Abstrakt
Tato doktorská diserta£ní práce pojednává o vybraných aspektech svobody náboºenství v
Evrop¥. Jejím cílem je p°edstavit právní rámec, ve kterém se náboºenská svoboda vyskytuje, a zasadit tuto d·leºitou svobodu do ²ir²ího kulturního, náboºenského a lidskoprávního kontextu. D·sledná kontextualizace, zd·raz¬ovaná v pr·b¥hu celé práce, vychází z
p°edpokladu, ºe není moºné vyextrahovat £ist¥ právní koncept náboºenské svobody, který
by nebyl ovlivn¥n spole£enskými, právními, kulturními a náboºenskými kontexty jeho autor·; ve skute£nosti je chápání náboºenské svobody kaºdého £lov¥ka zako°en¥no v jeho
kultu°e, náboºenství a ºivotní zku²enosti.
Tento záv¥r by v²ak nem¥l vést k naprostému skepticismu ohledn¥ porozum¥ní náboºenské svobod¥ a ohledn¥ moºnosti její celosv¥tové ochrany. Práv¥ naopak, m¥l by motivovat
kaºdého interpreta a zákonodárce v oblasti náboºenské svobody ke studiu rozli£ných porozum¥ní v²ech osob dot£ených v konkrétním p°ípad¥ nebo v ur£ité situaci. Po d·kladném
studiu v²ech nárok· vycházejících z náboºenské svobody a po zohledn¥ní v²ech dal²ích
práv, princip· a zájm· vyskytujících se v daném p°ípadu £i situaci, by m¥lo být podstatn¥
jednodu²í £init spravedliv¥j²í rozhodnutí, neº by tomu bylo bez zohledn¥ní zmín¥ných porozum¥ní a kontext·.
Cesta této diserta£ní práce skrze rozli£né kontexty náboºenské svobody za£íná v první
kapitole p°edstavením právních norem, které regulují náboºenskou svobodu v Evrop¥. Pokrývá právní normy vytvo°ené pod zá²titou Organizace spojených národ·, Rady Evropy
a Evropské unie. P°edstavuje také rozli£né zp·soby, kterými jsou tyto normy napl¬ovány.
Obzvlá²tní pozornost je v¥nována Evropskému soudu pro lidská práva, který zásadním
zp·sobem p°isp¥l k evropskému chápání náboºenské svobody. Krom¥ mezinárodního a
evropského právního rámce p°edstavuje první kapitola také právní normy upravující náboºenskou svobodu ve £ty°ech evropských zemích: v eské republice, ve Francii, v ecku a
ve Spojeném království. Tyto zem¥ svým zp·sobem znázor¬ují r·zné p°ístupy evropských
právních °ád· k úprav¥ vztah· mezi náboºenskými spole£nostmi a státem: d·slednou odluku církve a státu (Francie), státní církev otev°enou náboºenskému pluralismu (Spojené
království), stát vyjad°ující silné preference pro svou státní církev (ecko) a postkomunistický sekulární stát procházející (stále nedokon£enou) odlukou od církví (eská republika).
Druhá kapitola si klade za cíl vyjasnit koncepty, které jsou £asto pouºívány v souvislosti
s náboºenskou svobodou. Jde o náboºenství, víru, (náboºenské) vyznání, (náboºenské)
p°esv¥d£ení, (svobodu) my²lení a (svobodu) sv¥domí. Následn¥ druhá kapitola shrnuje
t°i hlavní zp·soby argumentace zd·vod¬ující existenci a ochranu náboºenské svobody.
