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І. Вступ 
Країни розвинутої демократії, насампе-

ред, європейські, не порушуючи одного із 
найважливіших прав людини – права на 
свободу совісті та релігії, намагаються циві-
лізовано вирішувати проблеми, якими нері-
дко супроводжується діяльність релігійних 
організацій. Законодавчими та виконавчими 
органами різних держав застосовуються такі 
форми державного втручання: створення 
відповідних законодавчих рамкових умов, 
просвітительська діяльність, інформування 
громадськості про діяльність релігійних ор-
ганізацій, а в разі необхідності попереджен-
ня про їх небезпеку, допомога особам, які 
зазнали негативного впливу внаслідок їх 
діяльності, впровадження відкритої (Греція, 
Великобританія, ісламські країни та ін.) або 
завуальованої (Німеччина, Франція, Іспанія, 
Бельгія та ін.) протекціоністської політики 
стосовно традиційних церков як носіїв наці-
ональної культури. Вивчення досвіду цих 
країн може буди корисним для побудови 
державно-церковних відносин в Україні.  

ІІ. Постановка завдання:  
– вивчити досвід побудови європейскої 

практики сучасних систем відносин дер-
жави з новітніми і традиційними релігіями; 

– дослідити основні елементи правового 
регулювання цих відносин; 

– зробити їх порівняльний аналіз і запро-
понувати можливості використання сві-
тової практики у вітчизняній системі 
державно-церковних відносин.  

ІІІ. Результати  
На сучасному етапі розвитку світової спі-

льноти в країнах світу державно-церковні 
відносини будуються по-різному. Так, на-
приклад, законодавство Іспанії встановлює 
певне обмеження релігійних свобод, а саме 
обмеження релігійної діяльності, пов’язаної 
з психічними або парапсихічними феноме-
нами, а також поширення пов’язаних із ними 
гуманістичних або духовних (спіритуалісти-
чних) цінностей, що суперечать релігійним 
цінностям [4]. Якщо говорити про правове 
визнання відповідно до закону, то чинне за-
конодавство виділяє декілька типів релігій-
них об’єднань, що володіють цілком відмін-
ним статусом:  

1) католицька церква; 

2) досить “глибоко укорінені” церкви, що 
можуть, відповідно до закону, вступати в 
угоду з державою; 

3) інші церкви і релігійні співтовариства, що 
не володіють статусом “укорінених”, але ма-
ють визнаний законом статус релігійного спів-
товариства або конфесії, що містяться в описі 
порядку реєстрації релігійних об’єднань; 

4) релігійні групи, що не володіють поді-
бним статусом і названі сектами або новими 
релігійними рухами, оскільки вони не відпо-
відають вимогам закону і найчастіше мають 
статус не релігійних, а приватних об’єднань 
або асоціацій.  

Італійський закон про церкву створює си-
стему, що має три шари. Найбільш міцні 
позиції утримує РКЦ, яка користується пе-
реважним становищем, гарантованим кон-
кордатом (угодою між державою і церквою, 
котрий надає останній певні права) та інши-
ми численними постановами. Відносини між 
державою і РКЦ будуються через конкорда-
ти, котрі розглядаються як такі, що мають 
юридичну силу, як і міжнародні угоди. Про-
міжне становище займають ті церкви, які 
досягли угоди з державою. Ці конфесії існу-
ють в Італії протягом тривалого часу. Їм га-
рантовано становище, подібне до статусу 
РКЦ (п’ятидесятники, адвентисти, іудеї, ба-
птисти і лютеранці). У найнижчому шарі 
знаходяться групи, які сприймаються як такі, 
що суперечать громадському порядку. Се-
ред громад нижчого шару знаходяться, на-
приклад, мусульмани і “Свідки Єгови”, що 
лише нещодавно прибули до Італії. Їх дія-
льність регулюється відповідно до закону 
№ 1150 від 1929 р. і загальними законами 
про асоціації. Найнижчі групи позбавлені 
деяких важливих привілеїв, які надаються 
церквам, що мають угоду з державою [11]. 

