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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM
RELAÇÃO À LIBERDADE
RELIGIOSA E APLICAÇÃO
EFETIVA
A Constituição do Principado de Andorra garante a liberdade
religiosa e garante que a “liberdade de manifestar a própria
religião ou crenças será sujeita apenas às limitações prescritas
por lei e que sejam necessárias tendo em conta a salvaguarda
da segurança pública, ordem, saúde ou moral, ou para proteção dos direitos e liberdades fundamentais de outros.”[1]

Católicos
A Constituição reconhece uma relação especial com a Igreja
Católica, “de acordo com a tradição de Andorra” e “reconhece a plena capacidade jurídica dos órgãos da Igreja Católica
Romana que têm estatuto legal de acordo com as suas
próprias normas”.[2] A Concordata de 2008 regulamenta as relações com a Igreja Católica.

Não há legislação específica sobre o tratamento e reconhecimento de grupos religiosos, e as comunidades religiosas
devem registrar-se perante o Governo como “organizações
culturais” no âmbito da lei das associações. Não recebem um
estatuto especial como religião reconhecida.[4]
Como consequência do seu estatuto religioso, a Igreja
Católica recebeu alguns privilégios que não estão disponíveis
para outros grupos religiosos. Por exemplo, o Governo pagou
os salários dos sacerdotes católicos estrangeiros que serviam
nas igrejas locais e garantiu-lhes a cidadania durante o tempo
em que eles exercessem as suas funções no país, enquanto
os imigrantes que desempenhassem funções religiosas para
grupos não católicos não conseguiam obter autorizações
para trabalho religioso (pois o termo “trabalhador religioso”
não estava definido) e tinham de entrar em Andorra com um
estatuto diferente.[5]

A Constituição prevê que todas as pessoas são iguais perante
a lei e que é proibida a discriminação com base na religião.[3]

Em um relatório publicado em 22 de maio de 2012, a Comissão
Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) do Conselho
da Europa fez as seguintes recomendações relacionadas com
as comunidades religiosas minoritárias: suprir a falta de cemitérios para comunidades judaicas e muçulmanas, criar um
estatuto especial para minorias religiosas enquanto religiões
(e não meramente como ‘organizações culturais’), melhorar a
informação pública sobre religiões minoritárias em Andorra e
autorizar a construção de uma mesquita para a comunidade
muçulmana.[6]

[1] Constituição do Principado de Andorra, Artigo 11

[4] http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper

[2] Id.

[5] http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper

[3] Constituição do Principado de Andorra, Artigo 6

[6] http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/andorra/AND-CBC-
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Num relatório de seguimento das suas recomendações,
publicado a 9 de junho de 2015, a ECRI não considerou o estado de qualquer uma das áreas acima referidas como tendo
sido abordadas ou estando pendentes.[7] A 14 de setembro
de 2015, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa
publicou a sua revisão periódica de Andorra. Não observou qualquer preocupação específica relativa às minorias
religiosas.[8]
Dez comunidades religiosas constituíram o Grupo de Diálogo
Inter-religioso. A Comissão Nacional de Andorra na UNESCO
colaborou com o grupo, que reuniu periodicamente para
discutir questões de interesse comum relativas a tradições
religiosas, crenças e tolerância.[9]

INCIDENTES
A 18 de abril de 2014, um judeu foi agredido por dois indivíduos no exterior de uma discoteca na cidade de La Massana.
A comunidade judaica manifestou preocupação com o
incidente.[10]

PERSPECTIVAS PARA A
LIBERDADE RELIGIOSA
No período analisado não houve outros relatos de incidentes
ou desenvolvimentos negativos relativos à liberdade religiosa neste país.
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[7] http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/andorra/AND-IFU-IV2015-21-ENG.pdf
[8] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=22023&lang=en
[9] www.state.gov/documents/organization/171680.pdf
[10] http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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