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Постановка проблеми. Законодавче вре-
гулювання проведення мобілізації як форми 
взаємовідносин держави та членів релігійних 
організацій з приводу проходження військової 
служби та альтернативної (невійськової) служ-
би в умовах проведення антитерористичної 
операції.

Свобода віросповідання людини є одним з 
основних прав визнання її як особистості. Пра-
во як спеціально-соціальне (юридичне) явище 
не може регулювати вибір віри, так само, як і ви-
бір переконань, думок, що в сукупності форму-
ють світогляд людини. Правовому регулюванню 
підлягає лише свобода віросповідання [18].

Зміст права на свободу віросповідання 
визначається безпосередньо у ст. 35 Консти-
туції України: «Кожен має право на свободу 
віросповідання. Це право включає свободу 
сповідувати будь-яку релігію або не сповідува-
ти ніякої». Право на свободу віросповідання 
забезпечується:

– можливістю вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб (п. 2 ст. 34 
Конституції України):

– правом на свободу безперешкодно від-
правляти релігійні культи та обряди (п. 1 ст. 35 
Конституції України);

– правом на відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди (ст. 56 Конституції України) [1].

Кожен має право на свободу віросповіда-
ння; це право включає свободу змінювати свою 
релігію або свої переконання, а також свободу 
сповідувати свою релігію або переконання як 
одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно 
чи приватно, в богослужінні, ученні, виконанні 
та дотриманні релігійних і ритуальних обрядів. 
Свобода сповідувати релігію або переконання 
підлягає лише таким обмеженням, які вста-
новлені законом і є необхідними в демокра-
тичному суспільстві в інтересах громадської 
безпеки, для охорони громадського порядку, 
здоров'я чи моралі або для захисту прав і сво-
бод інших осіб [19].

Отже, на основі Конституції України 1996 р. 
свобода світогляду і віросповідання означає:

– свободу вибору релігії або відмову від 
усякого віросповідання;

– свободу проводити релігійні обряди;
– свободу засновувати нові релігійні орга-

нізації.
Також у 1991 р. Верховною Радою Укра-

їни прийнято закон «Про свободу совісті та 
релігійних організацій». Ст. 4 цього Закону 
говорить, що всі громадяни України є рівними 
перед законом і мають рівні права в усіх галу-
зях економічного, політичного, соціального і 
культурного життя незалежно від їх ставлення 
до релігії. В офіційних документах ставлення 
громадянина до релігії не вказується. Ст. 35 
Конституції України говорить, що «церква і 
релігійні організації в Україні відокремлені від 
держави, а школа від церкви. Жодна релігія не 
може бути визнана державою як обов’язкова».

Головними завданнями Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації» є:

– визначення обов'язків держави щодо ре-
лігійних організацій;

– визначення обов'язків релігійних органі-
зацій перед державою й суспільством;

– подолання негативних наслідків держав-
ної політики щодо релігії та церкви;

– гарантування сприятливих умов для роз-
витку суспільної моралі й гуманізму, громад-
ської згоди і співробітництва людей незалежно 
від їхнього світогляду та віросповідання.

Відповідно до ст. 64 Конституції України, 
конституційні права, до яких входить право на 
свободу віросповідання, і свободи людини мо-
жуть бути обмежені із зазначенням строку дії 
цих обмежень в умовах воєнного або надзви-
чайного стану [1].

Законодавством встановлена кримінальна 
відповідальність за перешкоджання релігій-
ній діяльності, яка не порушує права і свобо-
ди громадян, а також за організацію релігійної 
групи, яка несе загрозу життю і здоров’ю гро-
мадян. Але все ж таки існують деякі обмежен-
ня стосовно цього права. Наприклад, релігійна 
організація може бути заборонена судом у ви-
падках, передбачених ст. 16 ЗУ «Про свободу 
совісті та релігійні організації» [6]
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Реалізовуючи своє право на свободу світо-
гляду і віросповідання, громадяни мають право 
вільно обирати релігійну літературу, встанов-
лювати і підтримувати міжнародні контакти, 
виїжджати за кордон для паломництва, брати 
участь у різних релігійних організаціях. Визна-
ння цього права надає людині захист від приму-
су щодо прийняття релігії або переконання на 
свій вибір. 

