. 
Biserica Catolică are o universitate proprie la Eichstätt, 
dispunând de mai multe facultăţi care nu au un caracter teologic. 
Prin aceste facultăţi laice, Bisericile Protestante şi Biserica 

Catolică dovedesc preocupare pentru toate domeniile vieţii 
sociale, iar faptul că sarcini publice sunt acordate Bisericii într-o 
măsură particulară, este o expresie a poziţiei specifice a 
Bisericii. 

 

d) Sprijinirea de către Stat 
a activităţii cultelor  

 
 După cum am putut observa deja, Statul sprijină direct sau 

indirect activitatea cultelor. Subvenţiile Statului sunt acordate în 
general pentru construcţia şi întreţinerea imobilelor pe care le 
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 Delegaţia de misiune canonică. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 145 

construieşte Biserica sau care aparţin deja acesteia. Numeroase 
activităţi religioase obţin subvenţii din partea Statului pentru 
scopuri determinate, acestea fiind acordate de o manieră identică 

cu cele ce sunt destinate sprijinirii altor manifestaţii de interes 
general din societate. Impozitul bisericesc şi donaţiile făcute 
Bisericii pot să fie reduse din impozitul pe venit, cum este cazul 
donaţiilor făcute pentru asociaţiile de interes public, iar 

Bisericile sunt exonerate de diferite impozite şi taxe. 
 În ceea ce priveşte finanţarea cultelor, în Germania, 
Bisericile dispun de un patrimoniu propriu care nu este foarte 
important, datorită mai multor secularizări succesive a bunurilor 

bisericeşti. Pentru a ameliora această situaţie, un mare număr de 
compensaţii au fost acordate de către Stat pentru secularizările 
din trecut. Aproximativ 80% din totalitatea bugetului Bisericii 
este acoperit prin impozitul bisericesc 

223
, deoarece cultele, care 

sunt persoane juridice de drept public, sunt autorizate să 
perceapă impozite pe baza dispoziţiilor juridice ale landului. Cel 
care vrea să se degajeze de obligaţia de a plăti impozit 
bisericesc, poate să se retragă din Biserică, fapt ce are un efect 

juridic civil. Impozitul bisericesc se ridică la 8-9% din impozitul 
pe venit, dar şi alte impozite pot fi folosite ca şi criteriu, însă 
datorită ataşării faţă de impozitul de Stat, motivele pentru care 
Statul acordă scutire de impozit devin automat motive pentru 

scutirea de impozitul bisericesc. Bisericile, în numeroase cazuri, 
au recurs şi recurg la aşa numitele taxe de cult, care sunt 
independente de obligaţia plăţii impozitului pe venit.  
 Fiecare Biserică găseşte o sursă de venit importantă în 

participarea la sistemul de finanţare generală. Astfel, spitalele 
bisericeşti, care sunt în mai multe părţi ale Germaniei cele care 
oferă cel mai mare număr de paturi, sunt incluse în sistemul de 
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 Garantat prin art. 137, alin. 6 din Constituţia Republicii de la Weimar, în 

relaţie cu art. 140 din legea fundamentală. 
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finanţare de stat, sistem alimentat în general prin indemnizaţiile 
pentru ziua de spitalizare şi prin asigurările de boală. 
 Această poziţie a Bisericii în Statul german este posibilă şi 

datorită importanţei pe care o acordă populaţia apartenenţei la 
un cult. Doar două procente din populaţia ţării se declară atei 
convinşi (procentajul acestora este mic în comparaţie cu al 
celorlalte ţări din Europa Occidentală). Cu toate acestea, nu 

putem spune că Bisericile se bucură de o foarte mare autoritate 
în faţa populaţiei, deoarece doar 40% se declară ca având 
încredere în ele. Totuşi 53% susţin că Bisericile răspund 
nevoilor spirituale din societate. 

 Deşi numărul practicanţilor ocazionali a crescut în ultimii 
10 ani cu 12 procente, numărul celor care îşi declară apartenenţa 
la o religie a scăzut cu 10 procente. Analiştii pun această scădere 
pe seama faptului că multă lume, pentru a evita plata impozitului 

ecleziastic, a declarat retragerea din Biserica la care aparţinuse 
până atunci. 
 Germania este privită de foarte mulţi analişti ca un bun 
model de raport între Biserică şi Stat. Prin poziţia adoptată, 

Statul încearcă să creeze condiţii normale pentru desfăşurarea 
activităţilor Bisericii, considerând aceste activităţi profitabile 
pentru întreaga societate. Dacă societatea germană este 
considerată de către mulţi ca fiind una dintre cele mai bine 

structurate, aceasta se datoreşte fără nici o îndoială şi educaţiei 
religioase şi formării spirituale pe care Biserica o realizează. 
Unii sunt de părere că acest fapt ar fi şi rezultatul echilibrării 
curentelor protestant şi catolic la nivelul acestei ţări. Cele două 

mari culte sunt reprezentate în proporţie de 44 procente fiecare, 
doar 1 procent din populaţia ţării declarându-se de altă religie şi 
11 procente ca neaparţinând nici unui cult.  
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2. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN AUSTRIA 

 

 

 Cele mai vechi elemente care au Stat la baza unui raport 

sistematizat între Biserici şi Stat în Austria îşi trag rădăcina din 

Contrareforma de Habsburg şi din sistemul Josefist de Biserică 

de stat, aceste elemente fiind abandonate în parte doar în 

secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Raportul dintre Biserică şi Stat 

în Austria a fost formulat conform ideilor politice din acea 

vreme, Biserica Catolică încercând să se impună prin orice 

mijloace celorlalte Biserici. Legea din 1867 a limitat într-o 

oarecare măsură privilegiile Bisericii Catolice şi din acel 

moment au început să apară firave semne în legătură cu o mai 

mare toleranţă religioasă. Anexarea Austriei la Germania 

naţional-socialistă, la 13 mai 1938, a contribuit la sfârşitul 

structurii confesionale a Austriei, renunţându-se şi la 

Concordatul încheiat cu Sfântul Scaun în 1933. 

 După reconstituirea Austriei din 1945, legile şi 

regulamentele edictate după 13 mai 1938 au fost menţinute ca şi 

măsuri tranzitorii, exceptate fiind prevederile care nu erau 

compatibile cu existenţa unui Stat austriac liber şi independent, 

sau cu principiile unei veritabile democraţii sau când ele erau în 

contradicţie cu sentimentul de drept al poporului austriac ori 

conţineau idei tipice naţional-socialismului
224

. 

 În anul 1957 s-a revenit la o poziţie mai favorabilă pentru 

Biserică, fiind recunoscută valabilitatea concordatului semnat în 
                                                             
224

 Richard Potz, “Etat et Eglises en Autriche”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat 
et Eglises…,  p. 248. 
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1933, introducându-se fraze mai recente din legislaţia dreptului 

civil ecleziastic.  

 

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 

 Principalele norme constituţionale de drept civil ecleziastic 
austriac se află în legea fundamentală a Statului din 21 
decembrie 1867, lege care se referă la drepturile generale ale 
cetăţenilor. Acest act normativ este considerat ca şi lege 

constituţională a Statului federal, conform articolului 149 
aliniatul 1 din legea constituţională federală austriacă din 1 
octombrie 1920. Garanţiile din sfera juridică a drepturilor 
individuale sunt conţinute în articolul 14, iar garanţiile 

constituţionale se află în articolul 15. Dispoziţiile legale în 
legătură cu religia din tratatul de la Saint Germain din 10 
septembrie 1919 şi cele cu valoare constituţională din Convenţia 
europeană a drepturilor omului, sunt în egală măsură considerate 

ca şi actuale. Un mare număr de garanţii de ordin constituţional 
sau de drept internaţional asigură în plus protecţia libertăţii 
religioase. Aceste garanţii proclamă o interdicţie generală de 
discriminare. Ordinea juridică a relaţiilor Biserică-Stat se 

bazează în Austria pe două principii de bază şi anume: cel al 
drepturilor omului, al unei libertăţi de religie şi de ideologie şi 
principiul unei protecţii garantate de către drepturile 
fundamentale ale activităţii corporative a cultelor în viaţa 

publică.  
 În Austria nu există nici o Biserică de stat, Statul acţionând 
de o manieră neutră în ceea ce priveşte religiile şi ideologiile. Pe 
de altă parte, trebuie să observăm că nu există nici o separaţie 

între Biserică şi Stat, în sensul strict al termenului, Statul 
acceptând şi considerând necesară activitatea cultelor în viaţa 
publică. De aceste drepturi şi libertăţi religioase beneficiază atât 
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persoanele fizice, cât şi Bisericile şi cultele, care se bucură de 
statutul de persoane juridice de drept public. Violarea acestor 
drepturi şi libertăţi poate să fie atacată în faţa Curţii 

Constituţionale sau în faţa Tribunalului administrativ 
superior

225
 . 

 Adesea este adusă în discuţie în cazul Austriei problema 
recunoaşterii cultelor, socotită fiind ca o manieră de control din 

partea Statului a fenomenului religios şi a instituţiilor cu un 
astfel de caracter. Austria recunoaşte fiecărui om dreptul la o 
opţiune de ordin religios, la o manifestare liberă a credinţei sale, 
dar toate acestea pot fi realizate doar dacă există respect faţă de 

ordinea publică şi de bunele moravuri. Această procedură a 
recunoaşterii din partea Statului este tocmai o măsură de 
protecţie în faţa unor secte care ar putea dezechilibra ordinea 
socială şi morală din această ţară. Articolul 15 din legea 

fundamentală a Austriei aduce fundamentul principal de drept 
constituţional în legătură cu poziţia juridică a Bisericii şi a 
cultelor recunoscute. Fiecare Biserică şi cult recunoscut juridic 
dispune de un drept de a practica religia de o manieră comună şi 

publică, să organizeze şi să administreze afacerile interne, de o 

manieră independentă, să-şi păstreze proprietăţile şi să se bucure 
de bunurile câştigate de instituţiile sale, fundaţii şi fonduri, 

având un scop cultural, educaţional şi caritabil; dar este supusă, 
ca orice altă societate, legilor de stat. 
 Conform paragrafului 1 din legea din 1874, în legătură cu 
recunoaşterea legală a cultelor, o confesiune nerecunoscută până 

la acel moment este recunoscută ca şi cult sub următoarele 
condiţii: 

                                                             
225

 Cf. art. 144 alin. 1 din legea constituţională federală şi a art. 131, alin. 1 

din aceeaşi lege. 
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 1. Doctrina religioasă, serviciul divin, constituţia şi 
denumirea aleasă să nu contravină legii şi bunelor moravuri. 
 2. Trebuie să fie creată şi să existe cel puţin o comunitate 

cultuală, care să funcţioneze după exigenţele acestei legi. 
 După jurisprudenţa constantă a Tribunalului Administrativ 
Superior, recunoaşterea nu poate interveni decât printr-o 
reglementare. Nu există nici un drept la recunoaştere, iar refuzul 

manifestat faţă de o cerere a credincioşilor nu poate în nici un fel 
să fie atacat, deoarece nu există nici o prevedere legală care să 
constrângă Statul la o astfel de recunoaştere. Totuşi, opinia 
Curţii Constituţionale este diferită, ea considerând că există un 

astfel de drept atunci când sunt întrunite condiţiile amintite. 
Această părere este în contradicţie cu jurisprudenţa Tribunalului 
Administrativ Superior. 
 Pe baza legii în legătură cu recunoaşterea legală a cultelor, 

sunt recunoscute : Bisericile vechi-catolice, Bisericile metodiste; 
Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Ultimele Zile, Biserica 
Armeană Apostolică, Biserica Nou-Apostolică a Austriei, 
Societatea Religioasă Budistă Austriacă, Biserica Siriană 

Austriacă, pe lângă Bisericile istorice. 
 În urma recensământului realizat în anul 1991, în Austria 
există: 
 Catolici ........................................ .78,14% 

 Protestanţi ...................................    5,00% 
 Musulmani ...................................    2,00% 
 Vechi-catolici ...............................    0,24% 
 Israeliţi ........................................    0,09% 

 Alţii, printre aceştia cea mai mare parte fiind alcătuită din 
 ortodocşi ......................................    1,50% 
 Fără confesiune............................    8,64% 
 Care nu se pronunţă .....................    3,39% 
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 Bisericile şi cultele de drept public trebuie să fie tratate ca 
şi asociaţii sui generis. Toate legile Statului care tratează despre 
persoanele juridice de drept public se referă şi la culte, excepţie 

făcând legile care au o prevedere expresă contrară. Există astăzi 
în Austria o largă accepţiune politică a faptului că Biserica şi 
cultele exercită o importantă funcţiune socială. 
 Instituţiile Bisericii Catolice obţin personalitatea juridică de 

drept public după depunerea declaraţiei de creare pe lângă 
ministerul competent

226
. Instituţiile Bisericii Protestante, având 

personalitate juridică conform dreptului ecleziastic, obţin 
personalitatea juridică de drept public în ziua depunerii 

declaraţiei de creare de către direcţia Bisericii Protestante pe 
lângă ministerul competent

227
. În principiu, pentru toate celelalte 

culte recunoscute, doar “parohiile culturale”
228

, sau reuniunea 
acestora pot obţine personalitatea juridică de drept public. 

 Curtea Constituţională a acceptat faptul că o lege ordinară 
singură nu poate impune restricţii la activitatea ecleziastică, 
această restricţie trebuie să ia în considerare limitele inerente 
calităţii ecleziastice la fel ca şi alte drepturi fundamentale. S-a 

statuat, de asemenea, că dreptul aplicabil asociaţiilor nu poate fi 
aplicat Bisericilor sau cultelor, conform paragrafului 3 al legii 
privind asociaţiile. Doar formarea asociaţiilor cu obiectiv parţial 
religios este pentru acest motiv percepută ca şi legală în practica 

administrativă. Există totuşi o tendinţă de interpretare care 
permite formarea asociaţiilor pentru cultele care nu îndeplinesc 
condiţiile pentru recunoaştere, sau care nu aspiră la o astfel de 
recunoaştere. Această tendinţă este cu referire la articolul 11, în 

relaţie cu articolul 14 al Convenţiei Europene pentru Drepturile 

                                                             
226

 Art. II şi X din Concordat. 
227

 §4 alin l. 1 al legii relative la protestanţi. 
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 Richard Potz, “Etat et Eglises en Autriche”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat 

et Eglises…,  p. 250. 
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Omului, care asigură libertatea de asociere, fără discriminare 
pentru raţiuni de religie sau de ideologie. 
 Personalul bisericesc are un statut juridic aparte. Clericii nu 

pot să fie chemaţi ca martori în procesele penale, civile sau 
administrative pentru fapte care le-au fost mărturisite în cadrul 
spovedaniei. Această dispoziţie serveşte la protejarea libertăţii 
de religie şi pentru garantarea secretului confesiunii. Tot ca o 

garanţie a protejării libertăţii religioase este şi prevederea 
potrivit căreia, dacă un cleric este arestat, autoritatea ecleziastică 
competentă trebuie să fie anunţată imediat

229
 .  

