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Проект реалізовується Аналітичним центром УКУ у ширшому 
колі партнерств у період з липня 2020 по квітень 2021 року. 
У рамках проєкту було проведене дослідження стану законо-
давчого врегулювання питань щодо окупованих територій, 
впливу прийнятих законодавчих актів на ситуацію в Україні, 
а також проаналізовано інформацію про проблеми і успіхи 
впровадження законодавства.

Проєкт   здійснюється   за   підтримки   Національного   фонду   на  
 підтримку   демократії   ( National   Endowment   for   Democracy  
 (NED)   та    Відділу   преси,   освіти   та   культури   Посольства   США   в  
 Україні.   Погляди   учасників   заходу   не   обов’язково   збігаються   з  
 офіційною   позицією   уряду   США. 
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ВСТУП

Релігія — це інструмент збройної агресії РФ проти України. На підкон-
трольній Україні території релігія застосовується і як інструмент soft 
power — просування вигідних Кремлю ідеологам, поширення впливу 
через релігійні інститути та як засіб диверсійної та розвідувальної 
діяльності. На тимчасово окупованих територіях в свою чергу релігійні 
громади перебувають в полі особливого інтересу окупаційних адміні-
страцій як непідконтрольні владною вертикаллю агенти, діяльність яких 
потрібно контролювати та скеровувати у вигідному для себе руслі, а у 
випадку неможливості контролю, створити умови їх ліквідації. 

Протягом 6 років українсько-російського збройного протистояння релі-
гійний вимір конфлікту приймав різні форми, — від боротьби за здобуття 
канонічного визнання автокефального статусу православної церкви з 
боку Вселенського Патріархату, до прямої участі представників окремих 
конфесій у збройному протистоянні проти України. 

Водночас, питання релігії є вкрай сенситивними, вони потребують 
особливого підходу, з глибоким розумінням контексту міжконфесійних 
та державно-конфесійних відносин. Окрім цього, релігія має етнонаціо-
нальний вимір як важливий чинник формування та утвердження націо-
нальної ідентичності. Співпадіння релігійних та етнокультурних, політич-
них ідентичностей перетворює релігійні проблеми в сферу, що потребує 
зваженого аналізу при виробленні політичних рекомендацій. До цього 
додається також і те, що відділеність держави від церкви, невтручання 
держави в релігійне життя своїх громадян як конституційний принцип 
є основою державно-конфесійних відносин в Україні, на відміну від 
Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій, для яких релігія є 
чинником збройної боротьби, засобом реалізації політик та насадження 
власних ідеологем. 

Даний документ описує факти та свідчення щодо проблем релігійного 
життя на окупованих територіях, аналізує попередню політику України 
щодо забезпечення прав свободи совісті, практики відстоювання релі-
гійних прав в окупованому Донбасі та Криму та формує рекомендації 
для українських органів влади щодо подальших політик, спрямованих на 
релігійний вимір деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих тери-
торій. 
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2.ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

КРИМ

Російська окупаційна адміністрація в Криму продовжує традиційну для 
континентальної РФ політику щодо конфесій — жорсткий контроль за 
їх діяльністю та створення умов для їх лівкідації в умовах неможливості 
контролю над ними. 

Основнимирелігійними організаціями, що стикаються з проблемами 
через окупаційну політику в Криму, є ПЦУ, УГКЦ, мусульманські громади 
Криму та Свідки Єгови. Тиск саме на ці релігійні громади пов’язаний з 
низкою чинників: зв’язком релігійних організацій з окремими етнонаціо-
нальними групами, та правовим статусом окремих організацій. 

Ключовими напрямками російської політики щодо перешкоджання 
діяльності релігійних організацій в Криму є: 

• Тиск на матеріальну основу релігійної діяльності — майно та нерухо-
мість релігійних громад. 

Храми та майно окремих конфесій є предметом судових спорів з росій-
ською окупаційною адміністрацією. Тиск на храми та майно є політично 
мотивованим з ціллю залишити окремі конфесії можливостей існування 
як таких. На основі норм містобудування та регулювання земельних від-
носин окупаційна влада веде судові процеси з метою знесення храмів 
або обмеження їх роботи. В окремих випадках також розриваються уго-
ди між місцевою владою та релігійними громадами щодо прав оренди 
та користування землею та майном, як у випадку з триваючим судовим 
процесом щодо позбавлення майна та нерухомості ПЦУ (кафедрального 
собору та будівель Кримської єпархії в Сімферополі) та вимоги знесення 
будівлі храму в Євпаторії.  

Окрім того, окупаційна адміністрація також часто перешкоджає прове-
денню релігійних заходів, наприклад регулярно відключає постачання 
комунальних послуг в мечеті, зокрема і під час Рамадану.

