SCIENTOLOGIE

Právní postavení
a náboženské uznání
v Evropě
a v dalších částech světa

Vlády a soudy mnoha různých zemích
uznávají náboženský charakter Scientologické církve

Úvod

Od roku 1954, kdy byla ustavena první Scientologická církev, se náboženství rozrůstalo. Církev
má v současné době přibližně 10 miliónů členů a prostřednictvím svých církví, misií a skupin je
zastoupena ve více než 150 zemích světa.

Ve všech zemích, ve kterých církev existuje, se snaží zaregistrovat se v souladu se zákony dané
země jako nezisková organizace s náboženskými cíli, a to s výjimkou těch zemí, kde taková forma
registrace není možná. Právní řády různých zemích se často velmi liší. Některé zavádějí oficiální
rejstříky pro církve a náboženské skupiny, v rámci kterých mají jednotlivé skupiny povinnost se
zaregistrovat a splnit určitá kritéria. Jiné užívají opačný přístup a výslovně zakazují vést oficiální
seznamy „akceptovaných“ náboženství a domnívají se, že tato záležitost nespadá do jurisdikce
státu.
Vlády a soudy mnoha různých zemí uznávají náboženský charakter scientologie®. Záměrem této
brožury je poskytnout vám určitou představu o tom, jak je na scientologii nahlíženo v Evropě
i v dalších částech světa.

Evropa

Většina zemí Evropské unie nemá ve svém právním rámci zaveden systém registrace církví

a náboženských skupin. Z těch zemí, ve kterých nějaká forma registračního řízení existuje (včetně
států, které nejsou členy EU), byla scientologie uznána jako náboženství v následujících – Švédsko, Portugalsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Albánie.
Většina členských států Evropské Unie používá jiné formy uznání. V mnoha z těchto zemí byla
scientologie uznána jako náboženství skrze správní či soudní rozhodnutí včetně rozhodnutí nejvyšších soudů dané země. Mezi takové země patří například Itálie, Dánsko, Rakousko, Německo,
Velká Británie či Norsko.

Existuje ale mnoho další zemí na světě, v nichž byla scientologie uznána prostřednictvím soudního nebo správního rozhodnutí nebo zaregistrována. Například: USA, Austrálie, Nový Zéland,
Kanada, Jihoafrická republika, Nepál, Tanzanie, Keňa, Zimbabwe, Tchaj-wan, Kazachstán, Kyrgyzstán, Venezuela, Ekvádor, Kostarika, Brazílie, Indie, Filipíny a Srí Lanka.
Scientologie a symbol scientologie jsou ochranné známky ve vlastnictví Religious Technology
Centre a jsou užívány s jeho svolením.
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Náboženská uznání Scientologické církve v Evropě

Soudy v Evropě rozhodly, že se Scientologií by mělo být zacházeno stejně jako

s jinými náboženstvími. Ve prospěch scientologie rozhodl také Evropský soud pro
lidská práva či Evropská komise pro lidská práva, které tím vytvořily závazný precedens pro všech 45 evropských zemí, které podepsaly a ratifikovaly Evropskou úmluvu o lidských právech.
Vedle Evropského soudu pro lidská práva a Evropské komise pro lidská práva přiznaly scientologii statut náboženství také další početná správní a soudní rozhodnutí
v mnoha evropských zemích.
Scientologie byla také uznána a zaregistrována v mnoha zemích, jež mají systém
registrace církví.
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ŠVÉDSKO

Scientologie byla ve Švédsku oficiálně uznána jako náboženství a byla také zcela

osvobozena od daní. Dne 23. listopadu 1999 přiznaly daňové orgány ve Stockholmu
Scientologické církvi status náboženské organizace osvobozené od daní poté, co
rozhodly, že cíle Scientologické církve jsou náboženské, jak požaduje zákon.
Dne 13. března 2000 zaregistrovala Národní soudní rada pro veřejné pozemky
a veřejné fondy (oddělení Národní správy náboženství) Scientologickou církev ve
Švédsku jako náboženské společenství a o dva měsíce později udělila scientologickým duchovním právo na provádění právoplatných sňatků, čímž plně uznala Scientologickou církev jako náboženství pro celé Švédsko. Ve čtyřstránkovém vyjádření,
které vydala ke dni registrace, shrnula Národní soudní rada náboženskou povahu,
trvalost a organizaci Scientologické církve a dospěla k závěru, že scientologie plně
splňuje kritéria pro náboženské uznání.
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PORTUGALSKO