 Sunt exonerate de obligaţiile de serviciu militar şi de 

executarea serviciului social pentu obiecţii de conştiinţă, în 
măsura în care aparţin unui cult sau unei Biserici legal 
recunoscute, următoarele persoane: preoţii şi pastorii, angajaţii 
pe baza diplomei de teologie în serviciul capelelor sau într-o 

funcţie din învăţământul bisericesc, călugării şi studenţii în 
teologie care se pregătesc pentru funcţii bisericeşti

230
. Clericii nu 

pot să fie numiţi tutori împotriva voinţei lor, iar membrii unui 
ordin nu pot să devină părinţi adoptivi. Există pe de altă parte 

norme speciale pentru moştenirea clericilor catolici
231

 . Delictele 
religioase sunt prevăzute pentru a proteja pacea religioasă şi 
convingerile religioase împotriva oricărei violări. Codul penal 
este aplicabil din acest motiv nu numai Bisericilor şi cultelor 

legal recunoscute, ci tuturor celor ce trăiesc în Austria sau celor 
ce dispun permanent de o parohie în Austria. Codul penal reţine 
ca şi delict religios defăimarea învăţământului religios şi 

                                                             
229

 Art. XIX din Concordat, paragraful 12  alin. 1 din legea pentru protestanţi, 
paragaful 7 alin. 1 din legea relativă la ortodocşi. 
230

 Paragraful 24 alin. 3 al legii privind serviciul naţional şi recrutarea în 
armată sau    paragraful 13 a alin. 1 din legea privind serviciul civil. 
231

 Această dispoziţie legală din 1772 reprezintă norma juridică cea mai 

veche din Austria. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 153 

tulburarea păcii religioase
232

 . În dreptul austriac se face apel la 
dimensiunea religioasă în luarea în considerare a câtorva 
circumstanţe în săvârşirea infracţiunilor ca element specific de 

calificare. Este de menţionat în acest sens cazul în care acte de 
ofensă sunt săvârşite împotriva onoarei unui capelan sau preot 
pe timpul exercitării funcţiunilor sale, fapte care provocă daune 
materiale sau se constituie în furt de obiecte sacre consacrate 

veneraţiei sau care se găsesc într-un local ce serveşte serviciului 
religios

233
 . 

 

b) Implicarea Bisericilor în activităţile 

sociale şi educaţionale 
 
 În Austria, Biserica este puternic implicată în activitatea 
caritabilă. Există spitale organizate de către Biserici şi asociaţii 
ecleziastice umanitare, în acest sens Biserica Catolică şi Biserica 

Protestantă fiind foarte active. În domeniul educaţiei, Bisericile 
au un rol deosebit de important. Formarea religioasă începe încă 
de la nivelul grădiniţelor şi în acest sens legile în legătură cu 
grădiniţele pentru copii de provenienţă austriacă subliniază 

contribuţia pe care sunt chemate să o aducă acestea la formarea 
religioasă a copiilor. Grădiniţele aparţinând Bisericii sunt din 
punct de vedere financiar susţinute de către Stat, în majoritatea 
provinciilor. Şcolile publice sunt finanţate de către Stat, care 

este însărcinat prin lege de această misiune
234

. Ele sunt 
accesibile pentru toţi, fără a se ţine cont de considerente de ordin 
religios.  
 Bisericile şi cultele legal recunoscute sunt autorizate să 

coordoneze şcoli particulare, iar aceste şcoli sunt recunoscute 
                                                             
232

 Paragrafele 188 şi 189 din Codul penal. 
233

 Paragrafele 117  alin. L şi. 2,  126 şi 128 din Codul penal. 
234

 Statul federal, provinciile, comunele. 
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drept şcoli confesionale. Pentru încurajarea acestui învăţământ 
confesional se acordă Bisericilor şi cultelor legal recunoscute 
subvenţii pentru plata personalului din şcoli, dacă acestea dispun 

de un statut de drept public. Pentru a se asigura acest caracter 
specific, autoritatea religioasă este cea care acceptă sau nu 
personalul didactic şi cea care poate ridica obiecţii de ordin 
religios faţă de un cadru didactic. Această obiecţie care are ca 

efect refuzul cererii de angajare sau rezilierea contractului de 
muncă nu poate fi contestată de către autorităţile de Stat. 
 Educaţia religioasă este garantată

235
. În paragraful 2 

alineatul 1 din legea pentru organizarea şcolilor, este precizat 

faptul că “şcoala austriacă are ca misiune de a colabora pentru 
dezvoltarea aptitudinilor tinerilor,” între altele “conform 
valorilor religioase cu ajutorul unui învăţământ 
corespunzător.”

236.  Este lăsat Bisericilor şi cultelor să se ocupe 

direct de conducerea şi controlul învăţământului religios, dar 
este de datoria Statului să controleze şcolile şi modul de 
realizare a educaţiei religioase, din punct de vedere al 
organizării şi disciplinei şcolare

237
. Cursurile de religie sunt 

obligatorii pentru toţi elevii aparţinând unui cult legal 
recunoscut, ele având acelaşi statut ca şi celelalte discipline de 
învăţământ. Şcolile superioare, instituţiile de formare a 
învăţătorilor, şcolile profesionale de economie forestieră 

provincială şi şcolile profesionale din provinciile Tyrol şi 
Voralberg au în programa lor analitică ore obligatorii de formare 
religioasă, iar celelalte instituţii de învăţământ au cursuri de 
religie facultative.  
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 Art. 17 alin. 4 din legea fundamentală. 
236

 Richard Potz, “Etat et Eglises en Autriche”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat 
et Eglises…,  p. 262. 
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 Paragraful 2 din legea privind educaţia religioasă. 
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 Elevii care nu au încă 14 ani pot, la începutul anului şcolar, 
să fie dispensaţi de participarea la cursurile de religie dacă 
părinţii lor depun o cerere în acest sens la direcţiunea instituţiei, 

în decursul primelor 10 zile de şcoală. Elevii care au împlinit 
deja 14 ani pot ei înşişi să depună în scris o astfel de cerere. 
Programele de studiu sunt realizate de către culte, sunt 
prezentate ministerului şi sunt publicate de către acesta, cu un 

simplu efect declarativ. Aprobarea Statului nu este necesară, 
Statul are doar obligaţia de a urmări ca manualele şi mijloacele 
de învăţământ să nu se plaseze în contradicţie cu principiile 
educaţiei civice. Profesorii de religie din şcolile particulare sunt 

numiţi de către Statul federal, de către provincii sau de către 
Biserici şi culte, dar fiecare în parte trebuie să obţină un 
certificat de competenţă din partea Bisericii. Părinţii copilului 
care nu a ajuns la majoratul religios pot, prin liberul acord atunci 

când ei sunt căsătoriţi, să precizeze în care religie sau concepţie 
va avea loc educaţia copilului lor. Acest acord ia sfârşit prin 
decesul unuia dintre părinţi. Dacă o persoană dispune singură de 
dreptul de îngrijire a unui copil, aceasta defineşte singură natura 

educaţiei religioase.  
 Părintele divorţat care nu creşte copilul, nu dispune decât 
de un drept de remarcă în cazul în care copilul îşi schimbă 
religia. După vârsta de 14 ani, fiecare persoană dispune liber de 

confesiunea sa, după propriile convingeri şi este protejat de către 
autorităţi pentru această liberă alegere

238
. 

 Învăţământul teologic universitar este reprezentat de 
învăţământul catolic şi protestant. Prin articolul V din 

Concordatul cu Sfântul Scaun, este garantată existenţa 
facultăţilor de teologie catolică, finanţate de către Stat. Pentru a 
fi garantată specificitatea confesiunală a acestor instituţii de 

                                                             
238

 Richard Potz, “Etat et Eglises en Autriche”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat 

et Eglises…,  p. 276. 
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învăţământ religios, numirea şi admiterea profesorilor sau a 
conferenţiarilor sau a celor însărcinaţi cu ţinerea cursurilor, 
necesită un acord al administraţiei ecleziastice competente. Dacă 

această autorizaţie este retrasă, cadrul didactic nu mai poate 
profesa în acea unitate de învăţământ. În Viena funcţionează, ca 
instituţie de stat, o Facultate de teologie protestantă, cu un 
minimum de şase catedre profesorale, pentru formarea 

academică a tinerei generaţii de clerici şi pentru cercetarea în 
domeniul teologic

239
. Profesorii acestei facultăţi trebuie să fie de 

religie protestantă, iar comisia de numire a cadrelor didactice de 
la facultate trebuie să fie în contact cu direcţia ecleziastică 

protestantă, pentru numirea pe posturile de profesori. 
 

c) Sprijinirea de către Stat 
a activităţii cultelor 

 

 Statul austriac înţelege să sprijine în mod direct sau indirect 
activitatea Bisericilor şi în special a Bisericii Romano-Catolice 
şi a Bisericii Protestante. Datorită abuzurilor din timpul 
războiului, prin articolul 26 din Tratatul internaţional de la 

Viena din anul 1955, Republica Austriacă este obligată să repare 
prejudiciile financiare care au fost provocate de către legislaţia 
naţional-socialist

240
. Pentru rezolvarea acestei probleme au fost 

semnate convenţii de drept internaţional cu Biserica Catolică, au 

fost realizate reglementări juridice în ceea ce priveşte Biserica 
protestantă şi cea Vechi-Catolică, precum şi pentru societăţile 
religioase israelite. 
 Persoanele care sprijină prin donaţii Biserica, beneficiază 

de scutiri de impozite şi de taxe profesionale, iar întreprinderile 

                                                             
239

 Art. 15 din legea relativă la protestanţi. 
240

 În particular , paragraful V din legea referitoare la impozite pentru culte. 
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ecleziastice nu sunt supuse taxelor profesionale şi nici taxelor 
pentru valoarea adăugată. La rândul lor, imobilele ce servesc 
unui scop religios sunt scutite de impozit, precum sunt scutite de 

impozit, de asemenea, donaţiile făcute pentru o Biserică legal 
recunoscută

241
. 

 Fiecare Biserică şi cult legal recunoscut percepe un impozit 
bisericesc sau o contribuţie bisericească. Membrii majori ai unui 

cult sunt supuşi la plata impozitului ecleziastic indiferent dacă 
sunt practicanţi sau nu, iar cei care întârzie plata impozitelor pot 
să fie urmăriţi pe cale civilă şi atunci când este dată o hotărâre 
judecătorească definitivă, aceasta devine executorie la cererea 

Bisericii. Pentru Bisericile şi cultele nerecunoscute există 
posibilitatea sustragerii acestui impozit, pe cale administrativă, 
însă această posibilitate nu este folosită azi de nici un cult, cu 
excepţia israeliţilor

242
. 

  

d) Asistenţa religioasă în instituţiile publice 

 
 Datorită tradiţiei şi interesului pe care îl acordă societatea 

civilă fenomenului religios, asistenţa spirituală este prezentă în 
instituţiile publice austriece. Serviciul religios este organizat la 
nivelul fiecărei instituţii şi în fiecare caz se respectă prevederile 
actelor normative specifice. Astfel, în cazul armatei există un 

episcop sau un superintendent militar, numit pentru direcţia 
capelanilor din sistemul apărării naţionale. În cazul Bisericii 
Catolice, el este numit de către Papă după o propunere 
neconstrângătoare din partea guvernului federal sau după 

punerea în mişcare a procedurii de “clauză politică”. Numirea 
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 Paragraful 8 alin. 3 şi paragraful 15 alin 1 nr. 13-15 din legea impozitelor, 
succesiunilor şi donaţiilor. 
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 Richard Potz, “Etat et Eglises en Autriche”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat 

et Eglises…,  p. 271. 
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capelanilor se face de către episcopul militar cu acordul 
Ministerului Apărării, deoarece în fiecare caz în parte aceştia 
trebuie să primească autorizaţia ecleziastică pentru exercitarea 

funcţiei de capelan public. 
 Superintendentul protestant este numit pentru direcţia 
capelanilor protestanţi din armată. El este propus de către 
consistoriul suprem protestant al confesiunii de Augsburg şi de 

Habsburg, fiind numit de ministrul federal pentru apărarea 
naţională. Capelanii protestanţi sunt numiţi de către Stat, dar 
trebuie să aibă aprobarea Bisericii

243
. Deoarece în ultimii ani, pe 

fondul creşterii în amploare a fenomenului de emigrare, numărul 

musulmanilor a crescut considerabil, în legislaţia actuală este 
prevăzută înfiinţarea oficiului de capelan musulman. Există 
capelani de asemenea şi pentru spitale, centre de psihiatrie, 
ospicii, penitenciare, centre de educaţie şi chiar dacă unele culte 

mai mici nu au capelani, reprezentanţii acestui cult au acces 
liber pentru credincioşii lor din instituţiile respective. 
 

                                                             
243

 Paragraful 17 din legea relativă la protestanţi. 
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3. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT     
BISERICILOR ÎN MARELE DUCAT AL 

LUXEMBURGULUI 

 
 

 În cel mai mic Stat al Uniunii Europene, cu o suprafaţă 
totală de 2.586,36 kilometri pătraţi şi o populaţie de 395.200 de 
locuitori, dintre care 119.700 străini reprezentând 30% din 
populaţia totală, viaţa pare să aibă o conotaţie particulară. 

Datorită faptului că această mică ţară a fost în marea parte a 
istoriei sale sub influenţe străine, aceste influenţe au marcat 
toate sferele de activitate. 
 În decursul istoriei, în faţa unei slabe puteri bisericeşti, 

puterea de stat a putut să se dezvolte de o manieră mai 
consistentă. Sub conducerea “bourguignonilor”, Statul şi-a 
rezervat un larg control asupra Bisericii. Suveranii spanioli au 
făcut acelaşi lucru în timpul dominaţiei lor. La rândul ei, 

perioada de ocupaţie austriacă este caracterizată de o puternică 
intervenţie din partea Statului în viaţa religioasă, sub Iosif al II-
lea intervenindu-se chiar şi în viaţa monastică şi în instruirea 
clerului, iar puterea bisericească a fost adesea foarte insistent 

supravegheată de către puterea de stat.  
 În timpul Revoluţiei franceze, se distinge rezistenţa clerului 
şi a populaţiei în faţa legilor republicane, iar Concordatul din 
1801 este foarte important pentru viitorul relaţiilor dintre 

Biserică şi Stat în Luxemburg, acest Stat fiind la acea epocă un 
departament francez. Diferite conflicte între autorităţile 
bisericeşti (catolice în special) şi cele de stat au fost constatate şi 
în perioada când Luxemburgul a aparţinut Belgiei (1830-1839). 