• Регуляторний тиск 

Важливим засобом релігійної політики в окупованому Криму є відмови 
в реєстрації або поновленні діючої реєстрації релігійних організацій. В 
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цілому щодо релігійних громад чиниться регуляторний тиск на основі 
порушень ними певних адміністративних норм — відсутності вивісок, 
печаток, тощо. Величезні суми штрафів є навантаженням на фінансову 
основу діяльності релігійних громад, а вибірковість російського право-
суддя щодо конкретних громад — свідчення політичної мотивованості 
адміністративних штрафів. Адміністративний тиск суттєво підвищився 
після прийняття так званого «пакету Ярової» Державною Думою РФ в 
2016 році. В рамках пакету були внесені зміни до Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення РФ та введена стаття 5.26, присвячена незаконній 
місіонерській діяльності. Саме під дію цієї статті здебільшого потрапля-
ють ті релігійні громади Криму, що не стали на шлях колаборації з місце-
вою окупаційною адміністрацією.  

• Судові процеси на підставі звинувачень в релігійному екстремізмі.

Російське законодавство маркує діяльність окремих релігійних та гро-
мадських організацій як екстремістську. Так, релігійна організація «Свід-
ки Єгови» в російському правовому полі є забороненою, численні судові 
процеси проти єговістів пов’язані з нібито поширенням ними екстре-
містської літератури. Подібна ситуація склалася і з діяльністю організації 
«Хізб ут-Тахрір», міжнародного панісламського руху. Внаслідок справи 
так званої «Першої» та «Другої Бахчисарайської групи» засуджено або 
досі триває судовий процес над 12 українцями кримсько-татарського 
походження, яких звинувачують у причетності до «Хізб ут-Тахрір». Також 
чотири прихожани єговістських церков в даний момент також переслі-
дуються місцевою окупаційною адміністрацією. Переслідування відбу-
ваються на основі підкидання релігійної екстремістької літератури в 
храми або через траткування постів, що поширені в соціальних медіа, як 
екстремістські. Переслідування єговістів та колишніх членів «Хізб ут-Та-
хрір» є порушенням міжнародного гуманітарного права (4-а Женевська 
конвенція, Гаазька конвенція про закони і звичаї війни на суходолі), які 
передбачають збереження чинності законодавства на окупованих тери-
торіях (переслідування на підставі членства організаціях, що були ле-
гальними за українським законодавством є відповідно юридично безпід-
ставними). 

• Політичний тиск на вірян та священнослужителів. 

В умовах мілітаризації півострову Крим та загальної атмосфери страху 
та політичних переслідувань, участь в релігійному житті Криму суттєво 
обмежується. Багато вірян та духовенства, що займають проукраїнську 
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позицію, змушені були покинути окуповану територію або ж відійти від 
активної діяльності. Російський політичний дискурс (як в межах країни 
в цілому, так і окупованих територій) також негативно фреймує мусуль-
ман певного етнічного походження, в першу чергу кримських татар, чим 
суттєво поглиблює етнічні, релігійні та ідеологічні розколи, що існують в 
Криму. 

Розкол відбувається також на рівні окремих релігійних громад. Так ро-
сійська окупаційна адміністрація активно інфільтрує проросійське духів-
ництво та надає йому патронаж в мусульманській громаді Криму. Таким 
чином окупаційна влада заручилася підтримкою Еміралі Аблаєва, — Му-
фтія духовного управління мусульман Севастополя та Криму, і за його 
допомогою контролює діяльність більшості мусульманських громад на 
півострові. 

Дані напрямки російської релігійної політики не вичерпують загальний 
спектр інших порушень свободи совісті в окупованому Криму, — годуван-
ня мусульман свининою в пенітенціарних установах, відмови в проход-
женні альтернативної військової служби для громадян, чия релігія забо-
роняє використання зброї (єговісти), відмови для зустрічей кримських 
політв’язнів з українським православним духівництвом (Володимир Ба-
лух, Олег Приходько), тощо.

Наслідками російської окупаційної політики в Криму стало суттєве ско-
рочення діяльності конкретних релігійних організацій. Так, Кримська 
єпархія ПЦУ (тоді, — УПЦ КП) на початку 2014 року налічувала 49 релі-
гійних громад: парафій, місій, братств та монастирів. На даний момент 
залишилося лише 7 релігійних громад, серед них 4 на постійній основі 
(Сімферополь, Сімферопольський район, Євпаторія, Білогірськ) та 3 на 
непостійній основі (Первомайський та Роздольнинський райони). Протя-
гом 2020 - 2021 року Кримська єпархія ПЦУ потенційно може припинити 
своє існування на окупованій території в цілому.  Особливо загрозливою 
в умовах окупаційної політики Росії в Криму є можлива доля «Свідків 
Єгови», — правове існування яких під питанням через визнання їх як те-
рористичною організацією в РФ, а неможливість проходження альтерна-
тивної служби в армії для них є прямими порушеннями релігійних прав. 

ОРДЛО

Релігійна ситуація на тимчасово окупованих територіях Окремих районів 
Донецької та Луганської області (ОРДЛО) є складнішою за ситуацію в Кри-
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му. Окупаційні адміністрації в ОРДЛО використовують релігію не лише 
як ідеологічний, конфесійний, культурний вимір боротьби, а й безпосе-
редньо на рівні збройного протистояння, — участі релігійних фундамен-
талістів в конфлікті, військових злочинів проти представників окремих 
релігійних громад тощо. 

