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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ
1. Олег БУЧМА. Релігія, свобода, держава, право в контексті творення
громадянського суспільства в Україні
Свобода як здатність діяти у відповідності з власними інтересами, потребами, цілями
детермінує не лише наявну (нинішню), а й майбутню суспільно-правову реальність та
визначає в ній місце людини. Гарантована й забезпечена позитивним правом можливість
реалізації суб`єктивного права є головним показником демократичності, цивілізованості,
гуманності держави. І навпаки – обмеження, заперечення чи звуження прав і свобод, зокрема
юридичними засобами, створює грунт для руйнування держави, а разом з тим суспільство
позбавляє майбутнього.
Свобода – виключне право суб`єкта на вибір траєкторії власного буття, що
реалізується в системі суспільних відносин. А це означає, що права і свободи одного
суб`єкта в процесі їх реалізації можуть зіштовхуватися з правами і свободами іншого.
Останнє потребує, з одного боку, чіткого визначення меж прав і свобод, а з другого – їх (прав
і свобод) врегулювання різноманітними засобами – економічними, політичними,
моральними, правовими тощо.
У 1991 році Україна добровільно відмовилася від тоталітарної моделі системи
управління, відновила державний суверенітет, а згодом проголосила себе демократичною,
соціальною, правовою державою, закріпивши на конституційному рівні принцип пріоритету
прав і свобод людини. Відтак, перед молодою державою постала проблема розробки
програми самостійного забезпечення правового супроводу реалізації прав і свобод людини в
нових геополітичних умовах і при цьому уникнути та не допустити виникнення підстав для
повернення до тоталітаризму, де принципи верховенства права та законності підмінялися
політичною доцільністю та підпорядковувалися панівній ідеології.
Проблема правового забезпечення релігійного функціонування (актуальність якої
викристалізовується через століття і загострюється нині в умовах руйнації системи
міжнародного права, викликів українській державності, загроз системі колективної
регіональної та глобальної безпеки де військова агресія, порівняно навіть з недалеким
минулим, стала найбільш небезпечною з них) потребує все більшої уваги та нагального
вирішення.
З проголошенням незалежності реалізувалося право українського народу на
самовизначення, передбачене Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими
документами. Відтак, Україна перейшла від формальної суверенності до реальної
міжнародної правосуб’єктності та увійшла в складну систему світового політико-правового
простору, окресленого глобалізаційним контуром.
Сформульована (визначена) зовнішньополітична доктрина Української держави
спрямована на реалізацію, передусім, національних завдань, з одного боку, у міждержавних
відносинах, а з другого – через участь в універсальних і регіональних міжнародних
організаціях в інтересах українського народу – громадян України всіх національностей.
В Декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята Верховною
Радою Української РСР 16 липня 1990 року, визнається перевага загальнолюдських
цінностей над класовими і пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед
нормами внутрішньодержавного права. Керуючись цим 1 листопада 1991 року Верховна
Рада України прийняла ”Декларацію прав національностей України”, в якій, з поміж іншого,
закріплювалося, що ”усім громадянам України кожної національності гарантується право
сповідувати свою релігію, використовувати свою національну символіку, відзначати свої
національні свята, брати участь у традиційних обрядах своїх народів ”. Невдовзі, 5 грудня
1991 року Верховна Рада України приймає звернення “До парламентів і народів”, в якому
формулюється характер держави та визначаються засади міждержавних відносин України і,
зокрема, зазначається, що «Українська держава гарантує всім народам, національним групам,
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громадянам, що проживають на її території, рівні політичні, громадянські, економічні,
соціальні та культурні права, свободу релігійних переконань».
28 червня 1996 року Верховна рада України від імені українського народу,
“усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та
прийдешніми поколіннями”, прийняла основний, головний закон, невід’ємний атрибут
держави – Конституцію, яка визначила Україну як суверенну й незалежну, демократичну,
соціальну й правову державу. Нарешті українці стали державною нацією, подолавши долею
визначений історичний трагізм на цьому тернистому шляху.
Нині в Україні формується нова суспільна (правова і релігійна) реальність, ознакою
якої є звільнення від ідеологічних міфів і догм та творення громадянського суспільства.
Точкою дотику релігійної, державної і правової реальності є створення можливостей
становлення загальнолюдських ціннісних орієнтацій і духовних перспектив шляхом
усунення протиріч у духовному житті та подолання морального й правового нігілізму.
Громадянське суспільство, як система суспільних інститутів (сім’я, Церква, система
освіти і науки, професійні об’єднання), має забезпечити можливість реалізації потреб і
інтересів окремих індивідів і колективів. В такий спосіб уможливлюється впровадження
“моральної арифметики” Ієремії Бентама (“Найбільше щастя для найбільшої кількості
людей”), який розглядав суспільний інтерес як суму індивідуальних інтересів.
Зниження ролі впливу держави, в умовах становлення громадянського суспільства,
призводить до зіткнення індивідуальних інтересів (які часто-густо протилежно спрямовані),
ескалації соціальних конфліктів та порушень розумного співвідношення свободи, рівності,
справедливості тощо.