První z nich staví na zku²enosti náboºenských válek, pronásledování a násilí; pragmaticky
uzavírá, ºe je lep²í ºít v náboºensky tolerantní spole£nosti, ve které se £lov¥k nemusí bát
kv·li zastávání odli²ného náboºenského p°esv¥d£ení od toho, ke kterému se hlásí v¥t²ina
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dané spole£nosti. Druhý zp·sob argumentace vychází z u£ení jednotlivých náboºenství
a losoí, ve kterých se snaºí najít d·vody pro d·leºitost ochrany náboºenské svobody
nejenom pro svou vlastní komunitu, ale také pro p°íslu²níky komunit jiných. T°etí zp·sob
argumentace staví náboºenskou svobodu na my²lence lidské d·stojnosti, která p°edstavuje
koncept sdílený lidmi rozdílných v¥r a p°esv¥d£ení, stejn¥ jako lidmi, kte°í nepovaºují
náboºenské argumenty za legitimní ve ve°ejném diskurzu.
T°etí kapitola p°edstavuje rozdílné zp·soby, kterými se jednotlivé státy vypo°ádávají s
otázkami dotýkajícími se náboºenské svobody, rozpracovává argumenty pouºívané t¥mito
státy ke zd·vodn¥ní jejich voleb a d·sledky, které tyto volby p°iná²ejí. Pro poskytnutí
co nejlep²ího obrazu vztah· mezi státem, spole£ností a náboºenstvími p°ítomnými na
státním území, zabývá se tato kapitola vztahem mezi národní a náboºenskou identitou,
rozli£nými pojetími sekularismu a laïcité, a konceptuální moºností náboºenské neutrality.
Tato kapitola také problematizuje tradi£ní d¥lení na²eho ºivotního prostoru na oblast soukromou a ve°ejnou, a to p°edev²ím v kontextu jednání motivovaného náboºenskou vírou
£i p°esv¥d£ením. Zabývá se také otázkou soub¥ºné existence národních (civilních) právních reºim· a právních systém· náboºenských skupin a spole£ností. Záv¥re£ným tématem,
kterému se tato kapitola v¥nuje a které je moºné sledovat nap°í£ velkou £ástí sou£asných
diskusí o p°ítomnosti náboºenství ve ve°ejné sfé°e, je strach z jiných (strach z jinakosti).
tvrtá kapitola °e²í problémy, které vyvstávají, kdyº je náboºenská svoboda vykonávána
spole£n¥ s druhými. Zam¥°uje se na vztah mezi náboºenskými skupinami a státem, mezi
náboºenskými skupinami a jejich £leny a mezi náboºenskými skupinami a lidmi stojícími
mimo jejich £lenskou základnu.
Pátá kapitola zasazuje náboºenskou svobodu do ²ir²ího lidskoprávního kontextu. Snaºí se
shrnout nejd·leºit¥j²í oblasti, ve kterých dochází k nap¥tí a konikt·m mezi náboºenskou
svobodou a jinými právy, stejn¥ jako situace, ve kterých se náboºenská svoboda plodným
zp·sobem s jinými právy dopl¬uje. Pojednávanými právy jsou svoboda projevu, svoboda
sdruºování, právo na soukromí a právo na vzd¥lání.
Záv¥re£ná kapitola zkoumá problematiku náboºenských projev· prost°ednictvím symbol·, nebo´ náboºenské symboly hrály klí£ovou roli ve v¥t²in¥ nedávných kontroverzí
dotýkajících se náboºenské svobody. Tato kapitola proto analyzuje kontexty, ve kterých
je navrhována regulace p°ítomnosti náboºenských symbol·, a d·vody, které jsou pro tuto
regulaci p°edkládány. Vychází z poznatku, ºe náboºenské symboly jsou bytostn¥ závislé
na kontextu jejich výskytu, a dospívá k záv¥ru, ºe pro to, aby mohla právní regulace
náboºenských symbol· projít testem proporcionality, musí zohlednit v²echny významy
dot£ených náboºenských symbol·, kontexty, ve kterých se vyskytují, d·leºitost dal²ích
legitimních cíl· a alternativní zp·soby dosahování t¥chto cíl·.
(5.967 znak· = 3,32 normostran)
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