Порівняно з першими роками українсько-російського збройного проти-
стояння на Донбасі, вбивства, переслідування та викрадення українських 
священнослужителів та вірян зменшилися. Це пов’язано в першу чергу 
з суттєвим зменшенням кількості вірян та священнослужителів на оку-
пованих територіях, значна частина яких була змушена покинути свої 
домівки або припинити релігійну діяльність, по-друге, — з загальною 
деескалацією конфлікту в останні роки. В той же час окупаційна політи-
ка перейшла від прямого фізичного насилля щодо окремих релігійних 
організацій до більш інституційної політики, — створення умов для фак-
тичної ліквідації можливостей релігійної діяльності шляхом позбавлення 
матеріальної основи церковної діяльності та адміністративного тиску 
(складної щорічної перереєстрації для усіх релігійних організацій, окрім 
РПЦ). 

Ключовими напрямками політики РФ та її окупаційних адміністрацій 
щодо релігійних органіацій в ОРДЛО є:

• Пряме переслідування прихожан та священнослужителів окремих кон-
фесій.

За свідченнями українських правозахисників1 перший рік російської 
військової агресії для релігійних організацій (окрім РПЦ) став справж-
нім терором. Перші випадки фізичного насилля проти представників 
релігійних організацій були застосовані проросійськими комбатантами 
навесні 2014-го року у вигляді спротиву проведенню Міжконфесійного 
молитовного марафону в Донецьку, що об’єднав представників більшо-
сті конфесій регіону (окрім УПЦ МП). 23 травня 2014-го молитовні тенти 
учасників Марафону були зруйновані а його організатори піддалися пе-
реслідуванням, — близько 14 організаторів Марафону були викрадені та/
або піддалися тортурам з боку проросійських бойовиків.2 

Найбільший пік «релігійного терору» припав на період активного керів-

1  https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2019/06/Report-Religious-harassment-project-
vol.7.pdf
2  https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2019/06/Report-Religious-harassment-project-
vol.7.pdf
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ництва проросійськими бойовиками Ігорем Стрєлковим (травень - сер-
пень 2014 року). Так, 8 червня 2014-го року було затримано 4 членів Єван-
гелістської церкви в Слов’янську, та направлено до колишньої будівлі 
СБУ в Слов’янську. Їх тіла було знайдено у братській могилі після відступу 
проросійських бойовиків зі Слов’янська. 

• Використання релігійних фундаменталістів у збройних зіткненнях. 

На боці проросійських бойовиків воюють або воювали в минулому 
збройні формування, що активно експлуатують релігійну тематику в 
своїй діяльності, — російські казачі батальйони, так звана «Русская пра-
вославная армия» тощо. Православні фундаменталісти в лавах бойови-
ків фреймують українсько-російське протистояння як «боротьбу з невір-
ними», «хрестовий похід» тощо. Окремі казачі утворення, що воюють на 
боці проросійських бойовиків, також пов’язані з діяльністю РПЦ, а у свої 
риториці багато уваги приділяють темі захисту православної віри. Фінан-
сування та організація діяльності окремих парамілітарних казачих орга-
нізацій на території РФ напряму пов’язана з РПЦ3. 

Варто також зазначити, що російські бойовики, які задіяні у військовому 
протистоянні, не є виключно носіями православної віри, а й представ-
никами різних етноконфесійних груп: чеченці (мусульмани), буряти та 
калмики (буддисти), тощо. Але в даному випадку не йде мова про пряму 
причетність інших конфесій до можливого фінансування та підтримки 
збройної боротьби проти України, окрім РПЦ. 

• Регуляторний тиск. 

Законодавство ОРДЛО вимагає щорічної перереєстрації релігійних орга-
нізацій. Внаслідок жорсткості місцевого законодавства, відмов у реєстра-
ції та фактичної неспроможності окремих релігійних організацій (від-
сутність юридичної підтримки та необхідних вимог) пройти реєстрацію 
їх число скорочується з кожним роком. При цьому реєстрація релігійних 
організацій на окупованих територіях супроводжується вимаганням з 
боку окупаційних адміністрацій віддати оригінали попередніх докумен-
тів реєстрації (за українським законодавством), що в свою чергу ставить 
громади з ОРДЛО в хиткий юридичний статус для українського правового 
поля. В умовах реінтеграції окупованих територій потенційно може по-
стати питання щодо дійсності майнових прав окремих релігійних орга-
нізацій, що робить дану проблему питанням перехідного правосуддя. До 
3  https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2019/06/Report-Religious-harassment-project-
vol.7.pdf
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розробки жорсткого місцевого законодавства причетні в тому числі релі-
гійні організації — Луганська єпархія УПЦ МП (РПЦ).

• Пошкодження, конфіскація майна у релігійних організацій

Окрім безпосереднього фізичного насилля, яке застосовували проро-
сійські бойовики проти вірян та священнослужителів, релігійні споруди 
часто ставали об’єктами обстрілу або використовувалися в військових 
цілях, ставлячи таким чином під загрозу як стан майна, так і життя і здо-
ров’я членів релігійних спільнот. Так, більшість баптистських церков були 
експропрійовані місцевою окупаційною адміністрацією у військових 
цілях та використовувалися для розміщення там таборів, госпіталів для 
поранених, тощо4. Самовільне зайняття релігійних храмів одних конфе-
сій іншими, — стала практика на окупованих територіях Донбасу. Значна 
частина майна релігійних конфесій була знищена, окремі храми були 
зачинені окупаційною адміністрацією. В 2018 р. Фонд Державного майна 
самопроголошеної «ДНР» зачинив Храм Святого Духа (УПЦ КП) без пояс-
нення причин5. 