Scientologická církev byla v Portugalsku zaregistrována ministerstvem spravedlnosti
jako nezisková náboženská společnost dne 7. dubna 1988. Scientologická církev
v Portugalsku je tak uznána jako náboženská organizace a zcela osvobozena od
daní.
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MAĎARSKO

Aktivity a výhody, kterých požívají náboženská společenství, upravuje v Maďarsku

zákon o svobodě svědomí z roku 1990. Ten také určuje podmínky pro dosažení
statutu náboženské organizace. Scientologická církev byla v Maďarsku dle tohoto
zákona oficiálně zaregistrovaná jako náboženská organizace v roce 1991. Výsledkem tohoto uznání je, že každá nová organizace Scientologické církve v Maďarsku je
uznána jako nezávislá náboženská organizace spadající pod mateřskou církev.
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VELKÁ BRITÁNIE

Důvěryhodnost a dobrá víra scientologie byly ve Velké Británii oficiálně uznány mnoha vládními úřady a veřejnými orgány. Mezi ně patří:
•

Daňový a celní úřad jejího Veličenstva, který klasifikuje Scientologickou církev
jako náboženskou organizaci;

•

Britský daňový úřad rozhodl, že personál církve slouží spíše z náboženské
oddanosti než kvůli peněžní odměně;

•

Národní statistický úřad klasifikuje scientologii jako náboženství;

•

Nezávislá televizní rada, která prohlásila Scientologickou církev za přijatelného náboženského zadavatele reklamy pro britskou televizi;

•

Rozhlasová rada rovněž uznala Scientologickou církev za přijatelného náboženského zadavatele reklamy pro britské rádio;

•

Ministerstvo obrany oficiálně uznalo Scientologickou církev v rámci královského námořnictva;

•

Centrum pro náboženské zdroje a výzkum na Univerzitě v Derby popisuje
scientologii jako náboženství dle britského Zákona o lidských právech;

•

Odbor financí města Westminster prohlašuje, že Scientologická církev spadá
do kategorie charitativních organizací „s cíli přínosnými pro společnost“;

•

Ministerstvo obchodu a průmyslu, jež v nedávné době zveřejnilo důvodovou
zprávu k předpisům o rovnosti v zaměstnání (náboženství nebo víra), popisuje
scientologii jako náboženství uznané Evropským soudem pro lidská práva.
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RAKOUSKO

Správní soud ve Vídni ve svém rozhodnutí ze dne 1. srpna 1995 uvedl, že „nejenže

byl scientologii před dvěma lety ve Spojených státech, kde se nachází nejvíce organizací Scientologické církve, přiznán národním daňovým úřadem (IRS) statut bona
fide 1 náboženství a charitativní organizace, a to po několika desetiletích důkladného
vyšetřování, navíc nám byly lokální církví předloženy dostatečné důkazy, které nás
vedly k přesvědčení, že Scientologická církev v Rakousku je také náboženstvím“.
Soud dále učinil poznámku o náboženské povaze scientologických církevních služeb,
které soud charakterizoval jako „náboženské počiny v souladu s náboženskou identitou samotné Scientologické církve, jež se jeví zřejmou ze stanov organizace“.
V roce 1996 v případu Fabia Raspa, který se týkal práva rodiče, člena církve, na
péči o dítě, rozhodl rakouský Ústavní soud, že jakýkoli pokus chovat se k scientologii
jinak než k jiným náboženstvím „je v rozporu k Evropské úmluvě o lidských právech
a představuje proto porušení zákona“.2

1 „Bona fide“ znamená v dobré víře. Termín používaný především v otázkách postavení náboženských společností a státu. Pokud je tedy Scientologická církev přijímána jako náboženství „bona fide“, předpokládá se, že
vznikla skutečně jako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmysly, poctivě.
2 In Re Fabio Rasp 2 Ob 2192/96h (23 August 1996)
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Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Evropské komise pro lidská
práva ohledně uznání bona fide Scientologického náboženství

