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Prawa małoletnich są coraz częstszym przedmiotem zainteresowania, 
stąd z dużym zainteresowaniem należy przyjąć fakt opublikowania mono
grafii pt. Diritti ed educazione religiosa del minore (Prawa i wychowanie 
religijne nieletnich). Autorka tego dzieła, Roberta Santoro, jest adiunktem 
w Instytucie Prawa Publicznego Uniwersytetu w Bari, uczennicą prof. Ga
etano Dammacco. Głównym obszarem jej zainteresowań jest szeroko rozu
miane prawo wyznaniowe i prawo kanoniczne, prowadzi także badania 
z zakresu praw człowieka, a w szczególności praw nieletnich.

Praca składa się z wstępu i czterech rozdziałów: Il minore come perso
na e il suo diritto all’educazione religiosa (Małoletni jako osoba i jego prawo 
do wychowania religijnego), Educazione religiosa, tutela dei minori e attivi
tà’ amministrativa ( Wychowanie religijne, opieka nad nieletnimi i działania 
administracyjne), Educazione religiosa e tutela giurisprudenziale del mino
re (Wychowanie religijne a opieka prawna nad małoletnim), Modi di eserci
zio della liberta’ religiosa (Sposoby wykonywania wolności religijnej).

Temat pracy nie budzi większych wątpliwości, został prawidłowo sfor
mułowany i odpowiada treści. Moje zastrzeżenia dotyczą natomiast braku 
niektórych istotnych elementów składowych opracowania monograficznego. 
R. Santoro nie opatrzyła swojego dzieła żadnym podsumowaniem czy wnio
skami. Zasadne byłoby również w każdym rozdziale zamieszczać krótki 
wstęp oraz podsumowanie czy streszczenie. Autorka powołuje się na źródła 
prawa, tym samym warto, aby w pracy istniał również wykaz źródeł. Walor 
tej publikacji pomniejsza również fakt, że z rzadka powołuje się na litera
turę, a na końcu pracy nie ma bibliografii.

Wartość merytoryczna pracy nie budzi większych wątpliwości. Autorka 
już na początku zaznaczyła, że we współczesnych porządkach prawnych 
dziecko postrzegane jest już nie jako przedmiot wychowania, lecz 
jako samodzielny podmiot praw (s. 9), co potwierdza włoska konstytucja 
w art. 2 i 3. Uznanie podmiotowości nieletniego pociąga za sobą koniecz
ność uznania jego wolności i znajduje to odzwierciedlenie zarówno w syste
mie prawa wewnętrznego Włoch, jak i prawa międzynarodowego (s. 24-40). 
Wiąże się z akceptacją praw dziecka nie tylko do wzrostu fizycznego, ale 
również do rozwoju osobowości poprzez edukację. Taki rozwój pozwala na
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ukształtowanie pełnej osobowości danej jednostki (s. 41). W ten sposób 
autorka pogodziła ze sobą dwie bardzo trudne kwestie: wolność osoby ludz
kiej, a jednocześnie obowiązek edukacji, przy jednoczesnym zarzuceniu 
tradycyjnej koncepcji dziecka jako przedmiotu działań formacyjnych. Obo
wiązek wychowania dziecka spoczywa na rodzicach. Tym samym państwo 
winno respektować to prawo (s. 42).

Trudno jest pogodzić się z tezami zawartymi w rozdziale I (s. 46), 
w którym mowa o traktacie nicejskim. Według Roberty Santoro, prawdziwa 
integracja Europy dokonała się w wyniku upadku Muru Berlińskiego. Jest 
to oczywista nieprawda, przemiany za „żelazną kurtyną” rozpoczęła polska 
Solidarność, a upadek systemu komunistycznego w Polsce umożliwił zbu
rzenie Muru Berlińskiego. Ponadto trudno jest się zgodzić z tezą określają
cą kraje danego socjalizmu realnego jednym wspólnym mianownikiem 
„państwa Wschodu Europy” (Paesi dell’Est), bowiem np. Polska leży na 
północ od Włoch. Zatem bardziej poprawne wydaje się sformułowanie „Pań
stwa Europy Środkowo-Wschodniej”.

Autorka zwraca uwagę na konieczność wspomagania rodziców przez 
czynniki publiczne, państwo czy gminę (s. 58). Zdarza się przecież, że sami 
rodzice z przyczyn mentalnych nie są w stanie dziecka wychować, koniecz
ne jest zewnętrzne wsparcie. W prawie włoskim istnieją liczne uregulowa
nia dotyczące wspierania rodziców przez czynniki publiczne.