В такому випадку необхідне відновлення природної рівноваги між силами
громадянського суспільства і державної влади. Важливим чинником, що може вплинути на
збалансування громадянського суспільства і державної влади, є релігія (церква). Для
здійснення цієї функції в Україні, практично в межах правового поля і системи суспільних
відносин, створені всі можливості: церква в суспільстві відокремлена від держави, а школа
від церкви. Тобто, церква не може контролювати чи примушувати до дій чи бездіяльності
громадян, виконувати державні, політичні, адміністративно-правові функції. Ознаками цього
є відсутність правових форм союзу держави і церкви, представництва релігійних організацій
в державних органах, права законодавчої ініціативи релігійних організацій, невтручання їх в
систему правосуддя та ін.
З іншого боку, держава не може втручатися у внутрішньо-церковні справи, канонічну
діяльність, самоуправління; не може здійснювати державно-правовий контроль, примус у
сфері релігійних відносин. Однак держава забезпечує охорону законної діяльності релігійних
організацій та захист прав віруючих, здійснює правову регламентацію діяльності релігійних
організацій та контролює дотримання ними встановлених державою законів. Правовий
режим церкви в Україні визначений Конституцією України і деталізований в інших
законодавчих актах української держави.
Власне, сам факт прийняття Конституції України 28 червня 1996 року є актом
усвідомлення “відповідальності перед Богом” (преамбула), що є засвідченням значимості
релігійного чинника не тільки в історії українського державотворення та сучасного її стану,
але й його ролі у поступі українського суспільства в майбутнє. Передусім констатовано, що
держава сприяє консолідації і розвиткові релігійної самобутності всіх корінних народів і
національних меншин України (ст. 11). Це є ознакою релігійного плюралізму. Гарантоване
право на свободу світогляду і віросповідання та закріплений правовий режим церкви в
Україні: “Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від
церкви ” (ст. 35). Заборонена діяльність політичних партій, що розпалюють релігійну
ворожнечу (ст. 37). Обов’язки держави щодо релігійних організацій та обов’язки релігійних
організацій перед державою і суспільством визначені в законі України “Про свободу совісті
та релігійні організації”. Зв’язковою ланкою між Церквою і державою є Державний орган у
справах релігії, який забезпечує проведення держполітики щодо релігії і церкви (ст. 30).
Задекларована рівність конфесій перед законом чинна лише в державно-правових
відносинах. Про рівність релігій у суспільно-політичній сфері можна говорити з певною
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долею умовності. У суспільстві різні конфесії не завжди отримують однакове визнання серед
громадян, адже історично його доля може бути зв’язана з певною конфесією. Так, в історії
Україна тісно пов’язана з Православною Церквою. Тому не випадково переважна частина
населення України релігійно ідентифікують себе з Православ’ям. Значимість цієї конфесії в
історії, культурі, державності, моральності, спадкоємності традицій українського суспільства
не могла не бути відзначеною і на законодавчому рівні. Так, кодекс законів про працю
України визначив такі православні релігійні свята – Різдво Христове, Пасха (Великдень),
Трійця, - як святкові і не робочі дні (ст. 73). Проте, зважаючи на багату палітру,
поліконфесійність українського суспільства та проголошений релігійний плюралізм з
гарантіями рівності, в цьому ж законодавчому акті закріплено: ”за поданням релігійних
громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництва
підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні релігії, до трьох
днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні ”
(ст. 73).
Законодавцем закріплені і певні переваги релігійної діяльності порівняно з
політичною діяльністю. Так, Закон України “ Про збройні сили України”, обмежуючи
політичну діяльність у Збройних Силах України, гарантує кожному військовослужбовцю
право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, уможливлює відправляти,
одноособово чи колективно, релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність з
додержанням вимог Конституції України та законів України (ст. 17). З метою подолання
негативних наслідків державної політики щодо релігії і Церкви, Закон України “Про
альтернативну (невійськову) службу на основі Конституції України” (ст. 35) визначив
організаційно-правові засади альтернативної (невійськової) служби, право на яку “мають
громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечать їхнім релігійним
переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України
релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю” (ст. 2).
Світськість української держави підкріплюється законодавчим закріпленням
неможливості правового регулювання релігійними організаціями шлюбно–сімейних
відносин і реєстрації актів громадського стану. Так, згідно з сімейним законодавством
ставлення до релігії не може обмежувати права та встановлювати переваги при одруженні і в
сімейних відносинах, а релігійний обряд шлюбу не має правового значення і є особистою
справою громадян.
Водночас, релігійні організації наділені низкою переваг (пільг). Зареєстровані
релігійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю звільняються від
земельного податку (ЗУ “Про плату за землю”. - Ст. 12), мають пільги по оподаткуванню (
ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”, ст. 7, 13, ЗУ “Про податок на додану
вартість”, ст. 5) та ін.
Як бачимо, функціональна взаємодія держави, суспільства і церкви окреслюється
чіткими правовими рамками соціально-демократичного устрою.