Evropský soud pro lidská práva dospěl 5. dubna 2007 k jednomyslnému zlomovému
rozhodnutí ve prospěch scientologického náboženství, kterým potvrdil náboženskou
svobodu scientologů a jejich náboženských společností ve všech 46 zemích, které
podepsaly a ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních
svobod (ECHR), přijatou Radou Evropy v roce 1950. Svým rozhodnutím ve prospěch
Scientologické církve soud tak znovu potvrdil a zdůraznil závazek, k jehož dodržování se Ruská federace přihlásila, totiž právo na náboženskou svobodu nejen pro
scientology, ale pro příslušníky všech náboženství v celé Evropě.
Soud pro lidská práva zvrátil v případu s názvem Scientologická církev vs. Rusko
(žádost č. 18147/02) zamítnutí moskevského magistrátu zaregistrovat Scientologickou církev v Moskvě jako náboženskou organizaci. K pozadí věci: Scientologická
církev v Moskvě byla oficiálně zaregistrována jako náboženské společenství v roce
1994, nicméně poté jí byla zamítnuta opětovná registrace na základě zákona z roku
1997, omezujícího registrování náboženských organizací, a to navzdory několika
soudních rozhodnutí, která konstatovala, že církev je plně způsobilá k registraci podle tohoto zákona.
Soud shledal, že:
“Důvody uplatněné moskevským právním odborem, podpořené moskevskými soudy, k zamítnutí opětovné registrace organizace, neměly žádný
právní základ; lze dovodit, že moskevské orgány svým zamítnutím registrace Scientologické církve v Moskvě nejednaly v dobré víře a zanedbaly
svoji povinnost neutrality a nestrannosti ve vztahu k náboženskému společenství žadatele. Ve světle předchozích skutečností se soud domnívá, že
zásah do práv žadatele k uplatňování náboženské svobody a sdružování
nebyl odůvodněný. Došlo tedy k porušení článku 11 Úmluvy v jeho interpretaci s ohledem na článek 9.”
Výsledek tohoto soudního řízení je mimořádně významný, neboť potvrzuje, že Evropský soud pro lidská práva považuje Scientologickou církev, stejně jako ostatní formy
víry v rámci Evropského společenství, za bona fide náboženskou organizaci, požívající stejných práv dle Evropské úmluvy o lidských právech jako kterákoli jiná náboženská organizace, na kterou se Úmluva vztahuje.
Tento případ není první, kdy štrasburské orgány uznaly právo některé ze scientologických církví k uplatňování svých práv na náboženskou svobodu jak za církev samu,
tak i v zastoupení jejích členů. Scientologická církev se již dříve objevila před Evropskou komisí pro lidská práva v případu, kdy bylo rozhodnuto, že jedna z jejích církví
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má právo zastupovat své členy při uplatňování jejich náboženských práv dle článku
9. Viz X a Scientologická církev vs. Švédsko (16 DR 109 [Ecom HR 1979]). Komise
dospěla k závěru, že Scientologická církev je „církevní subjekt způsobilý mít a uplatňovat práva obsažená v článku 9(1) Úmluvy jedná-li svým jménem jako zástupce
svých členů.” Toto obsahuje i implicitní závěr, že Scientologie je bona fide náboženstvím.
Případ Scientologická církev v Moskvě vs. Rusko znovu důrazně potvrzuje a definitivně dokazuje to, co experti na lidská práva, akademici a soudní dvory mnoha zemí
již zjistili: totiž, že scientologie je bona fide náboženství a scientologická církev je
„náboženské společenství“, oprávněné požívat stejnou šíři lidských práv a náboženských svobod, jaká jsou přiznávána obdobným organizacím. Jakýkoli pokus vlád
chovat se k některé ze scientologických církví odlišně, neobstojí před pečlivým přezkoumáním.
Případ Scientologická církev v Moskvě vs. Rusko představuje zlomové rozhodnutí,
které ovlivní svobodu náboženství v celé Evropě, neboť toto rozhodnutí bude mít
dopad na náboženská práva ve všech státech podléhajících rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva.
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Parlamentní interpelace (překlad)
Odpověď poskytnutá panem Vitorinem
(Evropského komisaře pro justici a vnitřní záležitosti) jménem Komise
(písemná interpelace E-0775/04)
(29. dubna 2004)
Komisi nejsou známy skutečnosti, na které poukázal ctihodný člen Evropského parlamentu.
Co se týče odmítnutí německých orgánů poskytnout vstupní víza na své území vůdci
Církve sjednocení, panu Moonovi a jeho ženě, Komise zdůrazňuje, že dle ustanovení, kterými se řídí vydávání jednotných víz platných pro všechny členské státy, které
přistoupily k Schengenské dohodě, přezkoumává žádost o vízum každý členský stát
samostatně na základě množství daných kritérií uvedených ve Společných konzulárních pokynech. V každém případě rozhodnutí, jestli vízum bude nebo nebude uděleno, je na uvážení každého členského státu. Společné konzulární pokyny neukládají
členským státům povinnost odůvodnit případné odmítnutí vízum poskytnout.
Názorem Komise dále je, že záležitosti týkající se postavení Scientologické církve
a dalších náboženských komunit v Německu spadají pod „Deklaraci o postavení církví a nenáboženských organizací“, jež je připojena k Amsterdamské smlouvě a podle
které „Unie respektuje a neovlivňuje postavení církví a náboženských společností,
které jim náleží dle příslušných národních zákonů členských zemí. Unie stejně tak
respektuje postavení filozofických a nenáboženských organizací“.
Mimochodem, Komise je oprávněna zasáhnout v případě porušování základních práv
včetně práva na náboženskou svobodu, ale pouze v případě, že k takovému porušení dojde v rámci práva Společenství a jeho zavádění.
V tomto smyslu musí Německo od 2. prosince 2000, stejně jako všechny ostatní
členské státy, uplatňovat směrnici Rady 2000/78/ES, která v souvislosti se zaměstnáváním a prací zakazuje diskriminaci na základě náboženství nebo víry, postižení,
věku či sexuální orientace 3.
Po přezkoumání aplikace výše uvedené směrnice členskými zeměmi zaslala Komise
Německu formální varování ohledně neposkytnutí zprávy o opatřeních podniknutých
k přenosu uvedené legislativy do svého národního právního řádu.
Na závěr je třeba připomenout, že je-li někdo přesvědčen, že jsou porušována jeho
základní práva a vyčerpal už všechny možnosti postupů v dané zemi, může podat
stížnost u Evropského soudu pro lidská práva.