Більшість конфесій в регіоні (окрім УПЦ МП/РПЦ) за період збройного 
протистояння або припинили свою діяльність або значно втратили па-
ству (внаслідок фізичного виїзду за межі ОРДЛО, переслідувань, заля-
кувань, загибелі цивільного населення в ході війни), матеріальну базу 
та фінансові надходження для підтримання релігійної діяльності. Так, 
Донецька парафія ПЦУ (тоді — УПЦ КП) до війни налічувала близько 40 
парафій в межах сучасних ОРДЛО. Зараз же на окупованій Донеччині 
залишається лише 2 священників ПЦУ. При цьому деяких священників де-
портували або ж вони не були допущені на окуповані території після ви-
їзду з них. УГКЦ повністю припинила свою діяльність на окупованих те-
риторіях після відмови у перереєстрації згідно з законодавством ОРДЛО. 
Крім того була припинена діяльність трьох релігійних громад Духовного 
управління мусульман «Умма» (один з трьох духовно-адміністративних 
центрів ісламу в Україні) на окупованій території, а також закрито Іслам-
ський культурний центр в Донецьку. 

Особливих гонінь зазнали різного роду протестантські церкви. До війни 
саме Донбас був основним центром протестантизму в Україні. Прихожани 
протестантських церков перебувають в полі зору окупаційної адміністра-

4  https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2019/06/Report-Religious-harassment-project-
vol.7.pdf
5  https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2019/06/Report-Religious-harassment-project-
vol.7.pdf
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ції самопроголошених республік як потенційні «агенти Заходу». Релігійна 
нетерпимість до них особливо активно підживлювалася проросійськими 
бойовиками в перший рік агресії. Злочини на релігійному грунті в даний 
момент не є такими поширеними як в 2014 році, а ряд протестантських 
церков стали на шлях пасивної колаборації (євангельські християни 
баптисти, адвентисти 7-го дня), — реєстрації та ведення своєї діяльності в 
межах правового поля окупованих республік. Окрім РПЦ, на шлях актив-
ної колаборації стала також частина мусульманської громади, представ-
леної Духовним центром мусульман на чолі з Рашидом Брагіним. 

В 2019 р. в самопроголошеній «ДНР» було згідно місцевого законодав-
ства 39 релігійних груп та 61 релігійна організація. Відмовлено в перере-
єстрації було більше половині інших релігійних організацій. При цьому 
254 осередків РПЦ пройшли перереєстрацію автоматично, що свідчить 
про очевидну ангажованість окупаційних адміністрацій щодо конкрет-
них релігійних організацій. Варто також відзначити певну відмінність 
в репресивних практиках самопроголошених республік. Так, політика 
щодо конфесій в самопроголошеній «ДНР» є більш гнучкою, в той час як 
в самопроголошеній «ЛНР» забороняють практично усі релігійні органі-
зації крім РПЦ.
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3. ЗМІНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПОЛЯ У 2014 - 2020

З початком російської агресії в Україні змінилося законодавче поле щодо 
регулювання релігійної діяльності, зокрема  через безпекові виклики, 
пов’язані як з потребою захисту прав свободи совісті на окупованих 
територіях, так і з забезпеченням їх на підконтрольній території (інститут 
капеланства) та протидії російській агресії в духовному вимірі (перереє-
страція релігійних організацій). 

Інститут військового капеланства

В першу чергу з’явився інститут військового капеланства, адже військові, 
в силу фізичних обставин несення служби, не мають можливості в повній 
мірі забезпечувати свої релігійні потреби. На виконання розпоряджен-
ня КМУ від 2 липня 2014р. №677-р Міністерство оборони України, Наці-
ональна гвардія, Державна спеціальна служба транспорту та Державна 
прикордонна служба розробили та затвердити положення про службу 
військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, за яким 
священнослужителі, які запропоновані релігійними організаціями та 
успішно пройшли відбір, працевлаштовуються з укладенням відповідних 
трудових договорів у підрозділи і є військовими священиками (капелана-
ми). В подальшому були прийняті інші нормативно-правові акти з метою 
регулювання інституту військового капеланства6. 

Інститут військового капеланства не закріплено на законодавчому рівні, 
він регулюється нормативно-правовими актами на рівні наказів та по-
ложень. Більше того, Закон України “Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей” передбачає, що держава не несе 
зобов’язань щодо задоволення потреб військовослужбовців, пов’язаних 
з їх релігійними переконаннями та відправленням релігійних обрядів.  
Результатом цього є те, що військові священики, перебуваючи в умовах 
бойових дій, є соціально незахищеними. 