Constituţia belgiană din anul 1831 a servit ca model pentru 
redactarea Constituţiei luxemburgheze şi aceasta din urmă este 
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mult mai restrictivă în ceea ce priveşte domeniul libertăţii 
religioase, simţindu-se insistent influenţa liberalilor. 
 

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 
 Articolul 23 din Constituţia din 1848

244
, articol în vigoare 

la această oră, precizează că “intervenţia Statului în numirea şi 

instalarea şefilor de culte, modul de numire şi de revocare a 
celorlalţi clerici, facultatea pentru unii şi pentru alţii de a 
coresponda cu superiorii lor şi de a publica actele lor, la fel ca şi 
raportul dintre Biserică şi Stat, fac obiectul unor convenţii care 

trebuie să fie supuse Camerei Deputaţilor pentru dispoziţii care 
necesită intervenţia sa”. În dispoziţiile tranzitorii a fost adăugat 
un articol, 125, care arată că articolele în vigoare care privesc 
cultul rămân valabile până când va fi realizată convenţia 

prevăzută la atrticolul 23 (22 din Constituţia actuală)
245

. 
 Nu există în Luxemburg o Biserică de stat, dar cu toate 
acestea cifrele arată că majoritatea populaţiei, mai mult de 90%, 
este catolică, observându-se astfel importanţa acestei Biserici. 

Câteva mii de luxemburghezi sunt protestanţi, iar în jur de 700 
sunt israeliţi, alţi câţiva aparţin religiilor nerecunoscute, iar mai 
multe mii de persoane se declară fără confesiune

246
 . În 

Luxemburg, Biserica Catolică şi două comunităţi protestante 

sunt recunoscute de către Stat şi dispun de un statut de 
corporaţie de drept public, care utilizează adesea prevederile 
dreptului asociativ. Celelalte culte nerecunoscute pot să utilizeze 
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 Art. 22 din Constituţia actuală. 
245

 Alexix Pauly, “Etat et Eglises au Luxemburg”, în Gerhard Robbers (ed.) 

Etat et Eglises…,p. 210. 
246

 Alexix Pauly, “Etat et Eglises au Luxemburg”, în Gerhard Robbers (ed.) 
Etat et Eglises…,p. 212. 
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prevederile dreptului civil creând astfel fundaţii, care dispun 
aproximativ de aceleaşi drepturi ca şi cultele recunoscute. Există 
printre altele un număr foarte important de organizaţii sociale 

ecleziastice în Luxemburg. Spitalele au fost şi sunt dirijate în 
mare parte de comunităţi religioase feminine, aceeaşi regulă 
fiind adoptată şi pentru ospicii şi alte instituţii similare. O formă 
juridică de drept privat este găsită adesea şi pentru organizaţiile 

sociale pe care Biserica le coordonează. 
 Sistemul penal luxemburghez impune restricţii pentru 
libertatea de exprimare a clericilor. Acesta le impune obligaţia 
de rezervă în ceea ce priveşte predica religioasă

247
. Astfel, de 

exemplu, un preot care în timpul predicii sale a descris căsătoria 
civilă ca şi concubinaj şi a subliniat această afirmaţie prin 
remarci obscene, a fost pedepsit pe baza acestor prevederi

248
. 

 Membrii clerului nu pot exercita funcţii publice, cum ar fi 

cea de deputat în Parlament, deputat european sau primar, 
această restricţie referindu-se doar la clericii remuneraţi de către 
Stat. Clericii care nu sunt remuneraţi de către Stat se bucură de 
un drept de eligibilitate nelimitat. De asemenea, a fost refuzată 

primirea unui cleric în baroul de avocaţi, considerându-se că el 
se află sub jurisdicţia episcopului său şi că astfel nu este apt să 
se prezinte ca organ independent al justiţiei. 
 

b) Rolul Bisericilor în sistemul educaţional 
 
 Există în Luxemburg şi un învăţământ privat, organizat de 
către Biserică, învăţământ sprijinit de către Stat prin subvenţii. 

În ceea ce priveşte învăţământul religios, trebuie observat că în 
Concordatul din 1801 şi în articolele organice nu există nici o 

                                                             
247

 Art. 268 din Codul penal luxemburghez. 
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 Alexix Pauly, “Etat et Eglises au Luxemburg”, în Gerhard Robbers (ed.) 

Etat et Eglises…,p. 219. 
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prevedere în ceea ce priveşte problema şcolilor şi cursurilor de 
educaţie religioasă. Nici Constituţia nu prevede pentru religie şi 
educaţia religioasă nici un loc special în învăţământul şcolar, dar 

în nici un caz nu prevede excluderea lor din sistemul 
educaţional. Învăţământul religios se realizează în şcolile 
primare, în mod liber şi organizat, din anul 1921. Din anul 1968, 
liceenii au posibilitatea de a alege între participarea la un curs de 

educaţie religioasă sau la un curs de morală laică ori să fie 
exoneraţi de acestea. Pentru minori, opţiunea de a participa sau 
nu este manifestată de către părinţi sau de către cei însărcinaţi cu 
educarea lor. După anul 1988, liceenii trebuie să urmeze fie un 

curs de educaţie religioasă catolică, fie un curs de educaţie 
morală. Ei nu pot să fie scutiţi de această obligaţie, decât dacă 
aparţin unei alte religii. 
 Pentru satisfacerea necesităţilor de formare a personalului 

bisericesc, există în această ţară un seminar teologic catolic, dar 
acesta nu se află integrat în învăţământul superior din 
Luxemburg, deoarece aici nu există universităţi 
pluridisciplinare. Datorită numărului mic de tineri care optează 

pentru un viitor de slujitor al Bisericii ca şi clerici, în seminarul 
din Luxemburg sunt pregătiţi şi profesori de religie. Trebuie 
observat faptul că legea constituţională a Luxemburgului nu 
conţine o enumerare a drepturilor fundamentale, dar nici nu se 

pune problema desconsiderării lor, dovadă în acest sens este şi 
faptul că Luxemburgul a ratificat Convenţia europeană a 
drepturilor omului, care este în acest domeniu mult mai precisă. 
  

c) Sprijinul acordat de către Stat Bisericilor  
 
 Constituţia prevede în termeni generali, prin articolul 106, 
că “salariile şi pensiile personalului de cult sunt în sarcina 
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Statului şi sunt reglementate prin lege”
249

. Bugetul pentru culte 
este în aşa fel constituit, încât permite şi salarizarea tuturor 
laicilor care lucrează în posturi bugetare

250
 . Bisericile 

recunoscute de către Stat se bucură, în calitate de corporaţii de 
drept public, de aceleaşi drepturi şi exoneraţii fiscale ca şi 
fundaţiile de drept privat, dar finanţarea Bisericii nu rezultă 
dintr-un impozit bisericesc. 

 

d) Asistenţa religioasă în instituţiile publice 
 
 Asistenţa religioasă în instituţiile publice este asigurată prin 

capelani. În Luxemburg, capelanul militar se ocupă de militari, 
dar şi de unităţile de poliţie, statutul său fiind luat în consideraţie 
de către legile şi dispoziţiile militare. În spitalele publice, 
asistenţa religioasă este posibilă, dar nu există nici o prevedere 

legală în acest sens. 
 După cum am observat deja, Statul luxemburghez nu are o 
prea lungă istorie ca stat independent şi poziţia geografică, 
alături de numărul mic al locuitorilor, l-a făcut să se afle sub 

influenţa ţărilor care-l înconjurau. Deşi influenţa Franţei nu este 
de neglijat, totuşi Luxemburgul nu a acceptat un sistem de 
separaţie de tip francez, tipul de relaţie acceptat între Biserică şi 
Stat conferind Bisericii Catolice majoritare privilegii. Cu toate 

acestea nu putem vorbi despre o discriminare religioasă. 
Biserica are o poziţie importantă în societatea luxemburgheză şi 
datorită ataşamentului cetăţenilor faţă de catolicism, dar şi 
datorită faptului că această instituţie răspunde nevoilor spirituale 

şi sociale din această ţară. 
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 Vezi Jacques Robert, Jean  Duffar, Droit  de  l’Homme..., p. 18. 
250

 Vezi Jacques Robert, Jean  Duffar, Droit  de  l’Homme..., p. 18. 
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4. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN BELGIA 

 

 

 Pentru Belgia, fundamentul relaţiilor dintre Biserică şi Stat 
se găsesc în Constituţia din anul 1831. Cu toate că au fost 

realizate multe amendamente, principiile fundamentale care 
guvernează relaţia dintre Biserică şi Stat au rămas aceleaşi. 

Atmosfera anului 1830, an în care Belgia se declara 
independentă, încă se mai simte în viaţa socială. În acea 

perioadă, tinerii liberali nu se mulţumeau numai cu propagarea 
învăţăturilor liberale, dar doreau în acelaşi timp şi o protecţie 

constituţională pentru acestea. La acel moment, Biserica 
progresistă belgiană era dispusă să meargă cot la cot cu aceşti 

politicieni, pentru a reuşi să susţină elaborarea unei noi 
Constituţii. “Scrisoarea prinţului Méan, arhiepiscop de 

Mechelen, căreia i s-a dat citire înainte de începerea discuţiilor 
Adunării Congresului Naţional din 17 decembrie 1830, a avut 

fără nici o îndoială o influenţă majoră pentru forma pe care a 
luat-o redactarea finală a articolelor 14, 15, 16 şi 117 din 

Constituţia din 1831”
251

.  Acest fundament este realizat prin 
articolele 19, 20, 21 şi 181 din Constituţia astăzi în vigoare. 

 Pe parcursul elaborării Constituţiei, grupul liberal 
anticlerical a renunţat la tentativa sa de a introduce o 

supraveghere guvernamentală absolută pentru Biserică, dar 
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 Rik Turfs, “Etat et Eglises en Belgique”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat et 
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politicienii catolici n-au mai putut susţine pentru mult timp 

poziţia privilegiată a Bisericii lor
252

. 
  

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 

 Situaţia în care se află raportul dintre Biserică şi Stat 
trebuie privită în complexitatea contextului sociologic. Deoarece 
recensămintele nu se referă la date privind realitatea religioasă 
din Belgia, în anul 1987 a fost realizat de către Serviciul de 

sociologie a religiilor de la Universitatea catolică din Louvenne 
un sondaj relativ la convingerile religioase. 
 Astfel, în Belgia locuiau la acel moment: 
 Catolici ............................................  75,0% 

  practicanţi  ...............................  23,0% 
  nepracticanţi .............................  52,0% 
 Necredincioşi ...................................  12,0% 
  necredincioşi umanişti ...............    5,0% 

 Musulmani .......................................    1,5% 
 Protestanţi .......................................    1,0% 
 Evrei ...............................................    0,3% 
 Alte religii, printre care şi ortodocşi...   0,2%  

 Fără opinie .......................................  10,0% 
 Cu toate că secularizarea a atins şi Belgia, fenomenul 
religios ocupă un loc important în societatea belgiană, şi trebuie 
luat în considerare de o manieră serioasă. Dar dacă privim din 

nou tabloul cu caracteristicile religioase din ţările Uniunii
253

, 
observăm câteva date statistice ce pot să arate starea de fapt 
existentă în Belgia la nivelul anului 1990. Numărul celor care se 
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 Vezi pentru detalii E Huyttens, Discutions du Congrès national de 

Belgique, I, Société typographique belge, Bruxelles, 1844. 
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declară credincioşi a scăzut în ultimii 10 ani (raportat la anul 
1990, anul de realizare a anchetei pe care o avem la dispoziţie) 
cu 14 procente, numărul celor care declară că aparţin unei religii 

a scăzut cu 20 de procente în zece ani, iar încrederea în Biserică 
a scăzut în aceeaşi perioadă cu 11 procente. Această situaţie nu 
se datorează unor restrângeri a drepturilor şi libertăţilor 
religioase, ci putem spune că este reacţia la curentul de 

secularizare care a atins întreagă Europa acestui secol. 
 Libertatea religioasă şi liberul exerciţiu public al religiei 
sunt garantate de către articolul 19 din Constituţie, sub rezerva 
unor acţiuni criminale săvârşite în exerciţiul acestor libertăţi. 

Totodată, Belgia este parte la mai multe tratate internaţionale, 
printre care sunt : Declaraţia universală a drepturilor omului din 
1948, Convenţia de salvgardare a drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale din 1950, precum şi Pactul 

internaţional relativ la drepturile civile şi politice din 1966. 
Articolul 2 din Constituţia belgiană dă o garanţie cu caracter 
negativ libertăţii religioase precizând că: “nimeni nu poate 
obliga pe cineva la acte sau ceremonii ale vreunui cult şi nici să 

observe zilele lor de odihnă”. Articolul 21 precizează faptul că 
“Statul nu are dreptul de a interveni nici în numirea şi nici în 
instalarea clericilor, nici să îi apere pe aceştia în faţa 
răspunderilor faţă de superiorii lor ierarhici. Acest articol este 

interpretat ca o recunoaştere constituţională a autonomiei interne 
a Bisericii

254
 şi a independenţei acestei instituţii. 

 În ceea ce priveşte Statutul juridic al clerului, în Belgia 
există anumite incompatibilităţi. Un cleric nu poate să fie 

membru într-un juriu care tratează crime calificate
255

, iar clericii 
plătiţi de către Stat nu pot să facă parte din Parlament. Există 
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 Rik Turfs, “Etat et Eglises en Belgique”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat et 
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alte incompatibilităţi pentru un cleric, cum ar fi cea cu funcţia de 
Consilier de stat, membru al unui organism de control a 
conturilor, câteva funcţii în Curtea de Arbitraj, judecător, 

grefier, guvernator de provincie, grefier de provincie, comisar de 
district şi membru al Consiliului municipal

256
 .  

 Există, de asemenea, legi ordinare, regulamente şi dispoziţii 
referitoare la relaţia dintre Biserică şi Stat, cum ar fi articolul 

268 din Codul penal, care pedepseşte clericii ce într-un discurs 
public atentează la autoritatea publică, articolele 143 şi 144 din 
Codul penal care sancţionează tulburările şi dezordinea publică 
cu privire la culte, articolele 145 şi 146 din Codul penal 

privitoare la lovirea unui cleric; articolul 228 care protejează 
ţinuta oficială a clerului şi articolul 267 care pedepseşte clericii 
care săvârşesc cununia religioasă înaintea căsătoriei civile

257
. 

 Adesea, atunci când se vorbeşte despre tipul de relaţie 

dintre Biserică şi Stat în Belgia, se pomeneşte despre o 
“separaţie dintre Biserică şi Stat”, dar este vorba despre o 
definire inexactă, deoarece nu pate fi vorba despre o izolare 
categorică a celor două instituţii. Cel mai corect ar fi să se 

utilizeze alt termen, mai adecvat şi anume cel de “independenţă 
mutuală a Bisericii faţă de Stat”

258
. 