3 Úřední věstník L 303, ze dne 2. 12. 2000
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NĚMECKO

Německé soudy uznaly scientologii jako bona fide náboženství ve více než 40 případech. Dne 12. prosince 2003 uznal správní odvolací soud v Bádensku-Württembersku Scientologickou církev ve Stuttgartu za náboženskou organizaci, spadající pod
ochranu německé Ústavy. Správní odvolací soud zároveň neshledal žádné důkazy,
který by potvrdily tvrzení vlády o komerčních aktivitách.
Soud rozhodl, že „na základě posledních vědeckých šetření ohledně cílů Scientologické organizace nebyly nalezeny žádné hmatatelné náznaky, které by podpořily
tvrzení, že učení zakladatele scientologie L. Ron Hubbarda je používáno jako zástěrka pro komerční aktivity“.
Obdobně vydal již v listopadu 1997 německý Nejvyšší federální správní soud mezní
rozhodnutí o tom, že scientologické služby jsou svou povahou duchovní služby a nemají komerční základ. Výše zmíněný spor nastal poté, co se Bádensko-Württembersko
pokusilo zrušit registraci scientologické misi, jelikož shledalo zapojení do komerčních
nenáboženských aktivit jako porušení jejich stanov. Po rozhodnutí soudu vláda své
obvinění následně stáhla a na příkaz soudu uhradila církvi výdaje soudního řízení.
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V říjnu 2002 pak rozhodl Spolkový pracovní soud, že členové personálu pracující v Scientologické církvi jsou motivováni idealistickými a duchovními cíli. Soud při
svém rozhodnutí vycházel z mezního rozhodnutí německého Federálního správního
soudu z roku 1997, který shledal, že scientologické náboženské praktiky jsou zaměřeny na duchovní přínos a slouží náboženským cílům.
V říjnu 2002 vynesl precedenční rozhodnutí také německý Federální daňový soud
v Kolíně, že dvě společnosti Scientologické církve s centrálami v Los Angeles jsou
v Německu osvobozeny od daní. Proti tomuto rozhodnutí se již vláda neodvolala.
Soud určil, že tyto organizace splňují podmínky dané Dohodou o dani z příjmu mezi
Spojenými státy a Německem, čímž zvrátil zamítnutí žádosti těchto organizací na
osvobození od daní německým Federálním daňovým úřadem z května 1996.
Na základě tohoto soudního rozhodnutí vydal v lednu 2003 německý Federální daňový úřad: 1) výnos potvrzující osvobození od daní pro Scientology Missions International (Mezinárodní ústředí scientologických misí), a to co se týče licenčních poplatků
plynoucích SMI od scientologických misí v Karlsruhe, Ulmu, Wiesbadenu a Göppingenu; a 2) výnos udělující osvobození od daní pro Mezinárodní scientologickou církev (CSI), mateřskou církev scientologického náboženství, a to co se týče licenčních
poplatků, které jí odvádí devět organizací Scientologické církve v Německu.
Dne 23. března 2004 obdržela Scientologická církev v Düsseldorfu od Krajského
soudu Düsseldorf oficiální registraci jako idealistická společnost (spolek). V červnu
2004 rozhodl státní odvolací správní soud v Hamburku, že diskriminační postupy,
které použila vůči jisté scientoložce hamburská samospráva, představovaly zásah do
práva na náboženskou svobodu, které je chráněno článkem 4 německé ústavy. Toto
rozhodnutí soudu jasně potvrzuje náboženská práva členů Scientologické církve:
„Bylo zjištěno, že žalobkyně svou osobní, vlastní, náboženskou nebo filozofickou víru
vyznává nejen sama pro sebe, nýbrž ji také sdílí ve komunitě s ostatními, a proto jí
náleží ochrana dle článku 4 [svoboda náboženství nebo víry] ústavy.“