Ситуація щодо допуску до капеланської служби представників релігій-
них організацій, керівні центри яких знаходяться за межами України в 
державі, яка за законом визнана такою, що здійснила військову агресію 
6 Зокрема, 14 грудня 2016р. наказом №685 Міністерства оборони України було затверджено По-
ложення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України (додаток 
2); 24 березня 2016р. наказом №205 Міністерства внутрішніх справ затверджено Положення про службу 
військового духовенства (капеланську службу) у Національній гвардії України; 6 червня 2016р. наказом 
№201 Міністерства інфраструктури України затверджено Положення про службу військового духовен-
ства (капеланську службу) у Державній спеціальній службі транспорту; 10 жовтня 2016р. наказом №1065 
Міністерства внутрішніх справ затверджено Положення про службу військового духовенства (капелан-
ську службу) у Державній прикордонній службі України.
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проти України також потребує регулювання на законодавчому рівні.  

В Українському парламенті було зареєстровано низку законопроектів7, 
створених для законодавчого врегулювання статусу військових капела-
нів, визначення організаційно-правових засад взаємодії держави і релі-
гійних організацій у процесі забезпечення функціонування інституту вій-
ськового капеланства, але в даний момент момент вони не є прийняті.

Діяльність релігійних організацій з керівними центрами в країні-агресорі

Відповідно до Закону України № 2662-VІІІ від 20 грудня 2018 р., релігій-
на організація, керівний центр якої знаходиться в державі, яка законом 
визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або 
тимчасово окупувала частину території України або яка є частиною іншої 
релігійної організації, що відповідає вказаним критеріям, має відобра-
жати таку належність в статуті (додаток 3). Спираючись на Закон України 
«Про особливості державної політики із забезпечення державного су-
веренітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях», Російська Федерація визнається державою-агресо-
ром8. Однією з цілей приняття змін до законодавства було забезпечення 
населення повною та достовірною інформацією, що стосується діяльно-
сті окремих релігійних організацій. 

7 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження інституту свя-
щеннослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах) (реєстр.№1153 від 02.12.2014, ініціа-
тор Ю.Мірошниченко). Проект відкликано;
Проект Закону про соціальний захист священнослужителів, які здійснювали діяльність із задоволення 
релігійних потреб військовослужбовців військових формувань України у районі ведення бойових дій чи 
антитерористичної операції (реєстр.№2993 від 03.06.2015, ініціатор С.Семенченко). Відхилено;
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту вій-
ськових капеланів під час проведення антитерористичної операції (реєстр.№6643 від 23.06.2017, ініціато-
ри П.Унгурян, С.Кудлаєнко та ін). Проект відкликано;
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльно-
сті у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях 
(реєстр.№10279 від 13.05.2019 (ініціатор Президент України). В порядок денний не включено;
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльно-
сті у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях 
(реєстр.№10335 від 27.05.2019, ініціатори А.Парубій. І.Геращенко та ін). Проект відкликано;
Проекти Законів про військове капеланство (реєстр.№10244 від 23.04.2019, реєстр.№10244-1 від 23.04.2019, 
реєстр.№0907 від 29.08.2019 ініціатори О.Білозір та ін). Проекти відкликано.

8 Закон України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” - 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text
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Відповідно до вимог цього Закону Міністерство культури України 
26.01.2019р. підготувало Перелік релігійних організацій, яким необхідно-
внести необхідні зміни9.

Питання конституційності зазначених змін до законодавства на сьогод-
ні вирішує Конституційний суд України, який розпочав розгляд справи 
11.02.2020. Конституційний Суд звернувся до низки закладів вищої освіти 
та громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини» з 
проханням також надати відповідні висновки10. В результаті такого звер-
нення, Українська Гельсінська спілка з прав людини, зокрема, вважає, що 
«цей нормативно-правовий акт не відповідає ані Конституції України, ані 
міжнародним договорам у сфері захисту прав людини. Зокрема, норми 
закону не відповідають положенням Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські та по-
літичні права, Загальної декларації прав людини щодо питання захисту 
права на свободу віросповідання. Парламентарі, приймаючи відповідні 
зміни, жодним чином не аргументували необхідність внесення змін до 
чинного законодавства у частині перейменування релігійних організа-
цій. Більше того, на думку експертів, оскаржувані зміни у законі не були 
сформульовані з достатньою точністю, як того вимагає Конвенція. Також 
Закон №2662-VIII суперечить стандартам Європейського суду з прав лю-
дини, адже з його рішень випливає, що державні обмеження реєстрації 
або дотримання організаційно-правової форми релігійних громад є по-
рушенням свободи віросповідання»11.

Впровадження цих законодавчих змін є проблематичним, тому що змі-
ни назв релігійних організацій є джерелом для маніпуляцій щодо стану 
релігійних прав в сучасній Україні. Зміни до законодавства про свободу 
совісті та релігійні організації, скоріше були реакцією на агресію і на-
маганням їй протистояти та приймалися як частина системи підтримки 
національної безпеки і оборони країни. Україна має право на захист від 
посягань на її суверенітет і незалежність, в тому числі від загроз, пов’я-
заних з маніпулюванням свободою совісті і віросповідання. Однак це 
мають бути заходи, що передбачені Конституцією України, нормами чин-

9 Міністерство культури України. Інформація від 26.01.2019р. Перелік релігійних організацій, яким 
необхідно внести зміни до статуту - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001734-19#Text
10  Конституційний суд України.  Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо кон-
ституційності змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації. - 
http://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-ukrayiny-rozpochav-rozglyad-spravy-shchodo-konstytuciynosti-
zmin-do-zakonu
11 Українська гельсінська спілка з прав людини. УГСПЛ надала КСУ правову позицію щодо консти-
туційності змін ст. 12 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» - https://helsinki.org.ua/articles/
uhspl-nadala-ksu-pravovu-pozytsiyu-schodo-konstytutsijnosti-zmin-st-12-zu-pro-svobodu-sovisti-ta-relihijni-
orhanizatsiji/
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ного законодавства, міжнародною практикою. 

