Apostazja w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
Tłumaczenie: Piotr Wagner

S

trona kirchenaustritt.de informuje o apostazji (wystąpieniu z Kościoła) w Niemczech,

Austrii i Szwajcarii.

Apostazja w Niemczech
W Niemczech apostazja musi zostać dokonana w państwowym urzędzie. W celu uzyskania
dodatkowych
informacji
proszę
wybrać
właściwy
Bundesland:
kirchenaustritt.de
(http://kirchenaustritt.de)
Gdzie dokonuje się apostazji? Ile to kosztuje?
Musicie Państwo stawić się osobiście w urzędzie stanu cywilnego (Standesamt) w Państwa
gminie, względnie w sądzie rejonowym (Amtsgericht). Tam wypełniacie Państwo formularz i
podpisujecie się. Potrzebny jest ważny dowód osobisty lub paszport. Mężatki/żonaci lub
rozwiedzieni dodatkowo potrzebują Familienbuch. Uzasadnienie nie jest konieczne.
Nie jest możliwe listowne dokonanie apostazji!
Alternatywnie można także dokonać apostazji u notariusza. Jednak w takim przypadku
należy wnieść opłatę notarialną.
Od kiedy można dokonywać apostazji?
1.
Poniżej
12
lat:<
> Dziecko nie może samodzielnie dokonać apostazji. Tu w zastępstwie mogą działać
rodzice lub opiekunowie prawni.
2.
Między
12
a
14
lat:<
> Tu nadal dziecko nie może samodzielnie dokonać apostazji. Tu również w zastępstwie
mogą działać rodzice lub opiekunowie prawni. Jednak w tym przypadku wymagana jest
wyraźna zgoda dziecka.
3.
Powyżej
14
lat:<
> Teraz nastolatek może wreszcie osobiście dokonać skutecznej apostazji,
współdziałanie rodziców nie jest konieczne.
Apostazja w więzieniu
Jeśli właśnie przebywacie w więzieniu, uzgodnijcie z kierownictwem zakładu karnego
spotkanie z kuratorem (Rechtspfleger).
Podatek kościelny
Podatek kościelny ma w Niemczech długą historię. Już w średniowieczu książęta Kościoła
gnębili chłopów „dziesięciną”. Na bazie ścisłych więzów Kościoła z Państwem w Niemczech
pieniądze wymusza dziś urząd skarbowy. Czy Państwo także płacicie podatek kościelny,
możecie sprawdzić na swojejkarcie podatkowej (Lohnsteuerkarte). Po prawej stronie w pozycji
‘odliczenie na podatek kościelny’ (Kirchensteuerabzug) powinny być dwie kreski. Jeśli są tam
litery (np. EV lub RK) to znaczy, że jesteście Państwo członkiem kościoła i płacicie podatek
kościelny.

Apostazja w Austrii
Apostazja musi zostać dokonana w starostwie (Bezirkshauptmannschaft), względnie w
urzędzie miasta (Magistrat) w przypadku miast z własnym statutem (Statutarstädten) [1].
Wymagane jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem i karty meldunkowej (Meldezettel)
oraz ewentualnie dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt zawarcia małżeństwa).
Po ukończeniu 14 roku życia apostazji można dokonać bez zgody rodziców lub opiekunów
prawnych.
Tak jak w przypadku wszystkich procedur administracyjnych wystarczy także pisemny
wniosek wysłany listem poleconym.
Adres
Państwa
urzędu
można
znaleźć
tutaj
(http://www.kirchenaustritt.at/Ihre_Behorde/ihre_behorde.html).
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W 2001 r. z Kościoła w Austrii wysztąpiło ok. 34 tys. osób. W roku 2003 w samej tylko
archidiecezji wiedeńskiej wystąpiło ok. 13 tys. osób, a rok później liczba apostazji wzrosła o
20%.

Apostazja w Szwajcarii
Apostazja musi zostać dokonana pisemnie w parafii (Kirchengemeinde).
W liście powinniście Państwo oznajmić apostazję oraz podać swoje dane osobowe.
Nie musicie podawać uzasadnienia.

*
Zobacz też:
Amerykanie odchodzą od katolicyzmu:

Object 1

Reportaż filmowy stacji Berlin-Brandenburg „Wystąpienia z Kościoła w Polsce",
tłumaczenie: Andrzej Wendrychowicz, PSR, skład: ypablo. Zob. oryginał na rbb-online.de
(http://www.rbb-online.de/_/includes/multimediakonsole /mmkonsole_jsp/key=multimedia__
8114385.html)

Object 2

Podobna tematyka na: Apostazja, czyli instrukcja opuszczenia Kościoła

Zobacz także te strony:
Apostazja po słowacku

Przypisy:
[1] Za stroną help.gv.at do Statutarstädten zaliczają się następujące miasta:
Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Linz, Rust, Salzburg, St. Pölten,
Steyr, Villach, Waidhofen an der Ybbs, Wels, Wien, Wiener Neustadt.
(Publikacja: 13-11-2008 Ostatnia zmiana: 14-11-2008)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6188)
Contents Copyright © 2000-2008 Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2008 Michał Przech
Autorem tej witryny jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielem witryny są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
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bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