14

ITÁLIE
Scientologická církev v Itálii byla uznána jako náboženství v mnoha soudních i správních rozhodnutích a je všeobecně v této zemi pokládaná za náboženství.
Nejvýznamnější asi je, že italský Nejvyšší soud opakovaně potvrdil náboženskou
povahu scientologie. Rozhodnutí tohoto soudu z roku 1997, které se týkalo scientologie, je dnes uznáváno jako přední evropský právní precedens co se týče definice
náboženství.
Soud důkladně analyzoval kritéria, která by měla určovat náboženství, a rozhodl, že
scientologie je bona fide náboženství, jehož aktivity jsou „bez výjimky charakteristické pro všechna náboženská hnutí“. Při tomto soudním sporu soud zamítl definici
náboženství, kterou dříve v tomto případě použil odvolací soud, jelikož tato definice
vycházela ze židovsko-křesťanské nauky: „systém doktrín, jejichž středem je předpoklad existence Nejvyšší bytosti, která má přímý vztah s člověkem a které se člověk
musí podřizovat a uctívat ji“. Soud rozhodl, že „taková definice náboženství je neúplná, jelikož je vyvozena – jak sama tvrdí – výhradně z náboženství vycházejících
z Bible, a proto je z mnoha pohledů nezákonná. Je založena na filozofických a sociálně historických domněnkách, které jsou nesprávné“. Nejvyšší soud navíc pozname-
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nal, že nižší soud také chyboval v tom, že definice jím použitá na vyloučení scientologie z okruhu náboženství z něj vylučuje také buddhismus, taoismus či jakákoli jiná
„polyteistická, šamanistická či animistická náboženství“.
Nejvyšší italský soud rozhodl ve prospěch scientologie také v říjnu 2000 v případě
týkajícím se daňové povinnosti Scientologické církve v Miláně, ve kterém odkazoval
a opíral se o „velké a v této době již převažující“ množství právních pramenů, uznávajících scientologii jako náboženství.
Nejvyšší soud opět kritizoval nižší soud, jelikož ten při svém rozhodování nebral
v úvahu, že Scientologická církev je plně osvobozena od daní ve Spojených státech a jako náboženství jí uznalo mnoho religionistů. Nejvyšší soud také podotkl, že
scientologie je za náboženskou organizaci pokládána nejenom v anglicky mluvících
zemích, ale také v dalších zemích Evropského společenství.
V prosinci 1997 uznaly náboženskou povahu scientologie také výkonné orgány vlády,
když ministr financí osvobodil organizace Scientologické církve od daňových předpisů a výměrů a klasifikoval je jako „náboženské a neziskové organizace“. Jak konstatuje ministerský výnos, „jediným cílem církve je podpora a rozšiřování scientologického náboženství“.
To představuje další výkonný orgán státu Evropské unie, který rozhodl, že Scientologická církev naplňuje náboženský účel, jak určuje článek 3.2. Zákona o náboženské
svobodě.