Проте є й деякі моменти, що потребують додаткової уваги і глибокого осмислення.
Так, на слушну думку проф. О.В. Бабкіної, “сучасний стан правосвідомості українського
суспільства характеризується глибокою внутрішньою суперечливістю, амбівалентністю,
девіацією. Це пов’язано з процесами трансформації, що охопили всі виміри буття людини,
поставили саму її в екстремальну ситуацію вибору власної позиції, пошуку ідентичних
власній особистості цінностей та світоглядних орієнтирів” (Бабкіна О.В. Теоретикометодологічні проблеми політичних трансформацій //Політико-правова реформа в Україні:
історія,сучасність, перспективи.–К.,2013.-С. 31).
На нашу думку в правовому регулюванні суспільно-релігійних відносин в Україні
існує низка організаційних, нормативних, процесуальних та інших питань, які потребують
комплексного опрацювання, зокрема:
- нормотворча діяльність в релігійній сфері нерідко здійснюється за відсутності
загальнодержавної системності, шляхом фрагментарного вирішення наявних проблем в
окремих законах та інших правових актах;
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- різні правові акти, що регулюють суспільно-релігійні відносини, приймалися
впродовж 25 років без достатньої узгодженості понятійно-категоріального апарату і
застосовують ряд термінів, які неоднозначно сприймаються суб’єктами суспільних відносин
(у тому числі правових і релігійних);
- відсутнє спеціальне законодавче регулювання суспільно-релігійної діяльності, що
призводить до правопорушень та соціальних конфліктів у державно-церковних та
міжконфесійних відносинах;
- норми законодавства, що стосуються релігійного сегменту суспільної реальності
потребують подальшої гармонізації з положеннями відповідних стандартів країн
Європейського Союзу, розробки і введення правових механізмів реалізації людиною
релігійних прав;
- недостатньо врегульованими є проблеми забезпечення релігійної безпеки, протидії
правопорушенням та юридичної відповідальності в релігійній сфері.
Відтак, за цих умов нагальною є проблема кодифікації законодавства України, що
стосується регулювання суспільно-релігійних відносин. Особливого звучання це набуває в
контексті сучасної суспільної ситуації, що характеризується загостренням проблем
національної, державної і духовної безпеки. Адже право і релігія – важливі підсистеми
сучасного суспільства, що перебувають у функціональних взаємозв’язках між собою та з
іншими суспільними підсистемами і суспільством у цілому. Зумовлення правовими нормами
релігійних змін, трансформацій, їх концентроване виявлення у релігії, а з іншого боку
зворотній вплив релігії на право (творення правових норм у відповідь на потреби релігійної
сфери суспільного життя) засвідчує важливість і нагальність вирішення окреслених проблем.
В продовження наголосимо, що особливо в умовах руйнації і розпаду монолітної
системи взаємозв’язків між соціально-економічними, політичними і соціокультурними
структурами в державі роль консолідуючого й інтегруючого чинника за певних обставин
може виконати релігія. Першим кроком і прикладом цього на наш погляд стала Революція
Гідності, де виявилися й ознаки творення в Україні громадянської релігії, в якій, на думку
проф. А. М. Колодного, “своєрідно переплітаються національна політична культура і
традиції релігій, які існують в країні. В ній має місце… обожнення національних цінностей,
видатних національних діячів, національної історії та національних ідеалів…Бог цієї релігії
постає скоріше в ролі якогось гаранту суспільного порядку, закону і права, а не милосердної
істоти, затурбованої посмертним буттям людини” (Колодний А. М. Історіософія релігії. – К.,
2013. – С. 187).
Проте зауважимо, що сучасну релігійну ситуацію, яка характеризується станами
контакту, зіткнення і конфлікту можна вважати кризовою.
Вихід з такого становища
можливий становленням міжцерковного діалогу та діалогу між державою і церквою, які
будувалися на принципах толерантності, взаємоповаги, порозуміння, дотримання свободи
совісті та права вибору. А для цього необхідне створення усталеної світоглядної позиції на
засадах релігійного плюралізму, яка орієнтувала б не на феномен релігійної відмінності, а на
формування нової цілісності як поліфонії багатоманітності релігії. Лише за таких умов
релігія може претендувати на роль рушія суспільно-цивілізаційного розвитку. І тут заключне
слово залишається за нормами права і не лише – за Буквою, а й за Духом Закону.
2. Лариса ВЛАДИЧЕНКО. Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації»: нормотворчі зміни до чинної редакції
23 квітня 2016 року виповнилося двадцять п’ять років від прийняття Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації», який є базовим нормативно-правовим актом у
сфері забезпечення свободи совісті та відносин держави і релігійних організацій в Україні.
Зазначимо, що за період незалежності України законотворчі та законодавчі ініціативи
вищих органів державної влади в сфері державно-конфесійного комплексу здійснювалися
зокрема щодо розробки нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійних
організацій» та постатейних (точкових) змін до чинного Закону.
177

