Президент України пропонує нову редакцію конституційних положень у сфері свободи совісті
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КИЇВ – 31 березня 2009 року, Президент України Віктор Ющенко вніс до Верховної Ради
України проект закону про внесення змін до Конституції України – нова редакція (реєстр.
№ 4290). Окремим проектом постанови, який також зареєстровано у парламенті, голова
держави пропонує включити цей законопроект до порядку денного поточної сесії
Верховної Ради та направити його до Конституційного Суду для надання висновку щодо
його відповідності вимогам статей 157 і 158 чинної Конституції України.
Зокрема, в запропонованій Віктором Ющенком новій редакції Конституції України
внесено зміни до преамбули Основного Закону щодо відповідальності перед Богом, які
замість чинної редакції пропонують формулювання такого характеру: «Український
народ – громадяни України всіх національностей… сповнений відповідальності перед
Богом, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями».
Крім цього, проектом пропонуються зміни та доповнення до засадничих положень у
сфері свободи совісті та віросповідання, закріплених у статті 35 чинної Конституції. Так,
право на “свободу світогляду і віросповідання” у статті 40 законопроекту визначене як
право на свободу “думки, совісті і віросповідання”. При цьому проект вводить доповнення
щодо права кожного “змінювати переконання”, а також “здобувати світську і релігійну
освіту”.
Інші положення чинної статті 35 Конституції не зазнали суттєвих правок. Зокрема,
Президент України пропонує залишити без змін чинні положення про те, що “церква і
релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви”. Як відомо,
на думку більшості українських церков і релігійних об’єднань, а також багатьох експертів
і науковців, ці положення Конституції часто упереджено трактуються у бік повного
розмежування церков і держави, а також церков від системи освіти, що виключає
побудову конструктивної співпраці на партнерських засадах та не відповідає українським
реаліям.
Нагадаємо, що в контексті суспільного процесу підготовки змін до чинної редакції
Конституції України Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій на кінець 2008
року підготувала власні пропозиції щодо змін до Основного Закону, які стосуються
свободи совісті та віросповідання, моральних засад суспільства, зміцнення інституту сім’ї
та оптимізації державно-церковних відносин на принципах партнерства та невтручання у
внутрішні справи один одного.
Повний текст проект закону Про внесення змін до Конституції України (нова редакція) та
інші матеріали законопроекту розміщено на офіційному сайті Президента Віктора
Ющенка та незабаром будуть доступні на порталі Верховної Ради України.
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