16

CHORVATSKO
Chorvatsko ještě nepatří do Evropské unie, ale má svůj vlastní systém registrace
náboženství. V prosinci 2003 byla Scientologická církev v Chorvatsku zaregistrována
jako náboženské společenství a mise Scientologické církve v Záhřebu byla zaregistrována jako lokální náboženská organizace spadající pod centrální církev.
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SLOVINSKO
Aby mohla jakákoli náboženská komunita ve Slovinsku působit, musí se nejdřív
zaregistrovat na Úřadu vlády pro náboženská společenství. Tato registrace pak dává
těmto komunitám oprávnění k jistým daňovým zvýhodněním. Scientologická církev
byla uznána jako náboženské společenství Úřadem vlády Slovinské republiky pro
náboženská společenství v roce 1995 a byla jí přiznána všechna s tím spojená práva
a privilegia.
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Uznání v dalších zemích Evropské unie
V mnoha dalších zemích Evropské unie je scientologie pořád ještě v misionářské
fázi. Jde o země, ve kterých ještě nevznikly oficiální organizace nebo v nich působí
misionářské organizace (tzv. mise), které o náboženskou registraci či jinou formu
náboženského uznání ještě nepožádaly. Mezi tyto země patří Česká republika, Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Irsko. V jiných zemích, jako je například
Řecko, Belgie či Francie, sice byly zřízeny scientologické organizace, které byly ustaveny a působí jako náboženské organizace, ale tento statut jim těmito zeměmi ještě
nebyl oficiálně přiznán.
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Scientologická církev:
její náboženský statut ve zbytku světa tak,
jak byl vyhlášen vládami a soudy
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Náboženské uznání Scientologické církve ve Spojených státech amerických
Po dvou letech podrobného zkoumání nebývalého rozsahu a hloubky, které zahrnovalo aktivity scientologie po celém světě a po posouzení každého jednotlivého
tvrzení, vyřčeného odpadlíky nebo jinými kritiky církve, vydal americký daňový úřad
IRS (Internal Revenue Service) dne 1. října 1993 výnosy, kterými přiznal Mezinárodní
scientologické církvi, mateřské církvi scientologického náboženství, statut náboženské a charitativní organizace osvobozené od daní, přičemž tento statut získalo také
dalších 150 přidružených církevních a misionářských organizací a organizací zaměřených na zlepšování společnosti. Všechny představují organizace spojené se scientologií v USA a také mnoho subjektů působících mimo území Spojených států. Po
tomto náročném přezkoumání, na které dohlíželi nejvyšší vládní činitelé, do jejichž
kompetence spadají organizace osvobozené od daní, IRS rozhodla, že účely Scientologické církve
jsou čistě náboženské a charitativní.
Ve svém příznivém rozhodnutí, kterým osvobodila scientologii od daní, IRS nevyhnutelně dospěla k závěru, že: 1) scientologie je bona fide náboženství, 2) organizace
Scientologické církve a s nimi spojené charitativní a vzdělávací organizace sledují
výhradně uznávané náboženské cíle, 3) organizace Scientologické církve a s nimi
spojené charitativní a vzdělávací organizace působí ve veřejném zájmu a nikoli
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v zájmu soukromých osob, 4) žádná část z čistých příjmů těchto organizací Scientologické církve a s nimi spojených charitativních a vzdělávacích organizací neslouží
ku prospěchu soukromých osob nebo necharitativních subjektů.
IRS dospěla ke svému uváženému a bezvýhradnému rozhodnutí osvobodit církev od
daní až po nejrozsáhlejším a nejdetailnějším přezkoumání ve své historii.
Ve skutečnosti bylo toto přezkoumání tak rozsáhlé, že správní záznamy z tohoto řízení, naskládané na sebe, by byly vysoké zhruba 3,5 metru. Rozsáhlé šetření provedené IRS zahrnovalo bezpočet dotazů ohledně korporátního a finančního uspořádání,
církevní hierarchie Scientologické církve, náboženských služeb poskytovaných členům církve, organizace, správy a řízení jednotlivých církevních organizací, přijímání
a vyplácení příspěvků, náhrad pro vedoucí a další jiné pracovníky církve a mnoho
dalších záležitostí.
Toto přezkoumání také zahrnovalo kontrolu účetních rozvah, bankovních výpisů,
zrušených šeků a podobných finančních informací. IRS neuspokojily pouhé odpovědi
na specifické otázky – přímo v prostorách mnoha scientologických organizací provedl inspekce a zkoumání, přičemž prošel stovky krabic jejich finančních záznamů
a důkladně prozkoumal jejich aktivity. Všechny předměty zájmu IRS byly tímto rozsáhlým a přísným přezkumem plně uspokojeny. Jinak by k osvobození církve od daní
nikdy nedošlo.
IRS se věnovala také zvláštnímu přezkoumání detailů ohledně církevních praktik
pro získávání finančních prostředků, ať už jde o získávání nových stoupenců nebo
o vnitřní směrnice týkající se příspěvků na služby. IRS potvrdil, že by nedospěl k příznivým rozhodnutím, pokud by zjistil, že (i) církev nepřípustně slouží soukromým
zájmům, nebo že (ii) jedná v rozporu se základními cíli veřejných zájmů. Mezi rozhodnutí IRS patřilo mimo jiné zjištění, že Scientologická církev splňuje definici církve
stejně tak jako definici charitativní náboženské organizace.
Ve Spojených státech je scientologie oficiálně uznána jako náboženství celou vládou
Spojených států. Duchovní Scientologické církve jsou oprávněni k získání statutu
duchovního imigranta od Ministerstva zahraničních věcí USA a od Imigrační a naturalizační služby (pozn.: obdoba české cizinecké policie), a to na základě zjištění těchto
vládních úřadů, že scientologie je bona fide náboženství. Jak zmínilo Ministerstvo
zahraničních věcí USA v roce 1996 ve svých záznamech, které byly veřejně publikovány ve shodě se Zákonem o svobodném přístupu k informacím, postoj vlády Spojených států je, že Scientologická církev je církví ve stejné míře „jako katolická církev či
jakákoli jiná běžně uznávaná církev“.
Každoroční Zpráva o stavu lidských práv Ministerstva zahraničních věcí USA vyjadřuje znepokojení nad jakoukoli diskriminací scientologického náboženství kdekoli ve
světě. Ministerstvo zahraničních věcí USA vyjadřovalo znepokojení nad náboženskou
diskriminací vůči scientologickému náboženství a scientologům v jistých evropských
zemích ve svých zprávách o stavu lidských práv během posledních 12 let.
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Venezuela
Dne 22. března 1996 byla Dianetická asociace v Caracasu
uznána jako náboženská společnost a osvobozena od daní.
Scientologická církev Venezuela byla Ministerstvem spravedlnosti zaregistrována jako náboženská společnost 1. února
1999.
Ekvádor
Scientologie byla v Ekvádoru uznána jako náboženství v roce
1997.