У Великобританії статус державної ма-
ють дві церкви: Англіканська церква Англії 
та Пресвітеріанська церква Шотландії. Ко-
роль (королева) Великобританії оголошу-
ється Конституцією Верховним Правителем 
Церкви Англії на Землі [12]. Королівська 
влада освячується Церквою Англії під час 
коронації. Єпископів призначає монарх з 
обов’язковим висвяченням собором єписко-
пів. Статус державної дає змогу англікансь-
кій церкві перебрати на себе і певні держав-
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ні функції, отримувати фінансування з дер-
жавного бюджету та зберігати безумовно 
домінуюче становище [12]. 

У ФРН існує два різних юридичних стату-
си для церков. Найбільші з них, а також деякі 
нечисленні – всього близько 15 – мають спе-
ціальний статус. Ці релігійні організації ма-
ють бути виключно релігійними, а не комер-
ційними асоціаціями; мати досить визначену 
і відмінну від інших організацій релігійну док-
трину; кількість їх членів, грошові прибутки 
організацій і структура мають бути цілком 
достатніми для існування в межах держав-
них законів. Роль держави у ФРН полягає, 
зокрема, й у тому, щоб захищати громадян 
та підтримувати соціальний мир [7].  

Уряд та Національні збори Франції ана-
лізують саме явище існування новітніх релі-
гійних рухів та вивчають питання доцільнос-
ті прийняття окремих законодавчих актів 
стосовно регламентації діяльності неокуль-
тів у Франції. Загальним положенням при 
визначенні заходів щодо запобігання нега-
тивним наслідкам від діяльності певної час-
тини неокультів є теза про доцільність “під-
вищення пильності держави та суспільства 
до сект і їх діяльності”. У цьому плані вва-
жається необхідним вести ретельне ви-
вчення самого феномену новітніх релігійних 
рухів і поширення інформації про їх діяль-
ність; більш суворим є застосування чинно-
го законодавства у випадках порушення 
цими угрупованнями прав людини на сво-
боду, працю, громадський порядок, подат-
кового та економічного законодавства. Піс-
ля масової загибелі членів “Ордену соняч-
ного храму”, що сталася в грудні 1995 р. у 
Франції, СЗР провела детальне вивчення 
діяльності 173 неокультів, котрі діють у кра-
їні. Результатом вивчення стала двотомна 
доповідь, що була опублікована. При цьому 
начальник зазначеного підрозділу 
І. Бертран заявив, що метою його служби 
була не “інвентаризація сект”, а ґрунтовний 
аналіз того, яку шкоду суспільству може за-
подіяти кожна з них [2]. 

У Греції оголошується державною релігі-
єю православ’я. Статут православної церк-
ви має статус державного закону, закріплює 
за церквою, її єпископами, парафіями, мо-
настирями та іншими церковними інститу-
тами становище корпоративних суб’єктів 
публічного права. Державою встановлені 
гарантоване утримання і пенсія для дияко-
нів і парафіяльних священиків, а з 1969 р. 
почався перехід на державне утримання 
ієрархів, з 1980 р. – державне забезпечення 
в цій галузі стало нормою [5]. 

В Австрії привілейоване право надане 
дванадцяти офіційним релігіям. З 1997 р. 
австрійське законодавство вимагає для ре-
єстрації релігійної громади 300 засновників. 
До того ж релігійному об’єднанню, щоб ста-

ти офіційною церквою, необхідно мати два 
відсотки населення держави згідно з остан-
нім переписом.  

Бельгійське законодавство визнає теоре-
тичну рівність між усіма релігіями, але в кра-
їні існують досить різні підходи до певних 
релігійних організацій. Ряд релігійних орга-
нізацій користується офіційним визнанням, 
підставою для якого є соціальна цінність 
релігії в служінні народові. Зараз таким ста-
тусом користуються шість конфесій: РКЦ, 
протестанти, іудеї, англіканці, мусульмани, 
Грецька православна церква та Руська пра-
вославна церква, але РКЦ є першою серед 
рівних. У Бельгії для відстеження процесів у 
сектантському середовищі створено спеціа-
льну службу “Сюрте де Л’Ета”, яка збирає і 
видає інформацію про порушення законо-
давства на релігійному ґрунті [10]. 