Якщо говорити ширше, то проблемним виміром української політики, що 
перешкоджає розробці та веденню політики щодо забезпечення релігій-
них прав та свобод на окупованих територіях, є постійна реорганізація 
органів влади, — об’єднання, створення нових органів, що суттєво упо-
вільнює виробництво політики, не сприяє формуванню інституційної 
пам’яті серед кадрового резерву. 

Політика щодо забезпечення свободи совісті на окупованих територіях 
не є системною з боку України, — в першу чергу через відсутність єди-
ного порядку розподілу обов’язків між органами влади в чию компетен-
цію це входить. Крім того, відсутній єдиний реєстр порушень прав сво-
боди совісті на окупованих територіях для ведення системної політики та 
правоохоронної, безпекової діяльності спрямованої на перешкоджання 
цих порушень. Відсутність єдиного реєстру — це проблема загального 
інформування органів влади щодо стану проблем. Окремі правозахисні 
організації12 формували документи з метою збору бази фактів та свід-
чень щодо порушень релігійних прав на окупованих територіях, але 
системна та регулярна діяльність в цій сфері поки що не ведеться, що 
зменшує можливості Україні в інформуванні міжнародної спільноти, 
правозахисників, громадськості щодо даного питання та виробленні 
доказової політики. Слабке інституційне забезпечення органів влади, що 
ведуть відповідну політику, також свідчить про відсутність пріоритетності 
даного питання. 

12  Truth Hounds, Інститут релігійних свобод



15

Свобода слова та окуповані території

4. ПРАКТИКИ

Можливості правового захисту релігійних прав на окупованих терито-
ріях, як в Криму, так і в ОРДЛО є вкрай обмеженими. 

У випадку окупованого Криму, основними практиками правового захи-
сту залишаються судові процеси в межах правового поля РФ. Численні 
порушення релігійних прав та свобод з боку окупаційної адміністрації є 
предметом судових суперечок. Попри те, що РФ не є правовою державою 
та українське законодавство не визнає правову силу рішень, прийня-
тих окупаційними судами, для українських релігійних організацій (та в 
цілому усіх громадян, що стикаються з порушеннями прав та свобод в 
окупованому Криму) можливість звернутися до Європейського суду з 
прав людини існує лише в тому випадку, якщо вичерпані усі можливості 
правового захисту на національному рівні (проведено апеляцію, касацію 
судових рішень тощо). Судові процеси з окупаційною адміністрацією при-
зводять до фактичної її легітимації, але це єдина можливість перевести 
розгляд цих порушень в міжнародні інстанції. Так, станом на 2019 рік в 
ЄСПЛ було подано близько 5000 позовів, пов’язаних з порушенням прав 
на окупованих територіях. 

Ефективність захисту прав в окупованому Криму через ЄСПЛ є сумнів-
ною, адже в 2015 році Конституційний суд РФ13 визнав можливість не 
виконувати рішень ЄСПЛ в тому випадку, якщо це суперечить Конституції 
РФ . Окрім того, РФ є лідером серед відтягування та затримання виплат 
постраждалим14.

Окрім ЄСПЛ іншими механізмами для захисту прав на міжнародному рівні 
є доступ до Ради ООН з Прав людини (здійснюється через Управління 
Верховного комісару ООН з прав людини та Моніторингову Місію ООН 
з прав людини в Україні). Практичним впровадженням міжнародних 
зобов’язань з прав людини також опікується Бюро демократичних 
інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ). Попри те, що ні Рада ООН з Прав 
людини, ні БДІПЛ ОБСЄ не мають імперативної дії, рішення та моніторин-
гові дані цих організацій є важливим джерелом для політичного тиску на 
РФ на міжнародній арені (санкції, політики спрямовані на захист прав, 
тощо). 

13  http://www.interfax.ru/russia/453542
14 https://infogram.com/implementing-echr-judgments-pending-cases-by-country-top-ten-17092018-
1h7v4pkxl9j86k0
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У випадку з окупованими територіями Донбасу не діють правові системи 
жодної визнаної країни, що зменшує як можливості правового захисту, 
доступу до розслідування, ведення справ у міжнародних судах тощо
Якщо у випадку з Кримом, порушення релігійних прав та свободи совісті 
відбувається при формальному юридичному визнанні відділеності цер-
кви від держави та держави від церкви, конституційних принципах щодо 
свободи совісті, то у випадку з ОРДЛО прямо вказується пріоритетність 
конкретного віросповідання та його нерозривний зв’язок з основами 
самопроголошеної державності. Так, в Конституції самопроголошеної 
«ДНР» вказано, що «первісною та панівною вірою є Православна віра..., 
що сповідується Руською Православною Церквою (Московський Патріар-
хат. Історичний досвід і роль Руської Православної Церкви (Московський 
Патріархат) визнаються та поважаються, в тому числі, як основоположні 
стовпи Руського Світу»15, а самі лідери незаконних утворень заявляли 
про офіційне визнання існування лише 4 релігій на її території: право-
слав’я, римо-католицизму, ісламу та іудаїзму 16.