 Independenţa Bisericii faţă de Stat, dar şi pluralismul 
existent, obligă Statul belgian să adopte o poziţie de 

neutralitate
259

 . Cu toate acestea, guvernul acordă sprijin şi 
protecţie instituţiilor religioase şi organizaţiilor non-
                                                             
256

 Rik Turfs, “Etat et Eglises en Belgique”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat et 
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 Rik Turfs, “Etat et Eglises en Belgique”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat et 
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 Rik Turfs, “Etat et Eglises en Belgique”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat et 

Eglises…,p. 18. 
259

 Vezi Ph. Braud, La notion de liberté publique en droit français, Paris, L. 

G. D. J., 1968, p. 383. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 168 

confesionale. Statul garantează libera dezvoltare a activităţilor 
religioase, fără să intervină în independenţa lor. Astfel, se poate 
vorbi de o neutralitate pozitivă faţă de fenomenul religios. 

  

b) Regim de egalitate şi tratament 
diferenţiat pentru cultele din Belgia 

 
 Cu toate că sistemul legislativ al Belgiei prevede o egalitate 

între toate cultele, trebuie recunoscut faptul că ele se bucură de 
un tratament diferenţiat. Mai multe religii au obţinut o 
recunoaştere oficială, fundamentul acestei recunoaşteri fiind 
valoarea socială a religiei din punct de vedere al serviciului adus 

societăţii. Acum, şase confesiuni beneficiază de acest tratament: 
catolicii, protestanţii, anglicanii, evreii, musulmanii şi 
ortodocşii. Pe lângă salariile acordate de către Stat pentru clericii 
religiilor recunoscute, această recunoaştere antrenează şi alte 

avantaje. Municipalităţile preiau deficitul administraţiilor 
ecleziastice înregistrat pentru bunurile seculare; Bisericile pot 
cere Statului sprijin pentru construirea şi renovarea clădirilor, iar 
clericii pot primi spaţiu pentru locuinţă. Cu toate că este 

enunţată o egalitate a cultelor, chiar şi între cultele recunoscute 
se poate observa o oarecare favorizare pentru Biserica 
Catolică

260
. Această favorizare pare a fi logică, datorită ponderii 

acestei religii în societatea belgiană. Analizând statutul juridic al 

cultelor, observăm că administraţia unităţilor economice 
deţinute de către culte beneficiază de personalitate juridică, în 
timp ce Bisericile şi instituţiile ecleziastice în sine nu 
beneficiază de personalitate juridică. Datorită acestui fapt apare 

                                                             
260

 Rik Turfs, “Etat et Eglises en Belgique”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat et 

Eglises…,p. 20. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 169 

o problemă de ordin juridic, nefiind clare limitele în care este 
recunoscută capacitatea juridică a cultelor. 
  Există în Belgia mai multe grupuri religioase 

nerecunoscute, între care mai importante sunt cel al Martorilor 
lui Iehova, în jur de 20.000 de membrii şi al Mormonilor, cu un 
număr aproximativ de 3.000 de credincioşi. Aceste mişcări 
religioase nu au întotdeauna un statut juridic, uneori ele nici nu 

pot fi considerate ca şi religii, fiind dificil să se facă diferenţa 
între grupurile religioase, culte şi Biserici, atâta vreme cât în 
Belgia nu există o definiţie legală a termenului de “religie”. 
Tribunalele sunt chemate să decidă dacă o grupare poate să fie 

considerată religie sau nu, dar judecătorul nu poate face judecăţi 
de valoare, el dă decizia pe baza constatării existenţei unor 
aspecte exterioare cum ar fi: posedarea de localuri de rugăciune, 
existenţa textelor de rugăciune sau a actelor rituale. Legea 

consideră că, pentru a se putea vorbi despre o religie, trebuie să 
poată fi observată existenţa unui cult teist

261
. 

 

c) Rolul şi locul Bisericii în sistemul educaţional 
 
 În domeniul cultural, Bisericile -şi în special Biserica 
Catolică- joacă un rol foarte important. În domeniul educaţional, 
învăţământul catolic ocupă un loc foarte important. El 

devansează învăţământul public, deoarece 60% din elevii 
belgieni din învăţământul secundar frecventează o şcoală care 
aparţine reţelei de învăţământ catolic. Şi alte religii organizează 
învăţământ de toate gradele

262
 . Alături de această reţea a 

învăţământului liber, există însă o reţea bine pusă la punct a 
învăţământului de Stat. În privinţa învăţământului religios în 
                                                             
261

 “Decizia Curţii de Apel din Liège din 21 noiembrie 1949”, în 

Pasicrisie,1950, II, p. 57. 
262

 În septembrie 1981 a fost deschisă la Bruxelles prima şcoală islamică.  



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 170 

şcolile organizate şi administrate de către puterea publică, se 
oferă posibilitatea alegerii între studierea unei religii 
recunoscute sau a unei morale nonconfesionale. În plus, toţi 

elevii supuşi obligaţiei şcolare au dreptul, pe cheltuiala 
comunităţii, la o educaţie morală şi religioasă

263
.  

 La nivel universitar, nu există legătură între universităţile 
publice şi învăţământul teologic. Facultăţile de teologie 

protestantă sunt independente şi nu mai fac parte din 
universităţile mai mari. În ceea ce priveşte teologia catolică la 
nivel universitar, ea este învăţată la Universitatea catolică din 
Louvain şi din Leuven, acestea fiind cele mai importante 

universităţi catolice din Belgia. 
 

d) Sprijinirea de către Stat 
a activităţilor Bisericilor 

 

 Articolul 181 din Constituţie prevede subvenţionarea de 
către Stat a activităţilor de formare morală. El precizează: 
“Salariile şi pensiile clericilor se află în sarcina Statului; sumele 
necesare pentru a se face faţă acestor cheltuieli sunt prevăzute în 

Buget”. Paragraful 2 adaugă următoarele: “Salariile şi pensiile 
delegaţilor organizaţiilor recunoscute prin lege, care oferă o 
asistenţă morală după o concepţie filosofică neconfesională, sunt 
în sarcina Statului...” 

 Am văzut astfel că membrii clerului sunt plătiţi de către 
Stat. În ultima vreme se observă din ce în ce mai mult tendinţa 
ca şi laicii care lucrează pentru Biserică să fie plătiţi, iar Statul 
continuă să finanţeze activităţile religioase şi seculare, pe baza 

unei egalităţi, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:  
 -Să existe dorinţa organizaţiilor interesate; 
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 -Să existe un număr minim de membrii; 
 -Acceptarea de către instituţia finanţată a unei democraţii 
pluraliste. Sistemul existent oferă de asemenea şi avantaje 

fiscale, deoarece imobilele utilizate pentru cult nu sunt 
impozabile. 
 

e) Asistenţa religioasă în instituţiile publice 
 
 Asistenţa religioasă este asigurată şi în instituţiile în care 
există persoane care nu au posibilitatea de a participa la servicii 
religioase datorită faptului că nu pot părăsi acea instituţie. În 

această categorie intră şi închisorile. Decretul regal din 21 mai 
1965, oferă fiecărui deţinut posibilitatea de a fi asistat din punct 
de vedere spiritual

264
. Există astfel câţiva capelani aparţinând 

religiilor recunoscute, care sunt plătiţi de către Statul belgian, 

dar doar capelanii catolici sunt autorizaţi să organizeze o zi de 
reflecţie şi beneficiază de o remunerare mai importantă. Pentru 
spitalele publice există doar o reglementare limitată şi nu există 
o finanţare din partea Statului. Un decret regal din 21 octombrie 

1964 dispune doar că reprezentanţii Bisericilor şi consilierii laici 
pot să pătrundă liber în spital la cererea pacientului. 
 Decretul regal din 17 august 1927 poate fi considerat ca 
fundament pentru organizarea serviciului religios în armată. 

Cultele catolic, protestant şi evreu au profitat de acest drept până 
astăzi. Capelanii din armată sunt numiţi de către Stat la 
propunerea autorităţii religioase, dar ei nu sunt consideraţi ca şi 
funcţionari ai guvernului.  
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 5. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
CULTELOR ÎN ITALIA 

 
 

 După o perioadă de criză în relaţiile dintre Biserica Catolică 
şi noul Stat federal al Italiei realizat după unirea federală din anii 
1860-1870, politica moderată predominantă în guvernul italian 
după promulgarea în 1871 a legii privind garanţiile, a permis o 

oarecare relaxare în ceea ce priveşte relaţia dintre Biserică şi 
Stat. După cel de-al II-lea război mondial, partidul fascist a 
angajat o politică de reconciliere cu Biserica, politică ce se va 
dezvolta pe baza concluziilor acordului de la Latran din 1929. 

Fasciştii au creat Statul Vatican şi au restituit Bisericii o parte 
dintre privilegiile pe care le-a pierdut în perioada liberală în 
problemele legate de căsătorii, în problemele economice şi în 
domeniul învăţământului religios în şcolile publice. 

 Proclamarea Constituţiei republicane în anul 1948, a creat 
posibilitatea revizuirii dispoziţiilor concordatare. Totuşi reforma 
dreptului civil ecleziastic nu a putut fi realizată decât în anii 
1980, după un serios proces de secularizare

265
, care a 

transformat societatea italiană de o manieră semnificativă
266

. 
 Toate acestea s-au întâmplat într-o ţară cu profunde tradiţii 

catolice. Cu toată această preponderenţ ă, este dificil de stabilit 

numărul catolicilor practicanţi. În statisticile internaţionale, 
Italia face parte din ţările cu un număr mare de credincioşi, în 
mare majoritate catolici, fiind a doua ţară din Europa 
occidentală, după Irlanda, în ceea ce priveşte participarea la 

viaţa de cult. Numărul credincioşilor practicanţi a crescut din 
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anul 1981 până în anul 1990 cu 12 procente, astfel 53% din 
populaţia ţării ar practica o dată pe lună cultul catolic

267
, dar 

doar 30% dintre cetăţeni participă regulat la cultul duminical, iar 

în anul 1990, ateii convinşi erau în proporţie de 3 procente. 
Încrederea în Biserică a crescut în ultimii 10 ani cu 2 procente, 
63% din populaţia ţării având o mare şi certă încredere în 
Biserică. Tot 63% dintre italieni cred că Biserica răspunde la 

nevoile spirituale, 41% cred că ea răspunde la nevoile de familie 
iar 36% consideră că Biserica răspunde la nevoile sociale. 
Statisticile privitoare la învăţământul din Italia arată că mai mult 
de 90% din elevi sunt înscrişi pentru învăţământul religios 

catolic. Se mai precizează că 42% din contribuabili varsă 
Bisericii o parte din impozitul pe venit şi că 70% din căsătoriile 
religioase au loc după ritul catolic. 
 Dintre celelalte confesiuni, musulmanii au depăşit numărul 

martorilor lui Iehova, datorită curentului de imigrare provenind 
din ţările Africii de Nord. Biserica Ortodoxă este de asemenea 
prezentă, fără să se constituie însă într-o comunitate foarte 
importantă. Trebuie constatată de asemenea şi o prezenţă a 

evreilor şi a noilor grupări religioase. 
 

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 

 Într-o astfel de ţară, unde tradiţiile puternice se confruntă cu 
o realitate politică, socială şi culturală puternic secularizată, 
principiile constituţionale de drept civil ecleziastic italian 
vizează pe de o parte egalitatea indivizilor în domeniul religios 

şi garantarea unui sistem de cooperare între Biserici şi Stat, pe 
de altă parte. 
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 În Italia, fiecare dispune de dreptul de a alege liber 
confesiunea sa religioasă şi de a se manifesta liber în toate 
formele, individual sau colectiv, să încerce să promoveze şi să 

exercite cultul de o manieră privată sau publică, cu condiţia de a 
nu exista rituri care atentează la bunele moravuri

268
. De 

asemenea, “toţi cetăţenii au aceeaşi demnitate socială şi sunt 
egali în faţa legii, fără distincţie de sexe, de rasă, de limbă, de 

religie, de opinii politice şi de condiţii personale şi sociale”
269

. 
“Toate confesiunile sunt în mod egal libere înaintea legii”

270
, iar 

“confesiunile necatolice dispun de dreptul de a se organiza, 
urmărind propriul lor statut, în măsura în care ele nu intră în 

conflict cu ordinea juridică italiană. Relaţiile lor cu Statul sunt 
reglementate de legi pe baza convenţiilor realizate cu 
reprezentanţii corespunzători

271
 . Statul şi Biserica Catolică sunt 

fiecare cu ordinea lor, independente şi suverane. Relaţiile dintre 

ele sunt reglementate prin Acordul de la Latran. Trebuie 
observat că Biserica Romano-Catolică are o personalitate 
juridică de drept public, chiar dacă ea nu se compară în nici un 
fel cu organizaţiile de stat. 

 Amendamente la aceste acorduri consimţite de către cele 
două părţi nu necesită punerea în mişcare a procedurii de 
modificare a Constituţiei

272
 . Se precizează, de asemenea, în ceea 

ce priveşte cultele minoritare că “scopul cultual sau caracterul 

ecleziastic sau religios al unei asociaţii sau ale unei instituţii nu 
trebuie să constituie un motiv de limită particulară a 
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legislatorului sau de datorii fiscale pentru imobilele lor şi 
capacitatea lor în toate formele de activitate

273
 . 

 Acordul de la Villa Madame a fost realizat conform 

articolului 7 din Constituţie şi a avut ca scop înlocuirea 
Acordului de la Latran. Au fost prevăzute, cu această ocazie, 
reglementări privind persoanele morale ecleziastice şi bunurile 

lor (1984), învăţământul religios catolic în şcolile publice 

(1985), sărbătorile bisericeşti (1985) şi asistenţa religioasă în 
forţele de poliţie (1990). 
 Conform articolului 8 aliniatul 3 din Constituţie au fost 

realizate convenţii între Statul italian şi Travola Valdese în 
1984, Biserica Creştină a Adventiştilor de ziua a VII-a (1986), 
Adunarea Domnului Penticostală (1986), Uniunea Comunităţilor 
Evreieşti (1987), Uniunea Creştină Protestant-Baptistă (1993) şi 

Biserica Protestantă Luterană (1993), iar celelalte confesiuni 
sunt organizate pe baza Legii nr. 1159 din 24 iunie 1929. 
 Sistemul italian de drept civil ecleziastic este un sistem 
bicefal. El îşi propune să garanteze fiecăruia libertatea şi 

egalitatea religioasă. În Italia, confesiunile pot alege între 
statutul de persoană juridică de drept privat, constituindu-se în 
asociaţii nerecunoscute

274
  sau în asociaţii recunoscute conform 

articolelor 14-35 din Codul Civil. Acestea din urmă se bucură de 

o mai mare capacitate juridică, dar crearea şi activitatea lor 

este supusă unui mai mare control din partea autorităţilor 
publice. Asociaţiile recunoscute nu pot să achiziţioneze imobile 

sau să accepte donaţii, succesiuni sau liberalităţi testamentare 
fără aprobarea Statului

275
 . Personalitatea juridică de drept privat 

se mai poate obţine şi conform articolului 16 al Dispoziţiilor 
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privitoare la lege în general, care acordă persoanelor juridice 
străine dreptul de a aparţine personalităţii juridice italiene sub 
condiţia de reciprocitate. În jur de treizeci de confesiuni sau 

persoane juridice ale acestor confesiuni au cerut şi obţinut prin 
această cale personalitatea juridică, atrase fiind de posibilitatea 
de a obţine avantaje fiscale pentru persoanele morale 
confesionale. 