Kostarika
Scientologie byla v Kostarice uznána jako náboženství v roce
1991.

Brazílie
Misionářská organizace Scientologické církve v Brazílii byla
v září 2004 zaregistrována Ministerstvem spravedlnosti jako
náboženská společnost.

Filipíny
Scientologie byla na Filipínách uznána jako náboženství
v roce 2003.

Indie
Scientologie byla v Indii uznána jako náboženství v roce
2003.
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Austrálie
Scientologická církev je plně uznána jako
bona fide charitativní náboženská organizace
dle australských zákonů. V říjnu 1983 rozhodl
australský Vrchní soud, že scientologie je náboženství a „závěr, že [církev] je náboženská
instituce oprávněna k osvobození od daní, je
nezvratný“. Vrchní soud dospěl k tomuto závěru na základě posouzení definice náboženství, která zahrnovala učení všech vyznání, jimž je všeobecně přiznáván statut
náboženství. Šlo o rozšíření předchozí definice náboženství používané v anglickém
právu, která omezovala religiozitu pouze na úzký židovsko-křesťanský koncept, čímž
vylučovala většinu věřících na celém světě.
Rozhodnutí Vrchního soudu je nyní pokládáno za originální a silné rozhodnutí ohledně definice náboženství a osvobození od daní v Austrálii. Ve skutečnosti dokument
nazvaný Zkoumání definice charitativních a obdobných organizací, který byl sestaven
australskou vládou, považuje tento případ za „nejvýznamnější australskou předlohu
pro posouzení otázky, jaké jsou hlavní znaky náboženství… Vrchní soud shledal, že
scientologie je náboženství. Případ Scientologie představuje nejlepší objasnění současného přístupu k významu pojmu náboženství…“.
Tento soudní případ je mezinárodně uznáván jako přední vzorový spor ohledně
náboženství. V únoru roku 2005 vynesli lordi - členové Nejvyššího odvolacího soudu
v Anglii rozhodnutí na návrh jedné strany v případu Ministr školství a zaměstnanosti
a další (žalovaní) versus Williamson (odvolatel) a další. V něm soud odkazoval na
rozhodnutí australského Vrchního soudu ohledně Scientologie jako na „osvětlující“
případ týkající se definice náboženství, přičemž poznamenal, že „trend úřední moci
(což ve věku zvyšujícího se podílu multikulturních společností a respektování lidských práv není překvapivé) směřuje k „novějšímu, rozsáhlejšímu výkladu“ náboženství (soudci Wilson a Deane, případ Církve nové víry [což je případ Scientologické
církve], strana 174, komentář k podobnému trendu v právním řádu Spojených států
amerických)“.