Україна за першими рішеннями ЄСПЛ, що стосуються окупованих тери-
торій Донбасу, не несе відповідальності за порушення прав людини на 
цих територіях через те, що фактично не контролює їх17. В той же час 
можливості правового захисту населення в окупованому Донбасі ще 
більш обмежені, ніж в Криму через невизнання ОРДЛО суб’єктами між-
народного права і відповідної юрисдикції ЄСПЛ (членство в Раді Європи, 
ратифікація Європейської конвенції з прав людини). 

Досвід попередніх резолюцій Генеральної асамблеї ООН вказує на те, 
що практики залучення міжнародних організацій для вирішення про-
блем утиску релігійних прав можуть бути ефективними. Так, ряд людей, 
що були згадані в попередніх резолюціях ГА ООН щодо прав людини в 
окупованому Криму були в подальшому звільнені (О.Сенцов, В.Балух), 
відповідне включення інших в’язнів совісті суттєво приверне увагу до 
проблеми. 

 

15 https://irs.in.ua/storage/files/publications/2015.04_Report_Religious_persecution_in_occupied_
Donbas_ukr.pdf
16 https://www.radiosvoboda.org/a/28217599.html
17 https://www.dw.com/uk/позови-до-єспл-через-крим-і-донбас-перше-рішення-не-панацея-для-
києва/a-39861534
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Дипломатична та інформаційна робота. 

Основним засобом тиску на Російську Федерацію залишається викори-
стання усіх арсеналів дипломатичного фронту. Інформування ключових 
міжнародних організацій, іноземних країн, міжнародних правозахис-
ників та громадськості щодо стану дотримання прав свободи совісті на 
окупованих територіях — важливий елемент формування громадської 
думки щодо дій РФ та подальшого формування політик у вигляді санкцій 
та інших обмежень дій як асиметричної відповіді на порушення прав лю-
дини на окупованих територіях.

У цьому контексті рекомендується продовжувати подальшу роботу ди-
пломатичних представництв України в розробці документів, що засу-
джують порушення прав людини на окупованих територіях (таких як 
резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо прав людини в Криму), в тому 
числі з акцентом на порушення, що стосуються прав свободи совісті. 
Важливим є залучення громадськості та релігійних організацій до інфор-
мування. Механізмом інституційного залучення може стати формування 
громадської ради при Уповноваженому Верховної Ради України з прав 
людини, до якого були б залучені представники Всеукраїнської Ради Цер-
ков та релігійних організацій, правозахисні організації тощо. Функціями 
громадської ради відповідно міг би стати моніторинг порушень релігій-
них прав в окупованому Криму та Донбасі, регулярне інформування в 
цьому іноземної спільноти. 

Важливо також звертати увагу на іноземців, одновірці яких потерпають 
від порушень релігійних прав як потенційних стейкголдерів політик. Так, 
протестантські спільноти Донбасу можуть заручитися підтримкою відпо-
відних конфесій, широко представлених в США, Канаді та інших країнах. 
Тиск одновірців на свої уряди з метою розширення відповіді на утиски 
Росією релігійних прав — важливе джерело для підтримання диплома-
тичних зусиль щодо протидії російській агресії. Саме тому в межах ди-
пломатичної роботи та інформування важливо таргетувати і релігійні ор-
ганізації, членів парламентів світу, одновірці яких потерпають від утисків 
(наприклад численних конгресменів та сенаторів баптистів у США). 

Для формування доказової бази щодо порушень прав свободи совісті на 
окупованих територіях важливою є системна робота по напрямку збору 
фактів та свідчень утисків релігйних прав. В цьому контексті рекоменду-
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ється створення Білої книги порушень прав свободи совісті на окупова-
них територіях. Подібно до аналогічних правових документів, поширених 
в міжнародній правозахисній діяльності, цей документ зможе представ-
ляти для міжнародної громадськості базу фактів та формувати відпо-
відне критичне ставлення до РФ як винуватця порушення прав людини. 
Створенню Білої книги передує також утворення відповідного Реєстру 
порушень прав свободи совісті на окупованих територіях.

• Доступ міжнародних місій до окупованих територій. 

Порушення прав людини на окупованих територіях — це важливий фо-
кус діяльності міжнародних акторів, залучених в процес мирного вре-
гулювання конфлікту. Присутність моніторингових місій ОБСЄ, ООН та 
інших організацій зменшує тиск окупаційних адміністрацій на релігійні 
громади та дає можливість подовження їх операційної діяльності. В цих 
умовах, представники України на переговорних треках, що стосуються 
окупованих територій, повинні регулярно піднімати питання щодо до-
пуску моніторингових місій до окупованих територіях. Це сприятиме як 
зменшенню тиску на релігійні громади, так і фіксації порушень релігій-
них прав. 

