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STOSUNKI MIĘDZY PAŃSTWEM A ZWIĄZKAMI WYZNANIOWYMI W 

NIEPODLEGŁEJ UKRAINIE (1991-2013) 

Celem artykułu jest przedstawienie relacji między państwem a związkami wyznaniowymi na 

Ukrainie. Uzyskanie niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku spowodowało konieczność 

uregulowania kwestii wyznaniowych zgodnie z demokratycznymi standardami. Uchwalono 

Ustawę o gwarancjach wyznania i organizacjach religijnych oraz nową konstytucję, która 

zawiera podstawowe zasady relacji państwa do religii.  

Kwestie relacji związków wyznaniowych z państwem są analizowane przez ukraińskie 

kościoły oraz organizacje pozarządowe takie jak: Religijno-informacyjna służba Ukrainy, 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Centrum Razumkowa oraz Instytut Wolności Religijnej. 

W dość powszechnej ocenie relacje między państwem a związkami wyznaniowymi 

kształtowały się prawidłowo do 2010 roku. Objęcie władzy przez prezydenta Wiktora 

Janukowycza oznaczało zdecydowaną zmianę polityki wyznaniowej państwa. Dokonano 

zmian w administracji wyznaniowej oraz zdecydowano się na nowelizację ustawy O wolności 

wyznania i organizacjach religijnych. Związki wyznaniowe uznały te zmiany za próbę 

odebrania im niezależności. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE AND THE RELIGIOUS 

ASSOCIATIONS IN SOVEREIGN UKRAINE 

The paper presents the relationship between the state and religious associations in Ukraine. 

After Ukraine gained independence in year 1991 it was  required that the matters concerning 

religious confessions be regulated according to democratic standards. Among the legislations 

were the Bill on freedom of confession and religious organisations and the new constitution 

which defines the basic rules of state-religion relations. 

The relationship between the religious associations and state are analized by Ukrainian 

churches and non-governmental organisations such as Ukrainian Helsinki Human Rights 

Union, Razumkow Center and the Institute for Freedom of Religion. It is commonly agreed 

that until 2010 the relationship between the state and religious organisations were correct. 

However, the religious policy of state changed after Wiktor Janukowycz had become the 



president. The administrative organs for confessions were altered and the Bill on freedom of 

confession and religious organisations was amended. The religious associations saw these 

changes as an attempt to deprive them of their independence 
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