 Pentru grupurile cu scop religios este prevăzută de 
asemenea posibilitatea de a obţine personalitate juridică pentru 
persoanele lor morale pe baza Legii nr. 1159 din 1929, care 
reglează regimul religiilor admise în Italia. Această lege acordă 

importante avantaje fiscale, punând pe picior de egalitate 
obiectivele religioase cu cele caritabile sau de învăţământ. Ea 
supune însă persoanele juridice organizate după prevederile ei 
unui control mai strict decât asociaţiile recunoscute. În acest caz, 

achiziţiile şi vânzările sunt supuse unei autorizări, iar Statul 
poate înlocui autorităţile acestor asociaţii printr-un comisar 
guvernamental şi astfel să anuleze deciziile luate de asociaţie. 
 O problemă serioasă este cea de definire a termenului de 

“confesiune”. Statul nu dă nici o definiţie legislativă, o parte a 
doctrinei estimând că Statul nu are nici chemarea şi nici 
capacitatea de a decide cine este cult sau nu. Această evaluare 
trebuie să fie făcută de către credincioşii grupului respectiv, 

autorităţile de stat fiind datoare să se ralieze la această apreciere. 
O altă orientare se pare că se înfiripă în Italia după câteva decizii 
ale Curţii Constituţionale, în particular Decizia nr. 467 din 19 
noiembrie 1992, care precizează că definirea unei confesiuni 

trebuie să fie dedusă de o manieră juridică, care trebuie să aibă o 
bază obiectivă şi nu subiectivă

276
. Pornind de la această decizie, 

o altă parte a doctrinei este tentată să fixeze condiţiile pe care un 
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grup trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi considerat 
“confesiune”. Aceste condiţii ar putea fi: credinţa într-o realitate 
transcedentală, să fie capabilă să dea răspunsuri la întrebări 

fundamentale şi să fie capabilă să pună la dispoziţia 
credincioşilor un cod moral, să creeze o interdependenţă a 
credincioşilor care se manifestă în cult şi în existenţa unei 
organizări, chiar dacă aceasta este minimală. 

 Articolul 8 aliniatul 2 din Constituţie
277

 garantează de 
aceeaşi manieră

278
 suveranitatea şi independenţa Bisericii 

Catolice în propria sa ordine, precum şi un mare grad de 
autonomie pentru culte. Ele sunt libere să se organizeze cum 

cred ele de cuviinţă şi sunt protejate împotriva intervenţiei 
jurisdicţionale a Statului. Autonomia confesiunilor este de 
asemenea garantată prin ultimele paragrafe ale articolelor 7 şi 8 
din Constituţie. Aceste paragrafe şi cele citate deja prevăd că 

Statul are obligaţia de a garanta autonomia şi independenţa 
cultelor în termenii înscrişi în convenţia dintre cult şi Stat. 
Biserica Catolică şi celelalte şase confesiuni care au realizat o 
convenţie cu Statul, sunt asigurate că poziţia lor juridică nu va fi 

modificată împotriva voinţei lor. Trebuie remarcat de asemenea 
că instituţiile dependente faţă de Biserica Catolică sau de alte 
confesiuni

279
  nu dispun de nici o poziţie particulară de 

autonomie. 

 În Italia, clericii se bucură de un statut particular
280

, statut 
afectat şi de incapacităţi. Astfel, ei nu pot fi aleşi în anumite 
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funcţii publice, cum ar fi de exemplu cea de primar, incapacităţi 
de exercitare a unor profesii, cum ar fi cea de notar, avocat, 
agent fiscal, magistrat, judecător neprofesional. Clericii sunt 

scutiţi de serviciul militar pentru Bisericile sau cultele care au 
prevăzut acest fapt în convenţiile semnate cu Statul italian. De 
asemenea, ei nu pot fi obligaţi să dea informaţii în legătură cu 
persoane şi lucruri despre care au luat cunoştinţă în calitatea pe 

care o au.  
 În Italia, căsătoria religioasă are valoare juridică, fiind 
cerută în acest scop îndeplinirea câtorva condiţii de fond şi 
formă

281
 . Această reabilitare a căsătoriei religioase a fost 

realizată prin articolul 34 din Tratatul de la Latran, tratat care a 
recunoscut şi competenţa tribunalelor ecleziastice pentru 
procesele privind nulitatea căsătoriei, sentinţelor de nulitate date 
de tribunalul bisericesc atribuindu-se efectele civile ale unei 

judecăţi cu caracter executoriu. 
 

b) Rolul Bisericilor în sistemul educaţional 
 

 În domeniul educaţiei, discuţiile mai aprinse sunt pe 
marginea educaţiei religioase în şcolile publice. În acest 
domeniu, există o clară diferenţă în ceea ce priveşte Biserica 
catolică pe de o parte şi celelalte Biserici pe de altă parte. 

Acordul de la Villa Madame precizează că educaţia religioasă 
este realizată în grădiniţe şi şcolile primare în două ore pe 
săptămână, în şcolile secundare o oră pe săptămână, iar Statul 
suportă toate cheltuielile acestui învăţământ. În fiecare an, elevii 

de la 13 ani în sus şi părinţii lor până la împlinirea acestei vârste 
de către copii, trebuie să precizeze dacă au sau nu intenţia de a 
urma aceste cursuri de educaţie religioasă catolică, iar în caz de 
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refuz, elevii trebuie să aleagă altă materie sau să părăsească 
şcoala

282
 . 

 Profesorii de religie sunt numiţi de către administraţia 

şcolară de stat, la propunerea episcopului diocezan. Profesorul 
trebuie să fie în posesia atestatului de formare, care probează 
capacitatea de a preda discipline bisericeşti şi toţi trebuie să fie 
recunoscuţi ca şi apţi pentru predarea religiei catolice, de către 

administraţia bisericească, care eliberează un atestat 
corespunzător. Retragerea recunoaşterii, chiar dacă ea are loc în 
timpul anului şcolar, exclude persoana vizată de la activităţile 
didactice. Această posibilitate de retragere a autorizaţiei, care 

poate să intervină, dă un caracter de nesiguranţă pentru 
profesorii de religie, ei neputând fi consideraţi ca şi cadre 
didactice definitive, titularizate. Programele analitice sunt fixate 
pentru fiecare tip de şcoală prin convenţii între Ministerul 

Educaţiei şi Preşedintele Conferinţei episcopale italiene, iar 
manualele trebuie să fie aprobate de către Conferinţa episcopală 
şi de către episcopul fiecărei eparhii în care este utilizat.  
 Cele şase religii recunoscute pot avea profesorii lor în 

şcolile în care elevii şi părinţii cer predarea acestei religii, iar 
modalitatea de desfăşurare a acestui învăţământ este negociată 
între autoritatea ecleziastică şi autoritatea şcolară, cheltuielile 
pentru aceste cursuri fiind suportate de către confesiunile 

respective. Confesiunile care nu au încheiat convenţie cu Statul, 
nu dispun de posibilitatea de a avea proprii profesori de religie 
în şcolile publice, ele neputând utiliza decât spaţiul rezervat 
pentru menţinerea contactului cu domeniile extraşcolare. În 

convenţiile încheiate de către Stat cu cultele minoritare, apare 
uneori interdicţia de a se impune elevilor participarea la acte de 
cult, ceremonii şi tradiţii străine de aceste culte. Aceste 
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prevederi au făcut să fie dificil de rezolvat câteva aspecte 
devenite deja tradiţionale, cum ar fi binecuvântarea sălilor de 
curs, participarea elevilor la ceremonii religioase şi întâlnirea 

copiilor cu episcopul diocezan. O decizie a Ministerului 
Educaţiei Publice din 13 februarie 1992 a acordat organelor 
colegiale din fiecare şcoală autorizaţia de a decide în cazurile în 
care participarea elevilor este facultativă. În ultima vreme , au 

fost viu dezbătute aspectele controversate în legătură cu 
învăţământul religios, aceste dezbateri vizând în special 
discriminarea sau mai bine zis privilegiile de care se bucură 
Biserica Catolică

283
. În ceea ce priveşte învăţământul 

universitar, nu este prevăzută nici o formă de învăţământ 
religios, dar această situaţie nu împiedică Bisericile să aibă şcoli 
confesionale de toate tipurile şi la toate nivelele

284
, fapt garantat 

prin articolul 33 din Constituţie, de dispoziţiile Acordului de la 

Vila Madame (Art. 9) şi de câteva convenţii realizate cu alte 
confesiuni. Acelaşi acord prevede că seminariile şi celelalte 
instituţii de formare ale Bisericii sunt libere de orice intervenţie 
străină în cadrul instituţiilor bisericeşti, depinzând doar de 

autoritatea bisericească. La fel, este precizat faptul că numirea 
cadrelor didactice la “Universita Catolica del Sacro Cuore” este 
supusă autorităţii religioase, din punct de vedere religios. 
 

b) Sprijinul acordat Bisericilor de către Stat 
 
 În ceea ce priveşte finanţarea Bisericilor, Acordul de la Vila 
Madame din 1984, a schimbat fundamental sistemul de finanţare 

a Bisericii de către Stat. Acum institutele diocezane pentru 
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veniturile clerului sunt cele care administrează fondul de 
salarizare a preoţilor, ca o consecinţă a Legii nr. 222 din 20 mai 
1985, care pune în aplicare dispoziţiile realizate între Statul 

italian şi Biserica Catolică, lege care se referă la persoanele 
morale şi bunurile bisericeşti. A fost creat de asemenea un 
institut central pentru veniturile preoţilor, care veghează să 
completeze resursele financiare ale institutelor diocezane care 

nu pot ele însele să-şi acopere cheltuielile. Astfel, clerul este 
remunerat după un sistem existent deja în Anglia, asigurându-se 
un echilibru între veniturile tuturor clericilor. Totodată a fost 

modificat şi din partea Statului sistemul existent. Au apărut 

două sisteme de finanţare de care beneficiază nu numai Biserica 
Catolică, dar şi toate celelalte culte care au încheiat o convenţie 
cu Statul. Prima formă priveşte un procent de 0,8% din 

impozitul pe venit al persoanelor fizice, iar contribuabilul poate 
dispune ca această cotă să fie încasată: 
  a. -de către Stat, pentru măsuri extraordinare împotriva 
foamei în lume, ajutor pentru refugiaţi, catastrofe naturale sau 

întreţinerea de bunuri culturale, 
 b. -de către Biserica Catolică pentru nevoile de cult ale 
populaţiei, venitul clerului, pentru măsuri caritative în profitul 
populaţiei naţionale sau din alte ţări ale lumii, 

 c. -unei confesiuni care a realizat o convenţie cu Statul 
italian, această cotă fiind acordată pe baza declaraţiei 
contribuabilului. 
 Procentajul care corespunde contribuabililor care nu şi-au 

exprimat vreo preferinţă este repartizat între diferitele destinaţii, 
proporţional cu alegerea celorlalţi contribuabili. 
 Datele disponibile ne arată că: 
 -56% din contribuabili au făcut o alegere între domeniile 

amintite; 
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 -76% dintre ei (ceea ce corespunde la 42% dintre 
contribuabili) au optat în favoarea Bisericii Catolice; 
 -22% au ales Statul italian; 

 -1,9% au fost repartizaţi între Uniunea Bisericii Catolice, 
Adventiştii de ziua a VII-a şi Adunarea lui Dumnezeu 
(Penticostală) din Italia. 
 Cea de-a doua formă de finanţare deschisă pentru toate 

confesiunile semnatare a unei convenţii cu Statul italian, se 
referă la posibilitatea deducerii din impozit a donaţiilor care sunt 
făcute faţă de Institutul central pentru venitul clericilor sau faţă 
de instituţii similare ale altor culte semnatare a unei convenţii, 

până la 2.000.000 lire pe an. 
 Alte forme de finanţare directă sau indirectă a 
confesiunilor, sunt prevăzute prin alte dispoziţii legale. Pot să fie 
amintite în acest sens legile regionale care atribuie spaţii şi 

terenuri pentru construirea de edificii de cult, sau Legea nr. 390 
din 1986, care autorizează persoanele morale la un împrumut 
sau o închiriere gratuită a proprietăţilor funciare de stat, pentru 
persoane morale ecleziastice. 

 Persoanele morale bisericeşti beneficiază de o reducere cu 
50% a impozitului pentru persoanele morale şi sunt exceptate de 
asemenea de la impozitul pe succesiuni şi pe donaţii. Alte scutiri 
au fost acordate în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, 

taxele locale, înstrăinarea de bunuri imobiliare şi alte impozite 
indirecte. 
 Trebuie remarcat faptul că proprietatea funciară a Sfântului 
Scaun şi alte proprietăţi sunt exonerate de orice contribuţie către 

Stat sau către alte persoane juridice de drept public
285

 . 
 

c) Asistenţa religioasă în instituţiile publice 
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 În Italia funcţionează, cu bune rezultate, un sistem de 
asistenţă religioasă în instituţiile publice. Acordul de la Latran, 

prin articolul 11, prevede că asistenţa religioasă pentru soldaţi, 
deţinuţi sau pacienţii din spitale sau din casele de bătrâni este 
asigurată de către personalul bisericesc catolic, care este numit 
de către autoritatea competentă de Stat, la propunerea 

administraţiilor ecleziastice. Modalităţile juridice de funcţionare 
ale acestor servicii sunt reglate prin convenţii speciale. În ceea 
ce priveşte armata, asistenţa religioasă este realizată de către 
capelanii militari, care sunt numiţi prin decret de către 

Preşedintele Republicii la propunerea episcopului militar. 
Capelanii sunt angajaţi de către Stat, fiind integraţi în ordinea şi 
ierarhia militară alături de ofiţerii armatei italiene. Există, de 
asemenea, capelani în penitenciare, aceştia nefiind angajaţi de 

către Stat, chiar dacă sunt plătiţi de către Stat. Ei sunt însărcinaţi 
cu o misiune pe o durată nedeterminată, care le este conferită de 
către Ministrul Justiţiei cu binecuvântarea episcopului diocezan. 
Misiunea ia sfârşit în cazul în care această binecuvântare este 

retrasă, sau dacă apar dificultăţi între capelan şi unitatea în care 
îşi desfăşoară activitatea. În spitale există capelani, care sunt 
integraţi în planul bugetar al personalului din serviciul medical 
local sau care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor convenţii cu 

administraţia instituţiei, însărcinată cu remunerarea clerului şi cu 
asigurarea nevoilor capelei

286
 . 