У 1999 р. при прем’єр-міністрові Респуб-
ліки Польща (далі – РП) створено спеціаль-
ну експертну раду з представників зацікав-
лених міністерств, відомств і католицької 
церкви, основним завданням якої є коорди-
нація діяльності державних органів з проти-
дії поширенню сектантства у державі. 
Мін’юсту РП доручено виробити чіткі юри-
дичні визначення понять релігійних сект, 
груп і рухів, а також надати уряду пропозиції 
щодо внесення відповідних змін у чинне за-
конодавство.  

В Угорщині з 1993 р. до сьогодні у відпо-
відних державних органах обговорюється 
питання щодо встановлення мінімуму – де-
сять тисяч осіб, – необхідного для реєстра-
ції релігійної організації. 

Законодавство Латвії вимагає для засну-
вання релігійної громади 10 засновників, а 
Литви – 15, але цього недостатньо для оде-
ржання юридичного статусу. Крім того, для 
його одержання потрібно мати у Латвії де-
сять громад, а в Литві – дві. 

Парламентська Асамблея Ради Європи 
прийняла Рекомендацію “Протиправні дії 
сект” від 1999 р. № 1412, де висловлюється 
занепокоєння стосовно діяльності неокуль-
тів, незалежно від того, називаються вони 
релігійними, езотеричними чи спіритуаль-
ними. У цьому документі виявляється край-
ня необхідність пересвідчитись, чи відпові-
дають дії представників неокультів, незале-
жно від їх походження, принципам демокра-
тичного суспільства. Тому вкрай важливо 
мати достовірну інформацію про ці групи та 
розповсюджувати її серед широкої громад-
ськості з тим, щоб зацікавлені особи та ор-
ганізації змогли надати свої коментарі з 
приводу її об’єктивності. Рекомендація на-
голошує на необхідності внести до навчаль-
них програм, зокрема для підлітків, спеціа-
льні відомості про історію окремих віро-
вчень та філософські погляди їх представ-
ників. Приділяється велика увага захисту 
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найбільш вразливих груп населення, зокре-
ма дітей, які є членами неокультів. Перед-
бачається впровадження рішучих заходів 
щодо відстоювання їх прав у разі поганого 
ставлення, гвалтування, існування розгорну-
тої системи заборон, індокринації через “про-
мивання мізків”, заборони відвідувати школу 
та вчинення дій, що заважають соціальним 
службам здійснювати відповідний нагляд [6]. 

Крім того, Асамблея рекомендує Коміте-
ту Міністрів у разі необхідності вживати за-
ходи щодо створення інформаційних цен-
трів для вивчення діяльності неокультів у 
країнах Центральної та Східної Європи (зо-
крема, в Україні – І.Р.) у межах програм до-
помоги цим країнам. Також передбачається 
створення Європейського Центру спостере-
ження за діяльністю неокультів з метою по-
легшення обміну інформацією між націона-
льними центрами. 

Аналізуючи світову практику виявлення, 
запобігання та припинення протиправної 
діяльності неокультів, ми дійшли висновку, 
що її умовно можна поділити на три рівні: 
міждержавний, державний та недержавний. 

Міждержавний рівень (Євросоюз, міжде-
ржавні відносини) включає: 
– підготовку декларацій, рекомендацій, 

резолюцій, конвенцій, закликів до урядів 
інших держав;  

– обмін інформацією;  
– укладання угод та спільні дії;  
– створення та підтримку міжнародних 

центрів з вивчення діяльності неокультів 
і їх осередків у різних державах;  

– створення та підтримку недержавних 
центрів жертв і родин жертв неокультів. 

На державному рівні здійснюється роз-
поділ функцій між: 

1. Парламентською комісією, комісією 
при прем’єр-міністрі, урядом. 

2. Міністерствами, міжвідомчими мініс-
терськими координаційними органами. 

3. Правоохоронними органами. 
Парламентська комісія, комісія при 

прем’єр-міністрі, уряд спрямовують свої зу-
силля на: вдосконалення чинного законо-
давства; підготовку резолюцій, доповідей та 
рекомендацій; вивчення діяльності неокуль-
тів; координацію дій державних органів; ро-
зробку та впровадження протекціоністської 
державної політики щодо традиційних цер-
ков. 

