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Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України

складовою компетентнісної підготовки фахівців сфери захисту інформації, а і як 
оптимізація механізмів, що забезпечують якість освітнього процесу та якість ре-
зультату освітньої діяльності.
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ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ст. 9 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Стаття 9 Європейської конвенції, з усіх раніше прийнятих нормативних актів, 
найбільш чітко розкриває не тільки зміст права на свободу думки, совісті і релігії, 
а й вказує на перелік можливих обмежень з боку держави, а саме:

1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає сво-
боду змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою 
релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотри-
мання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з 
іншими, як прилюдно, так і приватно.

2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким 
обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспіль-
стві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я 
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [1, с. 218].

Для українців також важливе  значення має право на свободу думки, совісті і 
релігії. Цікаві дані щодо цього були отримані в результаті проведеного соціоло-
гічного дослідження Центром Разумкова в рамках проекту міжнародної органі-
зації Freedom House. Оцінюючи важливість дотримання різних громадянських і 
політичних прав людини, майже 60% опитаних висловились щодо надзвичайної 
важливості для них права на свободу слова, думки, совісті і релігії, на свободу 
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виявлення поглядів. Ще для 23% громадян це право також займає одне з най-
важливіших місць серед інших прав. І лише 0,7% та 3,4% респондентів сказали, 
що це право для них є неважливим або майже не важливим відповідно. 

При цьому, на думку 19% українців право на свободу слова, думки, сові-
сті і релігії та на свободу виявлення поглядів дотримується належним чином в  
Україні, 27% респондентів дають добру оцінку дотримання цього права. Поряд 
з цим, 29% опитаних задовільно оцінюють стан дотримання в Україні права на 
свободу слова, думки, совісті і релігії та на свободу виявлення поглядів, а 15% – 
погано та 4% – дуже погано [2]. 

На сайті Міністерства юстиції України, на момент написання цієї роботи, є 
поки тільки 3 справи, які були розглянуті Європейським судом за заявами грома-
дян України у відповідності з вимогами ст. 9 Європейської конвенції. При цьому 
всі вони розглянуті в сукупності з іншими статтями Європейської конвенції. 

В Україні також є закони, які в тій чи іншій мірі регулюють права громадян 
на свободу думки, совісті і релігії. Так, 23.04.1991 р., за № 987 – XII був прийнятий 
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», в якому були перед-
бачені права на свободу думки, совісті і релігії [3]. 

Статті 34 і 35 Конституції України захищають шість окремих прав: свободу 
думки, свободу слова, свободу вираження своїх поглядів, свободу вираження 
своїх переконань, свободу світогляду і свободу віросповідання,  тоді як Європей-
ська конвенція захищає тільки три окремих права: право на свободу думки, пра-
во на свободу совісті, право на свободу релігії.

У КК України є чотири статті, які стосуються релігії, проте ні в одній із них 
прямо не йде розмова про свободу релігії  як це зазначено у ст. 9 Європейської 
конвенції. Немає в цих статтях і тих шести свобод, які закріплені Конститу цією 
України. Така різниця у правах людини на свободу думки, свободу совісті та сво-
боду релігії, а також різне термінологічне позначення цих прав, безсумнівно не 
сприяє не тільки імплементації норм Європейської конвенції у кримінальне за-
конодавство України, але явно ускладнює можливість захищати ці права в Євро-
пейському суді.

Зіставивши вимоги ст. 9 Європейської конвенції зі ст.ст. 34 і 35 Конституції Укра-
їни, ст.ст. 178–181 КК України, а також положеннями Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» можна зробити однозначний висновок, що в зако-
нодавстві України є прогалини у захисті прав свободи думки, совісті і релігії. 

У результаті недосконалості законодавства з питань права на свободу думки, 
совісті і релігії в Україні сьогодні реєструються практично всі релігійні організа-
ції, що подають документи на реєстрацію. Ті ж з них, які не отримують «добро» в 
Держкомітеті у справах національностей та релігій, все одно реєструються – але 
в Мін’юсті як громадські організації. У результаті, в країні абсолютно офіційно 
діють релігійні секти, що роблять негативний психологічний вплив на людей, ча-
сто порушуючи закон. 

У зв’язку з цим сектознавці і психологи б’ють тривогу: релігійні організації, 
яких «офіційні церкви» називають сектами, розвиваються величезними тем-
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пами, причому особливий наплив у їх ряди буває під час кризи. Характерним 
прикладом у цьому відношенні є секта С. Аделаджа – українського проповід-
ника нігерійського походження, засновника харизматичної організації «По-
сольство Боже», який отримав вищу освіту в Радянському Союзі. Так званий 
пастор церкви «Посольство Боже» С. Аделаджі та керівники піраміди King’s 
Capital у період з травня 2006 р. по листопад 2008 р. шляхом обману заволоділи 
коштами майже 3500 громадян України на суму понад 140 млн. грн. Ось так 
пастор з африканських джунглів проповідує християнство в Україні. А якщо 
згадати скільки горя принесло молодим людям та їх батькам «Біле братство», то 
на порядок денний для України явно постає питання боротьби з різного роду 
сектами. 

Безумовно, слід відзначити, що в Україні до теперішнього часу йде ворожнеча 
між Церквами і єпархіями. Відомий духовний письменник, правозахисник і ак-
тивний церковний діяч, один із найстаріших за хіротонією єпископ Української 
Православної Церкви, митрополит Феодосій, який увійшов у новітню історію 
церкви як ревний борець за чистоту православної віри, видатний каноніст, ви-
кривач розколу й унії в Україні сказав, що релігія у суті своїй повинна бути об’єд-
нуючим фактором, Бог нас кличе до такої єдності, не навпаки [4].

Для усунення наявних відмінностей між ст. 9 Європейської конвенції і КК 
України, а також Конституцією України слід:

1. Доповнити Кримінальний кодекс України ст. 180-1 такого змісту:
«Стаття 180-1. Посягання на свободу думки, совісті та релігії
Незаконне посягання на свободу думки, совісті та релігії, – караються позбав-

ленням волі на строк від трьох до восьми років».
2. Перед реєстрацією релігійних організацій слід проводити експертизу щодо 

доцільності та безпеки для суспільства таких організацій.
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