Суть взаємовідносин держави з релігійни-
ми громадами полягає в тому, що:

– держава захищає права і законні інтер-
еси релігійних організацій, сприяє встановлен-
ню відносин взаємної релігійної і світоглядної 
терпимості й поваги між громадянами, які 
сповідують релігію або не сповідують її, між 
віруючими різних віросповідань та їх релігій-
ними організаціями; 

–  враховує і поважає традиції та внутрішні 
настанови релігійних організацій, якщо вони не 
суперечать чинному законодавству;

– держава не втручається у здійснювану в 
межах закону діяльність релігійних організацій;

– держава не фінансує діяльності будь-
яких організацій, створених за ознакою став-
лення до релігії;

– релігійні організації не виконують дер-
жавних функцій; 

– релігійні організації мають право брати 
участь у громадському житті, а також викорис-
товувати нарівні з громадськими об’єднаннями 
засоби масової інформації;

– релігійні організації не беруть участі в 
діяльності політичних партій і не надають по-
літичним партіям фінансової підтримки, не 
висувають кандидатів до органів державної вла-
ди, не ведуть агітації або фінансування вибор-
чих кампаній кандидатів до цих органів. Однак 
священнослужителі мають право на участь у по-
літичному житті на рівні з усіма громадянами; 

– релігійні організації зобов’язані дотри-
муватися вимог чинного законодавства і пра-
вопорядку.

Політика держави тісно пов’язана з морал-
лю, духовністю, релігією, бо є важливим еле-
ментом визначення спільного інтересу та волі 
більшості громадян, тією чи іншою мірою сфор-
мованих релігією. Релігія є формою суспільної 
свідомості, що формує соціальні норми, відпо-
відно до яких будується система суспільних 
відносин. У свою чергу, релігійні організації 
підпадають під вплив державної політики, що 
виражає й реалізує інтереси суспільства в ці-
лому й окремої людини зокрема. Таким чином, 
держава й релігійні організації впливають одне 
на одного. Від якості їхньої взаємодії залежить 
формування гармонійних і плідних відносин у 
системі: людина —релігійна організація — дер-
жава — суспільство. Одним із ключових інстру-
ментів держави є її політика у сфері релігійних 
відносин.

Українська держава стосовно релігійних ор-
ганізацій так само, як і стосовно об'єднань гро-
мадян і політичних партій, здійснює політику 
невтручання. Це забезпечує нейтралітет у пи-
таннях світогляду й віросповідання, виконання 
зобов'язань із гарантування свободи віроспо-

відання й водночас створює рівні умови для 
захисту прав і свобод усіх громадян. Однак ця 
політика передбачає певні важелі, щоб свобода 
не перетворювалася на неконтрольовану все-
дозволеність, за якої порушуються права інших 
громадян, громадського порядку. 

Система взаємин держави й церкви в Укра-
їні застосовує підхід, що ґрунтується на цілко-
витій рівності релігій і релігійних організацій, 
котрі існують і виникають у країні. Жодна з 
конфесій не може претендувати на особливу 
значущість для держави, тобто в держави одна-
кове ставлення до всіх релігійних організацій. 