Міністерства, міжвідомчі міністерські ко-
ординаційні органи займаються: розробкою 
пропозицій щодо вдосконалення чинного 
законодавства, підготовкою відповідних 
внутрішньовідомчих інструкцій; створенням 
та наданням допомоги загальноосвітнім 
програмам; збором інформації щодо пору-
шення прав і свобод громадян та законів 
представниками неокультів; поширенням 
серед населення інформації щодо діяльно-

сті окремих неокультів; внесенням відомос-
тей про історію окремих віровчень та філо-
софські погляди їх представників до навча-
льних програм загальноосвітніх шкіл і вищих 
навчальних закладів, видання відповідної 
навчальної літератури; підготовкою і прове-
денням науково-практичних конференцій та 
семінарів, зокрема міжнародних, з вивчення 
діяльності неокультів; координацією спіль-
них дій державних органів, недержавних ор-
ганізацій та зацікавлених осіб; створенням 
та підтримкою незалежних інформаційних 
центрів, а також відділень Європейського 
центру спостереження за діяльністю неоку-
льтів; відмовою або зняттям з реєстрації 
окремих неокультів; локалізацією негатив-
них наслідків від самогубств, терористичних 
актів, втручання у внутрішні справи держа-
ви, масових заворушень та інших протипра-
вних дій неокультів. 

До функцій правоохоронних органів вхо-
дять: створення робочих груп при МВС та 
окремих підрозділів спецслужб; збір та ана-
ліз інформації про протиправні дії представ-
ників неокультів; профілактика порушень 
чинного законодавства представниками нео-
культів; розповсюдження інформації про 
протиправну діяльність окремих неокультів 
через ЗМІ; інформування та консультування 
відповідних державних органів; притягнення 
порушників чинного законодавства до кримі-
нальної чи адміністративної відповідальнос-
ті; локалізація негативних наслідків від само-
губств, терористичних актів, втручання у вну-
трішні справи держави, масових заворушень 
та інших протиправних дій неокультів, опера-
тивний супровід релігійного середовища, ко-
нтроль за окремими соціально-
небезпечними неокультами.  

На недержавному рівні громадські органі-
зації, традиційні церкви та зацікавлені особи 
вирішують такі завдання: підтримка та коор-
динація діяльності інформаційних центрів 
спостереження за діяльністю неокультів; підт-
римка та координація центрів жертв і родин 
жертв неокультів; консультування відповідних 
державних, зокрема правоохоронних, органів, 
внесення пропозицій щодо вдосконалення 
чинного законодавства; взаємодія з інозем-
ними незалежними інформаційними центра-
ми, Європейським центром спостереження за 
діяльністю неокультів, а також з центрами 
жертв і родин жертв неокультів; збір та оброб-
ка інформації про порушення прав і свобод 
громадян та чинного законодавства для роз-
повсюдження її серед широких верств насе-
лення; підготовка матеріалів для науково-пра-
ктичних конференцій та семінарів з вивчення 
діяльності неокультів; видання літератури 
щодо загрози суспільству та його окремим 
громадянам від діяльності неокультів; консу-
льтування зацікавлених осіб, родичі яких пот-
рапили до “проблемних” неокультів. 
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IV. Висновки 
Для службовців законодавчих та виконав-

чих органів України має практичне значення 
досвід країн Європи та інших держав, що 
давно й ефективно застосовують цілий 
спектр форм державного втручання: ство-
рення відповідних законодавчих рамкових 
умов, просвітительська діяльність, інформу-
вання громадськості про діяльність неокуль-
тів, у разі необхідності, попередження про їх 
небезпеку, допомога особам, які зазнали 
шкоди внаслідок діяльності неокультів, впро-
вадження протекціоністської політики стосо-
вно традиційних церков як носіїв національ-
ної культури. При формуванні державно-
церковної політики потрібно використовувати 
положення рекомендацій та резолюцій ЄС у 
зв’язку з європейською інтеграцією України. 
Доцільно також спрямувати зусилля на залу-
чення коштів та інших можливостей ЄС для 
створення державних і незалежних інформа-
ційних центрів з вивчення неокультів та не-
урядових організацій жертв або родин жертв 
діяльності неокультів (зокрема, ця допомога 
передбачена Рекомендацію Парламентської 
Асамблеї Ради Європи “Протиправні дії сект” 
від 1999 р. № 1412). 
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Анотація. У статті проаналізовано досвід побудови Європейскої практики сучасних сис-
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