 Convenţiile încheiate cu anumite culte minoritare prevăd 
liberul acces al clericilor în penitenciare şi spitale, pentru a putea 

desfăşura activităţi specifice la cererea deţinuţilor sau a 
pacienţilor. Pentru aceleaşi culte, este permisă oficierea de 
servicii şi organizarea unor activităţi specifice pentru soldaţii ce 
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aparţin acestor confesiuni, în locuri special amenajate, însă 
cheltuielile acestor activităţi trebuie să fie suportate de către 
cultele respective. Nu este prevăzută nici o formă de oficiu de 

“capelan” pentru învăţământ
287

 , dar după cum am arătat, în 
cadrul învăţământului este organizată de o manieră 
satisfăcătoare educaţia religioasă. 
 Toate aceste date arată locul important pe care-l ocupă 

Biserica într-o societate care nu este ocolită de scandaluri de 
toate genurile. Specialiştii sunt de acord cu faptul că prezenţa 
Suveranului Pontif pe teritoriul Italiei îi aduce Bisericii un plus 
de autoritate şi putere reală. Chiar dacă este deranjantă uneori 

poziţia dezechilibrată dintre Biserica Romano-Catolică şi 
celelalte confesiuni, trebuie acceptat cu onestitate că aceasta 
reflectă o realitate sociologică existentă la nivelul întregii ţări. 
După cum am văzut, Italia are un sistem de relaţie între Biserici 

şi Stat de tip concordatar, confesiunile având drepturi şi obligaţii 
în funcţie de convenţiile pe care le încheie cu Statul italian. 
Regimul constituţional italian recunoaşte Biserica Catolică şi 
celelalte confesiuni după propria lor natură şi propria structură. 

Acest sistem afirmă distincţia dintre competenţele Statului şi 
ale cultelor, dar în nici un caz nu limitează rolul religiei la 
problema libertăţilor religioase sau la cea de conştiinţă, 

recunoscând rolul important pe care-l joacă Biserica în 
societatea italiană. 
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6. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN SPANIA 

 

 

 În Spania, încă din secolul al VI-lea s-a manifestat rolul 
deosebit de puternic al Bisericii. Timp de opt secole, creştini, 
evrei şi musulmani au fot nevoiţi să trăiască împreună, dar 
unificarea politică spaniolă s-a realizat tocmai datorită 

motivaţiei spaniolilor de a înlătura musulmanii şi evreii din ţară. 
Legătura strânsă dintre Biserică şi Stat s-a manifestat de-a 
lungul timpului şi prin aşa numitul “regalismo”

288
. fenomen tipic 

pentru secolul al XVII-lea, care s-a manifestat şi în Spania. 

 În timpul celui de-al XIX-lea secol, constituţiile au fost 
schimbate într-un ritm considerabil, în funcţie de schimbările 
politice apărute, schimbări dictate alternativ de liberali şi de 
conservatori. Rolul Bisericii Catolice a fost subliniat, Constituţia 

de la Cadiz din 1812 proclamând catolicismul ca şi religie de 
stat şi interzicând practica tuturor celorlalte religii

289
. O dată cu 

elaborarea Constituţiei Celei de-a Doua Republici din anul 1931, 
această poziţie a Bisericii Catolice a încetat să mai existe. În 

această Constituţie se declară că “Statul spaniol nu are nici o 
religie oficială”

290
. De acum, confesiunile sunt supuse unei legi 

speciale, iar finanţarea cultelor de către Stat este abolită. Această 
atitudine anticatolică militantă a autorităţii de Stat probabil că a 

contribuit şi la declanşarea războiului civil din 1936-1939, 
“apărut ca şi o cruciadă împotriva celor care au ruinat unitatea 
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catolică spaniolă”
291

. La acea vreme, tot ce nu era catolic era 
socotit ca antispaniol. Regimul franchist instaurat după sfârşitul 
războiului civil a accentuat această identificare între catolicism 

şi ideea de naţionalism spaniol. Fuziunea dintre tron şi Biserică 
a atins apogeul o dată cu realizarea Concordatului din 1953. De 
acum a început o perioadă de dominare a factorului şi interesului 
bisericesc, dar acest Concordat a fost inaplicabil în totalitatea 

lui, noua orientare a Bisericii Catolice de după cel de-al II-lea 
Conciliu Vatican şi realităţile sociale făcându-l să fie de 
nerespectat. 
 După moartea lui Franco, în anul 1975, a început o perioadă 

numită perioadă de tranziţie, acum încercându-se să se 
determine un nou model de relaţie între Biserică şi Stat. A fost 
perfectat între Vatican şi Spania un nou set de acorduri şi 
convenţii, vechiul Concordat fiind de neaplicat. Noua 

Constituţie elaborată în anul 1978, promulga un sistem de 
libertate absolută a religiei, fiind urmată de o lege privind 
libertatea religiei intrată în vigoare în 1980. 
 

a) Actualul statut juridic al cultelor 
 
 Constituţia reprezintă vârful legislaţiei spaniole şi îşi 
păstrează această poziţie şi în ceea ce priveşte dreptul civil 

ecleziastic. Constituţia spaniolă precizează că toţi spaniolii sunt 
egali în faţa legii şi nimeni nu trebuie să fie tratat de o manieră 
dezavantajoasă sau preferenţială datorită religiei sau opiniilor 
sale

292
. Aceeaşi Constituţie garantează libertatea religiilor, 

precizând că libertatea mărturisirilor ideologice, de religie şi de 
cult, este garantată fiecăruia în parte şi fiecărei comunităţi. Ea 
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este limitată doar în manifestarea sa exterioară, prin necesitatea 
garantării prin lege a respectului pentru ordinea publică

293
, 

precizându-se totodată şi faptul că nici o confesiune nu are 

caracterul de religie de stat
294

.  
 Statul spaniol ia în considerare toate confesiunile existente 
şi intră în dialog constructiv cu ele

295
. Fiecare părinte este liber 

să asigure o educaţie religioasă pe care o crede de cuviinţă, 

pentru copiii săi
296

. De acum înainte, normele internaţionale la 
care Spania este parte, joacă un rol foarte important, chiar 
prioritar; articolul 10, alineatul 2 precizează că: “Normele care 
se referă la drepturile şi libertăţile fundamentale, recunoscute în 

Constituţie, se interpretează în armonie cu Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului şi cu convenţiile şi acordurile 
internaţionale în legătură cu această temă, ratificate de către 
Spania

297
. 

 Legea în legătură cu libertatea religioasă a introdus o 
noutate ce nu poate fi neglijată în sistemul surselor legale de 
drept civil ecleziastic spaniol şi anume posibilitatea de a se 
realiza convenţii cu alte confesiuni decât cea catolică. Aceasta 

este exprimată în următorii termeni: “Statul va realiza, luând în 
considerare ideologiile religioase existente în societatea 
spaniolă, convenţii şi acorduri în legătură cu colaborarea cu 
Bisericile, confesiunile şi cultele care sunt înregistrate şi care , în 

funcţie de domeniul de acţiune şi de numărul de credincioşi, au 
obţinut o „rezidenţă” notorie. Aceste convenţii necesită, în toate 
cazurile, o aprobare printr-o lege a “Cortes Generales”-ului”. 
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 Confesiunile trebuie să satisfacă două exigenţe pentru a 
putea realiza convenţii cu Statul:  
 -trebuie să fie înscrise în registrul confesiunilor şi  

 -trebuie să aibă o prezenţă notorie. 
 Această din urmă condiţie are un profund caracter 
subiectiv, aprecierea notorietăţii rămânând ca atribuţiune a 
Statului. Convenţiile astfel realizate au un caracter de lege, 

convenţiile cu Sfântul Scaun servind de model. Au fost realizate 
până în prezent trei astfel de documente, dar în general 
convenţiile conţin reguli declarative, fără un conţinut 
normativ

298
. 

 Sistemul de drept civil ecleziastic spaniol este unul care 
protejează libertatea religiei, acest model susţinând practicile 
religioase instituţionalizate şi minimalizând rolul celor care nu 
au nici o religie sau celor care au tendinţa de a adopta un model 

de religie neconvenţional. 
 În Spania, serviciul militar este obligatoriu pentru toate 
persoanele, dar membrii clerului catolic sau al ordinelor 
religioase catolice sunt protejaţi, preoţii fiind exoneraţi de 

serviciului militar. La fel sunt scutiţi de serviciul militar 
ecleziasticii şi membrii ordinelor catolice care sunt angajaţi 
pentru o durată de trei ani într-o activitate de apostolat într-o 
regiune misionară sau în calitate de abate emigrant. Toţi preoţii 

se află însă la dispoziţia vicarului general militar, pentru a putea 
fi folosiţi în toate unităţile militare atunci când este necesar

299
 . 

La fel sunt trataţi şi clericii celorlalte culte. 
 Ecleziasticii beneficiază de asemenea şi de o protecţie 

specială în dreptul penal, adesea fiind prevăzute circumstanţe 

                                                             
298

 Ivan C. Iban, “Etat et Eglises en Espagne”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat 
et Eglises…,p. 108. 
299

 Art. 4 din Decizia ministerială din 4 iunie 1985, care reglementează 

serviciul militar pentru clerici şi membrii ordinelor religioase. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 189 

agravante în cazul în care o astfel de persoană este vătămată: 
“Oricine atentează la integritatea corporală a unui ecleziastic în 
timpul sau cu ocazia exercitării oficiului său religios, va fi 

pedepsit cu ]nchisoare de la 6 luni la 2 ani şi cu o amendă de la 

100.000 la 500.000 de pesetas”. “Oricine aduce ofensă publică, 
prin cuvinte sau gesturi, în aceleaşi circumstanţe, va fi pedepsit 

cu detenţie de la o zi la 6 luni”
300

. 
 Realitatea sociologică din Spania în domeniul religios nu 
este dificil de identificat. Mai mult de 90% din populaţia 
Statului este botezată în Biserica catolică, chiar dacă o mare 

parte nu sunt practicanţi, iar unii nu îşi mai recunosc apartenenţa 
religioasă. 87% din populaţia ţării îşi declară apartenenţa la o 
religie, dintre aceştia 86% fiind catolici

301
. Numărul celor care 

îşi declară apartenenţa religioasă a scăzut cu 12 procente din 

1981 până în 1990. În anul 1990, 50% dintre spanioli consideră 
religia importantă sau destul de importantă, 52% dintre ei au 
încredere în Biserici, 50% consideră că Bisericile răspund 
nevoilor spirituale, 38% consideră că Bisericile răspund 

problemelor de familie, iar 28% consideră că Bisericile răspund 
nevoilor sociale. Se observă o constanţă în ceea ce priveşte 
importanţa lui Dumnezeu (61% în 1981 şi 61% în 1990) şi o 
stabilitate pozitivă în ceea ce priveşte încrederea în Biserici (în 

1981, 50%, iar în 1990, 52%). Aceste date statistice marchează o 
secularizare a societăţii spaniole, dar putem fi de acord că există 
o oarecare stabilitate în problematica religioasă şi că puterea 
politică face eforturi pentru exploatarea avantajelor pe care le 

aduce o societate marcată de valorile creştine. 

                                                             
300

 Art. 210, alin. 1 şi 2 din Codul Penal spaniol. 
301

 Este  vorba  de  sondajul  european  amintit,  realizat   pentru   anul   1990. 

Vezi Yves Lambert, Religions et Laicité…, p.  



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 190 

 Diminuarea progresivă a numărului practicanţilor Bisericii 
catolice face să crească numărul membrilor unor noi grupări 
religioase, dar şi să se înmulţească indiferenţii.  

 

b) Rolul Bisericilor în sistemul educaţional 
 
 Învăţământul catolic ocupă un loc foarte important în cadrul 

învăţământului spaniol şi până în anul 1962, universităţile 
catolice au fost singurele particulare din sistemul de învăţământ 
spaniol. Acum este posibilă înfiinţarea unor universităţi 
particulare necatolice care, pentru a funcţiona, trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii, dar trebuie observat că numărul 
studenţilor care învaţă în aceste instituţii nu este foarte 
important. 
 În ceea ce priveşte învăţământul religios, este statuat că 

religia catolică trebuie să fie predată în toate instituţiile de 
învăţământ, până la nivelul universitar, această disciplină având 
însă un caracter facultativ şi cei care pot decide participarea sau 
neparticiparea la aceste cursuri sunt părinţii. În cazul în care nu 

se optează pentru un învăţământ religios, elevii trebuie să 
participe la alte activităţi supravegheate. Profesorii de religie 
sunt numiţi în colaborare cu Biserica Catolică, dar sunt plătiţi de 
către Stat. Pentru celelalte culte, cheltuielile cu educaţia 

religioasă nu sunt acoperite de către Stat
302

, dar este stabilită 

prin convenţ ii obligativitatea punerii la dispoziţie a unor spaţii 

pentru exercitarea activităţilor specifice asistenţei religioase
303

.  
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 Chiar dacă este posibil din punct de vedere juridic, nici o 
Facultate de teologie nu face parte din sistemul universitar de 
Stat. 

c) Sprijinirea de către Stat  
a activităţii Bisericilor  

 
 În ceea ce priveşte finanţarea Bisericilor, în Spania doar 
Biserica Catolică primeşte direct subvenţii din partea Statului. 

Este prevăzut din punct de vedere juridic faptul că Statul poate 
acorda Bisericii un procentaj din impozitul pe venit, pe capital 
sau alt impozit care are ca bază de calcul situaţia financiară a 
persoanelor fizice. Din acest motiv, este necesar ca fiecare 

persoană să precizeze de o manieră clară în ce parte doreşte să 
fie orientate fondurile pe care le cedează sub forma acestor 
impozite. În ceea ce priveşte declaraţia pentru impozitul pe 
venit, contribuabilul poate indica un procentaj din ceea ce el 

plăteşte Statului, pentru a fi acordat Bisericii Catolice sau să fie 
folosiţi aceşti bani pentru alte scopuri sociale. În cazul în care 
din declaraţie nu rezultă opţiunea pentru Biserica Catolică, 
sumele sunt utilizate pentru alte scopuri sociale. 