Nový Zéland
Novozélandské Ministerstvo financí dne 24.
prosince 2002 souhlasilo a přijalo odůvodnění rozhodnutí australského Vrchního soudu
ohledně scientologie a uznalo organizaci
Scientologické církve v Aucklandu jako charitativní náboženskou společnost. Uznalo
také, že scientologie je náboženství působící
pro blaho veřejnosti. Vláda rozhodla, že Scientologická církev „splňuje požadavek
být svou podstatou výhradně charitativní tím, že šíří náboženství“ a dále „splňuje
požadavek působení pro veřejné blaho“.
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Jihoafrická republika (JAR)
Post-apartheidová vláda JAR uznala scientologii jako náboženství v roce 2000. V tomtéž roce dalo Ministerstvo vnitra oprávnění scientologickým duchovním pravoplatně oddávat civilní
sňatky, což v této zemi představuje mechanismus náboženského uznání.
Kanada
Organizace Scientologické církve v Kanadě jsou jako náboženské organizace osvobozeny od majetkových daní v provinciích
Quebec, Britská Kolumbie, Alberta a Ontario. Organizace Scientologické církve v Montrealu a Quebecu jsou registrovány v provincii Quebec jako náboženské organizace od 21. prosince 1993. V polovině devadesátých let uznaly provincie Alberta a Ontario religiozitu Scientologických církví a také
daly právo scientologickým duchovním vykonávat manželské obřady v souladu se
zákonem o manželství.
Kazachstán
Scientologie byla v Kazachstánu uznána jako náboženství
v roce 2000.
Kyrgyzstán
Scientologie byla v Kyrgyzstánu uznána jako náboženství
v roce 2001.
Tchaj-wan
Scientologie byla v Tchaj-wanu uznána jako náboženství v roce
2003.

Nepál
Scientologie byla v Nepálu uznána jako náboženství v roce
2004.

Tanzanie
Scientologie byla v Tanzanii uznána jako náboženství v roce
2004.
Srí Lanka
Scientologie byla na Srí Lance zaregistrována jako náboženství
v roce 2006.
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Bona fide náboženství
Kromě oficiálních uznání, kterých se Scientologické církvi dostalo, studovalo scientologii také mnoho předních osobností akademického světa, specializujících se na
religionistiku, filozofii, sociologii a teologii a dospěly k nepopiratelnému závěru, že
scientologie je nejen bona fide náboženství, ale že má také relevantní místo v dnešní
společnosti.
“L. Ron Hubbard a scientologové nabízejí nástroje racionality ve službách mystické
cesty, transformace sebe sama a transformace světa. A to je pravděpodobně důvod,
proč se jeví tak unikátní mezi ostatními náboženstvími.”
Régis Dericquebourg, profesor sociologie náboženství, univerzita Lille 3, Lille, Francie.
“Pro mě je evidentní, že scientologie je bona fide náboženství a za takovou by měla
být také považována.”
Bryan Wilson, emeritní docent sociologie, Oxfordská univerzita, VB.
“Ve světle tohoto přezkoumání scientologie ve vztahu k základním prvkům moderní
vědecké definice náboženství, je zřejmé, že scientologie je náboženství.”
M. Darrol Bryant, profesor náboženství a kultury na Renison College, univerzita ve
Waterloo, Waterloo, Ontario, Kanada.
“Mým závěrem je, že scientologie, i když se zjevně liší od většiny křesťanských církví, vyznání a sekt ve víře, praktikách i organizačních strukturách, nicméně splňuje
kritéria konvenčně užívaná ve společenských vědách k odlišení náboženství od nenáboženství.”
James A. Beckford, Ph.D., profesor sociologie, univerzita ve Warwicku, Anglie

26
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