Майнові питання взаємовідносин держави 
та релігійних організацій висвітлені в Указі 
Президента України «Про заходи щодо повер-
нення релігійним організаціям культового 
майна» [10], Розпорядженні Президента Укра-
їни «Про повернення релігійним організаціям 
культового майна» [11], Постанові Кабінету Мі-
ністрів України «Про використання культових 
споруд — видатних пам'яток архітектури, які не 
підлягають передачі у постійне користування 
релігійним організаціям» [7], Постанові Кабі-
нету Міністрів України «Про умови передачі 
культових будівель — видатних пам'яток архі-
тектури релігійним організаціям». [8]

Релігійні організації мають право засновува-
ти й утримувати вільно доступні місця бого-
служінь або релігійних зібрань, а також місця, 
шановані в тій чи іншій релігії (місця паломни-
цтва) – про це йдеться у ст. 21 ЗУ «Про свободу 
совісті та релігійні організації» [6].

Орган у системі державної влади, уповнова-
жений забезпечувати здійснення державної 
політики щодо релігій і релігійних організа-
цій, — це Департамент у справах релігій і на-
ціональностей Міністерства культури України. 
Його завданням є чітке й послідовне дотриман-
ня законодавства про свободу совісті та релігій-
ні організації, сприяння церквам і релігійним 
організаціям у їхній різнобічній суспільно важ-
ливій діяльності на благо українського суспіль-
ства. Департамент у справах релігій і національ-
ностей Міністерства культури України сприяє 
зміцненню взаєморозуміння між релігійними 
організаціями різних віросповідань; узагаль-
ненню практики застосування законодавства 
у сфері державно-церковних відносин; розро-
бленню пропозицій з його вдосконалення; здій-
сненню реєстрації статутів релігійних організа-
цій; вирішенню питань, пов'язаних із передачею 
релігійним організаціям колишніх культових 
споруд й іншого церковного майна; участі релі-
гійних організацій України в міжнародних ре-
лігійних рухах і форумах [17]. До 2009 року ці 
функції виконував Державний комітет України 
у справах національностей та релігій, діяльність 
якого була врегульована Постановою Кабінету 
Міністрів України вiд 14.02.2007 № 201 «Про 
затвердження Положення про Державний ко-
мітет України у справах національностей та 
релігій» [9].

Актуальність взаємин між державою та 
громадськими організаціями, їх членами 
посилилися починаючи із зими 2013–2014 ро-
ків. Це, у свою чергу, призвело до проведення 
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на території України хвилі мобілізацій, що пе-
рейшло у взаємовідносини держави та членів 
релігійних організацій з приводу проходження 
військової служби останніми. Постала про-
блема балансування свободи релігії в умовах 
антитерористичної операції на Сході України. 
Так, якщо йти за буквою Закону про мобіліза-
цію, священнослужителі звільнені від військо-
вих зборів згідно зі статтею 30 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу» 
[3], проте такої норми немає стосовно мобіліза-
ції [4]. Ця проблема не врегульована і Законом 
України «Про альтернативну (невійськову) 
службу», хоча замість строкової служби члени 
релігійних громад проходять альтернативну. 
Так, згідно зі статтею 1, альтернативною служ-
бою є служба, яка запроваджується замість про-
ходження строкової військової служби і має на 
меті виконання обов'язку перед суспільством. 
В умовах воєнного або надзвичайного стану мо-
жуть встановлюватися окремі обмеження пра-
ва громадян на проходження альтернативної 
служби із зазначенням строку дії цих обмежень. 
Ці норми стосуються строкової служби і питан-
ня мобілізації чітко не врегульовують [5].

Висновки

Таким чином, можна зробити висновок, що 
відсутність чітких норм, які б регулювали мож-
ливість проходження альтернативної військо-
вої служби в умовах АТО, не дає змоги судам 
ані приймати однозначні судові рішення, ані 
виробити якусь судову практику із цих питань.
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В статье проанализировано национальное законодательство, которое регулирует взаимоотношения 
верующих, религиозных организаций и государства при прохождении военной службы и альтернативной 
(невоенной) службы в условиях проведения антитеррористической операции.
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тернативная (невоенная) служба, антитеррористическая операция.

The article examines the national legislation which regulates the interrelations between faithful, religious organ-
isations and the state in military service and alternative (non-military) service under the conditions of anti-terrorist 
operation.
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