 Există de asemenea, în sistemul juridic spaniol, un serios 
catalog de alte avantaje financiare. Statul plăteşte profesorii de 
religie catolică, clericii din armată şi penitenciare. Există de 
asemenea, numeroase scutiri de impozite pentru diferite 

contribuţii publice, dacă confesiunea este bine definită. În ceea 
ce priveşte donaţiile, dacă acestea sunt făcute în favoarea 
Bisericii Catolice sau a unui cult cu care au fost semnate 
convenţii, 10% din suma donată poate fi redusă din impozitul 

persoanei fizice
304

. În ceea ce priveşte donaţiile făcute de către 
persoanele fizice, acest tip de reducere din impozit se aplică 

                                                             
304

 Art 78 alin. 4c din Legea nr. 18/1991. 
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doar pentru donaţiile făcute spre anumite instituţii ale Bisericii 
Catolice

305
. 

d) Asistenţa religioasă în instituţiile publice 
 
 Poziţia Bisericii Catolice este bine fixată în instituţiile 
publice, manifestându-se prin asigurarea asistenţei religioase. 
Acest tip de asistenţă religioasă nu mai este asigurat pentru că 

Statul ar fi confesional, cum se realiza până la amintita 
schimbare a sistemului, ci deoarece Statul trebuie să asigure 
drepturile fundamentale, printre care şi libertatea de religie. 
Statul este cel care trebuie să creeze condiţii pentru a permite 

fiecărui individ să-şi exercite drepturile şi libertăţile. Sistemul de 
asistenţă religioasă în instituţiile publice este cel mai bine pus la 
punct pentru asistenţa militară în cadrul forţelor armate. 
“Asistenţa spirituală religioasă a catolicilor militari este 

asigurată, printre altele, prin vicariatul militar“
306

 . Personalul 
care asigură serviciul religios în armată este încadrat ca personal 
militarizat, însă se pare că pentru viitor se urmăreşte ca acest 
personal să obţină un statut civil de simpli angajaţi. În ceea ce 

priveşte asigurarea asistenţei religioase pentru necatolicii 
aparţinând cultelor care au semnat convenţii cu Statul spaniol, 
nu există precizări clare care să arate că personalul delegat 
pentru astfel de activităţi este remunerat de către Stat. Totul 

depinde de modul în care este interpretată prevederea următoare: 
“Serviciul religios este asigurat de către pastori (în cazul 
protestanţilor), care trebuie să-şi desfăşoare activitatea în 
aceleaşi condiţii ca şi alţi pastori ai altor Biserici, confesiuni şi 

                                                             
305

 Norma 2 din 29 iulie 1983. 
306

 A şaptea dispoziţie finală din Legea nr. 17/1989 din 19 iulie, care 

reglementează regimul personalului militar. 
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comunităţi care au încheiat convenţii de colaborare cu Statul”
307

. 
În practică, toţi preoţii militari sunt plătiţi de către Stat. Prezenţa 
personalului bisericesc în spitale este de asemenea 

reglementată
308

. În funcţie de importanţa spitalului, sunt 
rezervate câteva locuri pentru personalul ecleziastic catolic, 
personal care se bucură de drepturi şi de obligaţii identice cu 
cele ale celorlalţi membri ai personalului care funcţionează în 

spital, fiind, în consecinţă, plătiţi din fondurile publice. Costurile 
pentru asistenţa religioasă acordată de celelalte confesiuni, sunt 
suportate de către ele însele. În închisori, asistenţa religioasă 
catolică este finanţată de către Stat, în timp ce sistenţa exercitată 

de personalul celorlalte confesiuni este realizată din fonduri 
proprii

309
.  

 Spania face parte din grupul ţărilor catolice cu o puternică 
tradiţie religioasă. Observăm că sistemul juridic spaniol, sau mai 

bine zis principiile care guvernează raportul dintre Biserici şi 
Stat şi cele care definesc poziţia Bisericii în societatea spaniolă, 
sunt influenţate într-o oarecare măsură de sistemul italian şi 
chiar şi de cel francez. Astfel, poate fi identificat modelul de 

relaţie dintre Biserici şi Stat stabilit pe baza convenţiilor 
semnate de către cele două instituţii şi în acest caz, cu cât 
Biserica respectivă este mai bine reprezentată din punct de 
vedere sociologic, cu atât poate să obţină din partea Statului mai 

multe garanţii. Deoarece şi în Spania, ca şi în Italia, Biserica 
Catolică este cea care are o covârşitoare majoritate, convenţiile 
semnate de această Biserică cu Statul servesc ca şi model. 
                                                             
307

 Ivan C. Iban, “Etat et Eglises en Espagne”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat 
et Eglises…,p. 122. 
308

 Decizia din 20 septembrie 1985, prin care este reglementată publicarea 

convenţiilor privind asistenţa religioasă catolică în spitale publice, publicată 
în Buletinul Oficial Spaniol din 21 decembrie 1985. 
309

 Ivan C. Iban, “Etat et Eglises en Espagne”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat 

et Eglises…,p. 123. 



Pr. Patriciu VLAICU  Locul şi rolul recunoscut  Bisericilor în ţările Uniunii 
Europene 

 

 194 

Datorită relaţiilor instabile existente între Biserică şi Stat în 
ultimul secol, acum Statul încearcă să se folosească de 
experienţa Franţei pentru a asigura prezenţa Bisericii în 

instituţiile publice, dar totodată lasă impresia unei echidistanţe. 

O concretizare a acestei poziţii este afirmaţia că Statul asigură 
prezenţa Bisericii în instituţiile publice datorită preocupării ca 

fiecare cetăţean să aibă posibilitatea de a practica religia pentru 
care optează. În orice caz, cu sau fără o recunoaştere a acestei 
realităţi din partea Statului, Biserica Catolică deţine în Spania o 
poziţie foarte importantă, având o influenţă ce o impune în 

societatea spaniolă. 
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7. LOCUL ŞI ROLUL RECUNOSCUT 
BISERICILOR ÎN PORTUGALIA 

 
 

 După obţinerea independenţei Portugaliei în anul 1143, ea 
s-a aflat sub o vădită influenţă a papalităţii. La sfârşitul evului 
mediu, această legătură strânsă dintre Stat şi Biserica Romano-
Catolică se manifesta încă de o manieră clară şi distinctă. Cele 

două puteri încercau de fiecare dată să echilibreze balanţa 
avantajelor obţinute. Statul a folosit religia ca un mijloc de 
legitimare şi totodată ca un instrument de control social, iar 
Biserica la rândul ei a folosit Statul ca un instrument de protecţie 

pentru exercitarea misiunii ei. 
 Reforma şi conflictele dintre catolici şi protestanţi nu au 
atins de o manieră foarte importantă Portugalia. În epoca primei 
revoluţii liberale, când a fost stabilită şi Constituţia din 1822, 

prin articolul 25 din prima Constituţie portugheză se preciza că 
“religia naţiunii portugheze este religia romano-catolică”

310
. 

Celelalte religii nu au fost acceptate decât pentru străini, iar 
cultul lor nu putea fi exercitat nici în pieţe publice şi nici în 

biserici publice. Constituţiile din 1826 şi din 1838 prezintă de 
asemenea religia romano-catolică ca şi religie de stat. 
Constituţia din anul 1826 garanta pentru prima dată în 
Portugalia dreptul de a nu fi persecutat pe motive religioase, cu 

condiţia ca religia de stat să fie respectată şi morala ei să nu fie 
ofensată

311
 . 

                                                             
310

 Vezi J. Miranda, “Liberdade religiosa, Igrejas e Estadu em Portugal”, în  
Naçao e Defensa, XI, 39, iulie-sept. 1986, p. 119. 
311

 Art. 145, paragraful 4 din Constituţia din 1826. 
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 O dată cu Revoluţia republicană din anul 1910, încep să se 
manifeste principii ale separaţiei dintre Biserică şi Stat

312
, 

inspirate din Legea de separaţie dintre Biserică şi Stat 

promulgată în Franţa, în anul 1905. Constituţia din 1911 a 
confirmat acest principiu, dar această separaţie nu voia să 
impună un sistem de neutralitate din partea Statului. Adeseori, 
Statul a adoptat poziţii negative cu privire la religie şi la 

existenţa lui Dumnezeu, aflându-se implicat deseori într-o 
dispută aprinsă cu Biserica Catolică. Această situaţie tensionată 
s-a mai ameliorat după 1918

313
,  an după care libertatea de 

religie şi de conştiinţă a ajuns să fie considerată ca un element 

definitoriu al democraţiei. 
 

a) Actualul statut juridic al Bisericilor 
 

 Sfârşitul regimului liberal din 28 mai 1926 a schimbat tonul 
relaţiilor dintre Biserica Romano-Catolică şi Stat. Constituţia 
din 1933 dispunea că Biserica rămâne separată de Stat, Statul 
neangajându-se în nici un raport preferenţial cu nici un cult. Este 

asigurată libertatea de organizare a cultelor şi neutralitatea 
învăţământului în şcolile publice

314
.  Între anii 1935-1971, prin 

amendamentele constituţionale realizate, Biserica Romano-
Catolică şi-a regăsit Statutul de “religie a naţiunii portugheze”

315
 

sau de “religie tradiţională a naţiunii portugheze”
316

. Se poate 
afirma că, deşi sistemul constituţional portughez stabileşte şi 

                                                             
312

 În data de 20 Aprilie 1911, a fost emis un decret numit “Lege de 
separaţie”. 
313

 Decretul 3856 din 22 februarie 1918 a antrenat o oarecare relaxare în acest 

domeniu. 
314

 Art. 45 al Constituţiei din 1933. 
315

 Amendamentul din 1951, Legea 2048/1951 . 
316

 Amendamentul din 1971, Legea 3/1971. 
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garantează principii democratice, totuşi Biserica Romano-
Catolică se bucură de un statut privilegiat, marcat şi prin 
Concordatul încheiat între Portugalia şi Sfântul Scaun.  

 Poziţia specială a Bisericii Catolice se poate observa şi din 
simpla trecere în revistă a datelor sociologice privind viaţa 
religioasă din Portugalia. După cifrele oficiale

317
, mai mult de 

65% dintre portughezi se consideră romano-catolici. Există şi 

11.300 ortodocşi, 36.000 protestanţi, 9.134 musulmani, 3.500 
evrei. Pe lângă aceştia mai există Biserica Mana şi Biserica 
universală a Regatului lui Dumnezeu, Cultul Martorilor lui 
Iehova şi mai multe culte neoprotestante. Cultele netradiţionale 

sunt considerate în societatea portugheză drept secte. În ceea ce 
priveşte sondajele făcute pentru stabilirea caracteristicilor 
religioase din diferite ţări ale Uniunii Europene, acestea ne 
prezintă o Portugalie cu o situaţie asemănătoare cu cea a 

Spaniei. În 1990, 56% dintre portughezi considerau că religia 
este importantă, 41% practicau religia, 22% nu practicau cu nici 
o ocazie o religie, dar 80% credeau în Dumnezeu, iar 66% 
credeau în importanţa lui Dumnezeu, în timp ce 49% considerau 

că Bisericile răspund nevoilor spirituale, 47% considerau că 
Bisericile răspund problemelor familiei, iar 33% considerau că 
Bisericile răspund problemelor sociale. 
 Sistemul juridic rezervat cultelor poate fi caracterizat 

observânduse prevederile sistemului legislativ şi în special cele 
ale articolului 41 din Constituţie, care stabilesc un sistem de 

egalitate
318

 şi totodată de separaţie. Specialiştii în domeniul 
raporturilor dintre Biserică şi Stat observă că nu se poate vorbi 

de o separaţie totală şi nici de o egalitate completă, Biserica 

                                                             
317

 Vitalino Canas, “Etat et Eglises au Portugal”, în Gerhard Robbers (ed.) 
Etat et Eglises…,p. 279. 
318

 Egalitate ce rămâne relativă, dacă ţinem cont de starea de fapt a unei 

Biserici Romano-Catolice mai mult sau mai puţin protejate. 
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Romano-Catolică bucurându-se de privilegii care nu sunt 

garantate pentru celelalte culte
319

. 
 După doctrina juridică portugheză, principiile 

constituţionale amintite deja au consecinţe pentru toate 
Bisericile şi pentru toate cultele3

320
, consecinţe care ar putea fi 

sistematizate astfel: 
 “-libertatea de organizare şi de exerciţiu a funcţiilor lor, 

incluzând actele de cult care se desfăşoară fie în public, fie 
privat; 

 -libertatea de a întemeia seminarii, şcoli sau orice alt centru 
de formare bisericească, fără direcţia sau controlul Statului; 

 -libertatea de a întemeia şi a dirija şcoli private sau 
cooperative sub supravegherea Statului, ca şi dreptul de a învăţa 

religia în aceste şcoli; 
 -libertatea prozelitismului

321
; 

 -dreptul de a răspândi şi a dezvolta credinţa prin publicaţii 
proprii, staţii de radio şi reţele de televiziune; 

 -dreptul de a încheia concordate sau alte convenţii cu Statul 
portughez pe baze egale, fapt care presupune, bineînţeles şi o 

oarecare formă de recunoaştere, dar nu o aprobare sau o 
adeziune; 

 -imunitatea Bisericilor şi cultelor împotriva tuturor actelor 
privind libertatea religioasă individuală sau colectivă; 

 -obligaţia de neamestecare a Statului în domeniul religios şi 
neutralitatea instituţiilor de stat; 

                                                             
319

 Vitalino Canas, “Etat et Eglises au Portugal”, în Gerhard Robbers (ed.) 
Etat et Eglises…,p. 284. 
320

 Vitalino Canas, “Etat et Eglises au Portugal”, în Gerhard Robbers (ed.) 

Etat et Eglises…,pp. 285-286. 
321

 Bineînţeles că este vorba despre acel “prozelitism de bună credinţă” care 
se referă la libertatea de a convinge prin mijloace oneste şi la libertatea de a -ţi 

schimba religia. 
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 -incapacitatea Statului de a organiza activităţi sau ceremonii 
religioase; 
 -incapacitatea confesiunilor de a se amesteca în organizarea 

şi conducerea Statului; 
 -incapacitatea clericilor de a fi funcţionari ai Statului, 
datorită statutului lor ecleziastic; 
 -privilegiul clericilor de a nu fi interogaţi în legătură cu 

faptele despre care au luat cunoştinţă în cadrul confesiunii; 
 -dreptul la un învăţământ neconfesional în şcolile publice; 
 -dreptul confesiunilor la o egalitate de tratament şi de a fi 
trataţi ca egali”

322
.  

 Datorită situaţiei sociologice şi tradiţiilor puternice 
existente în această ţară, atunci când dorim să analizăm statutul 
juridic al Bisericilor din Portugalia, suntem obligaţi să observăm 
realitatea juridică în care îşi desfăşoară activitatea Biserica 

Romano-Catolică, iar apoi să observăm statutul juridic al 
celorlalte culte.  
 Datorită Concordatului în vigoare, Bisericii Romano-
Catolice îi este recunoscută personalitatea juridică prin legea 

portugheză internă, fără îndeplinirea altor formalităţi sau 
condiţii. Există câteva ambiguităţi în ceea ce priveşte tipul 
personalităţii juridice al acestei Biserici, susţinându-se că 
Biserica Romano-Catolică din Portugalia îşi are personalitatea 

jurdică de drept intern, datorită faptului că Biserica Catolică este 
titulara unei personalităţi juridice de drept internaţional

323
. 

