Ministerul Culturii cere Bisericii
Ucrainene canonice să funcționeze
cu alt nume
Ministerul Culturii din Ucraina a declarat că, în cazul în care o organizație
religioasă nu respectă cerințele legii privind redenumirea, activitățile acesteia ar
putea fi încheiate printr-o hotărâre judecătorească.
„În conformitate cu partea a treia a articolului 16 din legea Ucrainei” cu privire la
libertatea de conștiință și organizațiile religioase „, în cazul încălcării de către o
organizație religioasă care este o entitate juridică, dispozițiile prezentei legi și
alte acte legislative ale Ucrainei, ea ar putea să își reînceapă activitatea prin
hotărâre judecătorească „, a declarat Ministerul Culturii Agentiei Interfax, ca
răspuns la o întrebare privind procedura prevăzută de lege în caz de nerespectare
a prevederilor sale.
De asemenea, Ministerul a menționat că instanțele judecătorești examinează un
caz privind încetarea activităților unei organizații religioase în baza codului de
procedură civilă din Ucraina, la cererea organismului autorizat să înregistreze
statutele unei anumite organizații religioase .
Parlamentul ucrainean a adoptat proiectul de lege nr. 5309 pe 20 decembrie care
a fost semnat de către președintele Poroșenko în 22 decembrie 2018. Legea
prevede că orice organizație religioasă cu centrul într-o „țară agresoare” trebuie
să includă țara în titlul său oficial. În realitate, legea se aplică doar câtorva
organizații cu sediul în Rusia și se adresează în special bisericii canonice ortodoxe
ucrainene.
Deși Biserica ucraineană este un organism autonom în cadrul Bisericii Ortodoxe
Ruse, ea nu are nicio legătură juridică cu Biserica Rusă. Documentele sale
fundamentale indică faptul că centrul său administrativ se află la Kiev. În această
privință, vorbitorul UOC, Arhiepiscopul Clement (Vecherya), a spus:
„Conform tuturor documentelor juridice disponibile, care nu au apărut astăzi, dar
au fost înregistrate chiar înainte ca Rada Verkhovna să apară în Ucraina
independentă, nu avem nicio legătură cu statul agresor din punct de vedere
juridic, administrativ sau economic. Am primit un Tomos de independență încă
din 1990.”
Biserica a declarat că va lupta împotriva legii în instanța constituțională dacă este
necesar și că, de fapt, numai episcopii pot schimba numele Bisericii.
În timp ce statul ucrainean a prezentat legea, ca o încercare de ajutorare a
credincioșilor pentru a înțelege mai bine în ce Biserică sunt prezenți, legea este
înțeleasă pe scară largă ca un pretext pentru a profita de Bisericile aparținând

Bisericii canonice ucrainene – un proces care a fost deja derulat de mai multi ani
și care a devenit mai grav de când Constantinopolul a creat o nouă biserică în
Ucraina în luna decembrie.
Filaret Denisenko, șeful mișcării schismatice din Ucraina, a explicat chiar și
modul în care legea privind redenumirea bisericilor poate fi folosită pentru a
profita de Peșterile din Kiev și de Lavra Pochaev, care apartin Bisericii canonice
ucrainiene.
Șeful Departamentului pentru Afaceri Religioase și Etnice al Ministerului Culturii,
Andrei Yuraș, a declarat, de asemenea, că noua lege este un test al supunerii
Bisericii față de guvern. El a explicat că, în caz de nerespectare a legii, statul ar
putea alege numele unei organizații precum este aceasta.
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