• Формування реєстру порушень прав свободи совісті на окупованих те-
риторіях.

Як уже зазначалося, системна, регулярна робота щодо збору фактів та 
свідчень порушень прав свободи совісті на окупованих територіях не 
ведеться. Зведення усіх кримінальних, адміністративних справ, що так 
чи інакше пов’язані з даною проблемою, формує доказову базу для по-
дальшого створення документів для інформування міжнародної громад-
ськості та вироблення політики. Формування Реєстру також важливе для 
того, щоб включити до нього усіх причетних до порушень прав свободи 
совісті на окупованих територіях та подальшого включення їх у санкційні 
списки, ведення обліку правоохоронними органами тощо (поліцейських, 
суддів, прокурорів, працівників пенітенціарних установ та чиновників). 
Щодо усіх справ, вказаних у реєстрі, повинні також бути відкриті відпо-
відні справи українськими правоохоронними органами, чия залученість 
до переслідування осіб, причетних до порушень прав свободи совісті на 
окупованих територіях, не була активною в останні роки. Дані Реєстру 
також можливо використовувати при формуванні програм соціальної 
підтримки для жертв релігійних гонінь (у випадку її запуску), — з відпо-
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відною фіксацією потенційних реципієнтів програми в прив’язці до фак-
тів та свідчень вказаних у Реєстрі. Наявність сформованого Реєстру буде 
також надважливою в умовах перехідного правосуддя. В межах Реєстру 
також можливо вказувати перелік майна та нерухомості, вилученої в ре-
лігійних організацій. Це сприятиме подальшому відновленню прав влас-
ності в умовах деокупації та реінтеграції. 

• Судові процеси.

Судові процеси, суб’єктами яких є релігійні організації на окупованих 
територіях, потребують багато коштів для покриття основних судових 
витрат — оплату адвокатської діяльності, сплату судових зборів тощо. 
Особливо нагальною потреба матеріального забезпечення стає в умовах 
переходу справ до ЄСПЛ. Відповідно Україна, через інститут Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини, може координувати роботу 
правозахисників, сімей потерпілих та українських органів влади в сфері 
правового захисту в справах, пов’язаних з майновими правами в окупо-
ваному Криму, звинуваченнях в релігійному екстремізмі тощо. Правовий 
захист українських громадян в Криму є також важливим свідченням збе-
реження українського впливу на півострові. 

• Підтримання зв’язку з релігійними громадами

Багато релігійних громад, що не стали на шлях активної колаборації, з 
початком війни опинилися в умовах ізоляції та відрізані від зв’язку з 
Україною. Оскільки прямі контакти з українськими органами влади мо-
жуть мати негативні наслідки для самих релігійних громад (особливо на 
окупованій території Донбасу) важливим залишається можливість під-
тримання непрямого контакту з релігійними організаціями. «Мостами» 
між Україною та релігійними організаціями відповідно можуть бути між-
народні місії, що відвідують тимчасово окуповані території, Міжнародний 
комітет Червоного Хреста тощо. Через ці організації можлива передача 
гуманітарної допомоги з ціллю забезпечення потреб духівництва та ві-
рян. Позитивним також є досвід міжконфесійної співпраці та залучення 
інших релігійних організацій до допомоги один одному. Підтримання 
контактів - джерело української «м’якої сили» на окупованих територіях, 
особливо в умовах подальшої їх реінтеграції.
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Свобода слова та окуповані території

• Законодавче регулювання інституту військового капеланства

Попри очевидний прогрес щодо нормативно-правового регулювання 
інституту військового капеланства в Україні, необхідне законодавче ре-
гулювання, яке закріплило би за військовими капеланами відповідні 
соціальні права та гарантії аналогічні з військовослужбовцями.

• Перехід майна релігійних організацій в державну власність 

У випадку з майном та нерухомістю релігійних громад, на яку посягає 
окупаційна адміністрація РФ в Криму, Україна не може судитися в міжна-
родних інстанціях, тому що це майно не перебувало в державній власно-
сті. Для того щоб підвищити юридичну спроможність ПЦУ у відстоюванні 
прав власності на кафедральний собор у Сімферополі Комітет з питань 
гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України прийняв 
постанову, якою підтримав попереднє рішення Кабінету міністрів щодо 
передачі його у державну власність. Подібні постанови щодо інших хра-
мів, приміщень, майна релігійних громад, що зазнають тиску на окупова-
них територіях, можуть сприяти можливостям відстоювати майнові права 
вже в міжнародних судах. 

• Програми для жертв релігійних гонінь. 

Попередній досвід збройних конфліктів з масовими порушеннями прав 
свободи совісті вказує на важливість наявності соціальних програм для 
жертв релігійних гонінь. Подібна програма в українських умовах може 
сприяти інтеграції в українське суспільство громадян з травматичним 
досвідом переживання в окупації та порушення прав на свободу сові-
сті. Програма може включати надбавки в соціальні виплати, надання 
психологінчої допомоги тощо. Реципієнти програми відповідно можуть 
визначатися через вищезгаданий Реєстр порушень прав свободи совісті 
на окупованих територіях.  
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