                                                             
322

 Această distincţie este sugerată de către Laurence Tribe în American 

Constitutional Law, Mineola, New York, 1978, p. 992 ş.u. 
323

 Menţionare despre o astfel de interpretare se face în studiul amintit al lui 
Vitalino Canas, precizându-se că interpretarea art. I din Concordat ar arăta că 

Biserica Catolică ar avea ea însăşi o personalitate juridică, făcându-se aluzie 
la personalitatea juridică de drept internaţional de care se bucură Sfântul 
Scaun şi Vaticanul. Trebuie observat ca este vorba de două personalităţi 

juridice distincte şi că în jurisprudenţa canonică şi de drept civil ecleziastic 
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Astfel, Biserica este autonomă din punct de vedere organizatoric 
şi doctrinar. Ea poate să întemeieze persoane morale conform 
dreptului canonic, are libertatea de a colecta fonduri din partea 

aderenţilor, pentru scopuri specifice, i se recunoaşte proprietatea 
asupra bunurilor funciare şi deţine privilegii în utilizarea 
monumentelor naţionale, precum şi dreptul de a fi consultată 
atunci când Statul doreşte să dea o altă destinaţie unor Biserici 

din patrimoniul naţional sau să demoleze astfel de clădiri ori să 
le rezerve pentru cultul religiei catolice

324
. 

 Biserica Romano-Catolică este exonerată de impozite 
locale sau naţionale, prin aceasta înţelegându-se şi exonerarea de 

impozitul pe venit şi consumaţie
325

. Clericii nu pot face parte din 
anumite jurii, curţi de justiţie şi tribunale

326  şi nu pot fi aleşi în 
funcţiile publice

327
. Clericii sunt scutiţi de serviciul militar, dar 

au obligaţia de a asigura serviciul religios în cadrul programului 

de asistenţă religioasă din cadrul armatei
328

.  Reprezentanţilor 
Bisericii le este acordat dreptul de liber acces în spitale, şcoli 
publice, azile de bătrâni, închisori, cu scopul de a asigura o 
asistenţă religioasă

329
. Statul portughez se obligă să asigure 

învăţarea moralei catolice şi a religiei prin Biserică, la anumite 

                                                                                                                                   
nu se face menţionarea unei personalităţi juridice pentru Biserica Catolică în 

sens general. O astfel de interpretare rămâne interesantă ca o poziţie a 
jurisprudenţei portugheze, care trebuie privită cu prudenţă atunci când este 
vorba despre Biserica Catolică în general. 
324

 Art. VI, VII din Concordatul încheiat între Portugalia şi Sfântul Scaun, în 
relaţie cu Legea 13/198585 din 14 noiembrie 1985. 
325

 Art. VIII din Concordat. 
326

 Art. XIII din Concordat. 
327

 Legea nr. 14/1979 din 16 mai, art. 6 paragraful 1; Decretul-Lege nr. 701- 

B/1976 din 29 septembrie. 
328

 Art. XIV din Concordat. 
329

 Art. XVII din Concordat. 
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nivele din şcolile publice
330

. Bisericii Catolice îi este acordată 
capacitatea de a celebra mariaje canonice valabile în dreptul 
civil

331
. 

 Pentru celelalte confesiuni, Legea cu privire la libertatea 
religioasă, nr. 4/1971, constituie fundamentul pentru statutul 
juridic al confesiunilor, altele decât cea catolică. Această lege 
este aplicabilă în principiu la toate confesiunile. Potrivit 

prevederilor legale, pentru a dispune de personalitate juridică, 
confesiunile trebuie să îndeplinească toate condiţiile şi 
procedurile conţinute în Decretul-Lege nr. 594/1974. În cadrul 
legislativ referitor la celelalte confesiuni, nu există garanţii 

pentru libertatea de colectare a fondurilor, protecţia valorilor 
imobiliare, exonerarea de impozite, pentru privilegii similare cu 
cele acordate Bisericii Catolice. Autorizarea învăţământului 
religios în şcolile publice pentru celelalte culte, este supusă unor 

condiţii restrictive
332

. Dreptul de a învăţa propria religie este 
acordat numai confesiunilor care “nu profesează orientări 
morale şi religioase care să atenteze la principiile morale ale 
societăţii portugheze”

333
, iar cultele, altele decât cel catolic, nu 

pot oficia căsătorii care să aibă o valoare juridică. 
 Observând cele două tipuri de poziţie juridică, este evidentă 
protejarea Bisericii Catolice, neputând fi vorba despre o 
egalitate clară, dar nici nu poate fi vorba despre o persecutare a 

celorlalte culte. 
 
 

                                                             
330

 Art. 36 paragraful 5 şi art. 67 paragraful 2 alin. c din Constituţia 
Portugaliei. 
331

 Art. XXII şi XXIII din Concordat. 
332

 Prin reglementarea nr. 104/1989, autorizaţiile administrative sunt acordate 
pentru fiecare caz în parte, pentru fiecare şcoală şi fiecare confesiune.  
333

 Nr 15 din Despacho Normativo 194/1989, vezi Vitalino Canas, “Etat et 

Eglises au Portugal”, în Gerhard Robbers (ed.) Etat et Eglises…,p. 291. 
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b) Biserica şi sistemul educaţional portughez 
 
 Biserica Romano-Catolică este puternic implicată în 

sistemul educaţional portughez, prin existenţa unei Universităţi 
catolice prestigioase, care dispune de ramificaţii în mai multe 
oraşe, iar în universităţile de stat există numeroase cadre 
didactice care provin din mediul ecleziastic. 

 În ultimii ani, problema cea mai dificilă ce a marcat relaţia 
dintre Biserică şi Stat în Portugalia, a fost aceea a 
învăţământului religios în şcolile publice. Până în anul 1976, 
Statul a avut obligaţia de a învăţa morala şi religia catolică la 

câteva nivele şcolare. Probleme au fost ridicate privind 
oportunitatea unei astfel de obligaţii, într-un sistem ce dorea să 
impună o separaţie între Biserică şi Stat. Acordul nr. 423/1987 
declara că autorizarea educaţiei religioase în şcolile publice nu 

este contrară principiului constituţional de separaţie, afirmat prin 
articolul 41 paragraful 4 din Constituţie şi principiului de 
nonconfesionalitate a învăţământului din şcolile publice, afirmat 
de art. 43 paragraful 3 al aceleiaşi Constituţii. Biserica catolică 

are dreptul de a învăţa religia şi morala proprie în şcoli, datorită 
faptului că este Biserica majoritară

334
. 

 

c) Finanţarea cultelor 
 

 În ceea ce priveşte finanţarea cultelor, nu există nici un 
sistem perfectat de către Stat în acest sens. Nu există taxe locale 
sau naţionale pentru instituţii religioase dar, după cum am 
amintit deja, există câteva mecanisme de ajutor indirect. Biserica 

Romano-Catolică beneficiază de o exonerare de principalele 

                                                             
334

 Vezi Vitalino Canas, “Etat et Eglises au Portugal”, în Gerhard Robbers 

(ed.) Etat et Eglises…,p. 293. 
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impozite. Statul poate susţine ocazional anumite activităţi şi 
iniţiative cu impact social

335
  şi bineînţeles că în cea mai mare 

parte a cazurilor aceste acţiuni sunt organizate de către Biserica 

Romano-Catolică.  
 Prin acest sistem, datorită faptului că majoritatea 
activităţilor bisericeşti finanţate de către Stat sunt realizate de  
Biserica Romano-Catolică, Statul portughez pare a fi indiferent 

faţă de modul în care celelalte culte reuşesc să asigure asistenţa 
spirituală pentru credincioşii lor.  
 Cazul Portugaliei, după cum reiese din datele prezentate, se 
află la jumătatea drumului dintre separaţie între Biserică şi Stat 

şi sistemul de protejare a unui cult. Influenţele separaţiei de tip 
francez şi realităţile istorice fac din Portugalia o ţară interesantă 
din acest punct de vedere. 
 Deşi se observă, mai mult decât în Spania, tendinţa de 

secularizare şi de idealizare a principiului separaţiei dintre 
Biserică şi Stat, totuşi Biserica Romano-Catolică ocupă un loc 
de frunte în societatea portugheză, răspunzând nevoilor 
culturale, spirituale şi sociale ale acestei naţiuni, iar Statul 

înţelege să o răsplătească pentru această activitate, mai mult sau 
mai puţin deschis. 

 
*** 

 Acest tip de relaţie dintre Biserică şi Stat demonstrează 
faptul că Bisericilor le este recunoscut un loc important în viaţa 
publică şi un rol cert în promovarea valorilor în societate. În 
literatura de specialitate, acest model mai este numit şi model de 

“separaţie suplă”
336

, făcându-se aluzie la faptul că el utilizează 
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în acelaşi timp noţiunea de separaţie, dar recunoaşte Bisericii un 
rol fundamental pe care înţelege să-l sprijine.  
 Unii sunt de părere că separaţia declarată este temperată de 

reminiscenţele unei relaţii privilegiate cu una dintre Biserici şi în 
cea mai mare parte a cazurilor, aceasta este Biserica Catolică. 
Sunt State care pot fi date ca exemplu în acest sens şi anume 
Portugalia, Spania şi Italia. Unii autori merg mai departe, 

considerând că în aceste trei State este vorba despre un 
confesionalism mascat. Astfel, este subliniat faptul că în Spania 
toate Bisericile par a fi pe picior de egalitate, dar Biserica 
Catolică are o poziţie privilegiată, fiind singura menţionată 

expres în Constituţie
337

. În toate celelalte ţări prezentate ca 
aparţinând unui astfel de model, pot fi identificate tendinţe de 
protejare a Bisericii majoritare. Unii susţin că acest lucru este 
firesc datorită realităţii sociologice din acea ţară, impresia de 

favorizare fiind lăsată de faptul că atunci când vorbim de o 
sprijinire proporţională, această sprijinire este mult mai vizibilă 
dacă este raportată la majoritatea populaţiei, care aparţine în 
general Bisericii Catolice. Există alte voci care afirmă că această 

favorizare este de aşteptat să apară atunci când credincioşii unui 
cult majoritar sunt şi majoritatea electoratului, iar la aceasta am 
putea adăuga că sprijinul preferenţiat este direct proporţional cu 
nivelul de conştiinţă a apartenenţei religioase a electorilor. Acest 

fapt se poate observa cel mai bine în cazul Irlandei, care a ales o 
separaţie, dar o separaţie opusă laicizării. Statul irlandez însuşi 
se declară “credincios”

338
, iar separaţia este manifestată doar 

prin faptul că autorităţile nu asigură în mod direct finanţarea 

vreunui cult
339

 , dar se angajează să subvenţioneze şcolile tuturor 
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cultelor. Subvenţionarea este însă în proporţie de 93% pentru 
şcolile catolice. 
 În Germania ca Stat federal, se observă de asemenea o 

oarecare poziţie privilegiată a cultelor ce au o personalitate 
juridică de drept public, dar în acest caz trebuie să ţinem cont de 
particularităţile regionale şi de faptul că acest tip de 
personalitate tinde să fie acordată cu o mare largheţe. 

 Cele trei modele de relaţie dintre Biserică şi Stat subliniază, 
pentru fiecare caz în parte, poziţia pe care Statul consideră că 
trebuie să o acorde Bisericilor. Nu se poate ajunge la o 
uniformizare a acestor tipuri de relaţie, deoarece nu se poate 

ajunge la o uniformizare a culturilor şi tradiţiilor din ţările 
europene. 
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ÎN LOC DE CONCLUZII 
 
 

 După cum am văzut, locul şi rolul recunoscut Bisericilor în 
Statele Uniunii Europene este strâns legat de statutul juridic 
rezervat cultelor, de modul în care Biserica îşi face simţită 
prezenţa în instituţiile publice prin educaţie şi asistenţă 

religioasă, dar şi de maniera în care Statul înţelege să sprijine 
activitatea acesteia. Am văzut situaţii diferite, bazate pe 
concepţii diferite şi, deşi am încercat să prezint o sistematizare a 
cazurilor în funcţie de câteva caracteristici comune date de cele 

trei modele de raport existente între Biserică şi Stat, trebuie să 
remarcăm faptul că diferenţele copleşesc asemănările. 
 Am avut ocazia să vedem câteva aspecte care privesc viaţa 
religioasă în mijlocul unor popoare ce acoperă un larg spectru de 

culturi şi tradiţii. Domeniul pe care l-am abordat este plin de 
elemente atipice ce uneori intră într-un raport de 
contradictorialitate. Poate să pară absurd faptul că într-o ţară în 
care regele este conducătorul Bisericii, Statul nu se interesează 

prea mult de problemele financiare ce se află în faţa Bisericii de 
Stat

340
 . Cazuri atipice am întâlnit şi când am abordat situaţia din 

Olanda, unde funcţionează principiul separaţiei dintre Biserică şi 
Stat, fără ca să existe însă prevederi legale în acest sens. Irlanda 

se află şi ea într-o situaţie delicată, declarându-se ca adeptă a 
principiului separaţiei dintre Biserică şi Stat, dar statuând prin 
Constituţie că este o ţară creştină şi lăsând învăţământul în 
seama confesiunilor. Franţa, ţara cu cea mai rigidă separaţie 

dintre Biserică şi Stat, patria ateismului modern, păstrează 
pentru cele trei departamente din Est un regim concordatar total 

                                                             
340
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opus principiul separaţiei; acelaşi Stat care refuză orice susţinere 
a Bisericilor, în aceste trei departamente se implică efectiv în 
numirea episcopilor şi asigură salarizarea clericilor cultelor 

recunoscute. Italia, Spania şi Portugalia, deşi declară o poziţie 
intermediară între separaţie şi protejarea cultelor, sunt în situaţia 
de a sprijini în mod deosebit şi cu câteva accente de 
exclusivitate Biserica Catolică.  

 Încercând să prezint realităţile concrete şi evitând să fac 
judecăţi de valoare -tocmai pentru că o judecare a unei situaţii 
existente într-un sistem cultural marcat de o anumită istorie şi de 
o anumită tradiţie nu se poate face în mod obiectiv din exterior- 

nădăjduiesc că aceste pagini vor reuşi să ajute la o mai bună 
informare a celor interesaţi, pentru a cunoaşte mai bine cum 
vecinii noştri abordează problematica religioasă, pentru a învăţa 
din experienţa altora şi pentru a observa în mod corect 

realităţile, în vederea întrezăririi perspectivelor. 
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