Szczególne znaczenie ma wychowanie religijne dziecka. Autorka kon
frontuje kwestię wolności dziecka, wolności religijnej i ograniczeń, jakie 
płyną z faktu niedojrzałości psychicznej małoletniego (s. 72 i n). Zasadniczo 
prawo do religijnego wychowania posiadają rodzice. Według Santoro tego 
prawa nie można jednak absolutyzować. Należy bowiem uznać za natural
ne prawo dziecka do decydowania o swojej religijności, tj. o wyborze religii. 
Właśnie w tym duchu sąd w Genui 9 lutego 1959 r. zdecydował o przychy
leniu się do woli dziecka i umieszczeniu go w Instytucie Katolickim wbrew 
woli ojca, który chciał dziecko umieścić w Instytucie Hebrajskim (s. 75). Ta 
decyzja sądu nie osłabia jednak prawa rodziców do religijnego wychowania 
dziecka, bowiem w tym przypadku sąd działa na podstawie zasady subsy- 
diarności, a więc jedynie zastępuje rodziców, gdy ci nie mogą lub nie są 
w stanie podołać swoim obowiązkom.

Kwestia wychowania religijnego komplikuje się w sytuacji rozwodu lub 
separacji, nierzadko połączonej z przejściem jednego z rodziców na inną 
religię (s. 94). W tym przypadku stosuje się konstrukcję podmiotowej wol
ności dziecka, która pozwala na oddzielenie wychowania, w tym religijne
go, od interesu rodziców. Organem najbardziej upoważnionym do stania na 
straży wolności dziecka jest sąd. Trybunał Konstytucyjny Włoch w decyzji 
222/1983 podkreślił, że jego zadaniem jest bronić interesów zapisanych 
w konstytucji, w tym wolności nieletnich (s. 99). Santoro analizuje również 
inne decyzje w tej materii, co niewątpliwie podnosi walor merytoryczny tej
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pracy. Stwierdza, że w przypadku rozwodu lub separacji małżonków sąd 
może wybrać bardziej odpowiedzialnego rodzica i jemu powierzyć wychowa
nie dziecka, w tym wychowanie religijne.

Szczególną rolę w procesie ochrony wolności i praw nieletniego odgry
wają instytucje społeczne powiązane z wymiarem sprawiedliwości (s. 108 
i n). Autorka wskazuje na podstawy prawne działań podejmowanych przez 
organizacje społeczne w tym zakresie. Muszą one dość blisko współdziałać 
z sądami, konieczny bowiem jest czynnik kontroli nad działalnością tych 
instytucji.

W końcowej części pracy Santoro analizuje sposoby realizacji praw 
i wolności nieletnich w zakresie wyznawania religii. Podstawowym instru
mentem jest prawo (s. 123). Współcześnie narosło wiele problemów w za
kresie relacji pracownik -  pracodawca, zwłaszcza gdy pracownikiem jest 
osoba małoletnia. Pracodawca nie powinien systemem pracy ani innymi 
metodami narzucać podwładnym własnej ideologii, lecz respektować ich 
światopogląd. Ta zasada jest ważna w szczególności wobec dziecka. Kolej
nym instrumentem realizacji wolności religijnej jest rodzina i jej kondycja 
społeczna (s. 125). To właśnie od tego zależy realizacja podstawowych praw 
i wolności dziecka. Następnym istotnym elementem jest szkoła (s. 130). 
Wolność religijna w szkole, w perspektywie współczesnego rozwoju społe
czeństwa, nabiera szczególne znaczenia ze względu na dzieci imigrantów 
wyznających często inne religie. Wymaga to od nauczycieli daleko idącego 
zrozumienia i poszanowania wolności dziecka i jego prawa do formacji 
religijnej zgodnej z jego przekonaniami. Ostatnim instrumentem jest sys
tem prawa socjalnego (s. 139). W społeczeństwie wielokulturowym prawa 
socjalne mają coraz większe znaczenie.

Dzieło Roberty Santoro wnosi znaczący wkład w rozwój nauki global
nej. Umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z nowymi trendami w prawach 
człowieka, szczególnie w prawach małoletnich. Opracowanie to zawiera 
również liczne odniesienia do orzecznictwa włoskiego oraz ustawodawstwa 
włoskiego i unijnego. Może zatem być polecane studentom jako lektura 
uzupełniająca na przedmiocie prawa człowieka.
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