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Мінск, Беларусь май-чэрвень 2008 г. вызначыўся шэрагам падзей у 
дзяржаўна-канфесійным жыцці Беларусі, а іменна:  інфармацыяй 
Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў аб магчымасці 
заключэння Канкардата з Ватыканам (Белоруссия готовится к подписанию 
конкордата с Ватиканом // Официальный портал Русской Православной 
Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/412459.html. - Дата доступа: 27.07.2008) 
(потым – Пагаднення (Вопрос о подписании соглашения между государством 
и РКЦ в Беларуси изучается // Белорусское телеграфное агентство 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://news.belta.by/ru/news/archive?date=30_05_2008&page=1&id=229429. – 
Дата доступа: 27.07.2008.)), візітам Дзяржаўнага сакратара Ватыкана 
кардынала Тарчызіа Бертоне, а таксама афіцыйным запрашэннем Папы 
Рымскага наведаць Беларусь. Нягледзячы на тое, што мітрапаліт Рыма-
Каталіцкага Касцёла ў Беларусі (далей – РКК) Тадэвуш Кандрусевіч лічыць, 
што на падрыхтоўку пагадння будзе патрэбна не менш за 2-3 гады 
(Митрополит Кондрусевич считает, что подготовка белорусско-ватиканского 
конкордата потребует не менее двух лет работы // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/424634.html. - Дата доступа: 
27.07.2008.), можна канстатаваць, што сам факт ініцыяцыі распрацоўкі 
дакумента такога кшталту (пры нявырашанасці формы яго падпісання) 
патрабуе вырашэння значнай колькасці малараспрацаваных у нацыянальнай 
юрыдычнай навуцы практычных і тэарэтычных праблем. Адзначым, што 
сучасная юрыдычная навука ў галіне асэнсавання як дзяржаўна-канфесійных 
адносін, так і сумежных праблем (грамадскія каштоўнасці, рэлігійна-
нацыянальная ідэнтыфікацыя насельніцтва і г.д.) не адпавядае існуючай 
практыцы і патрабаванням грамадзянскага жыцця. Напрыклад, такі якасна 
новы фенамен, як падпісанне Пагаднення паміж Урадам Беларусі і 
Беларускай Праваслаўнай Царквой (далей – БПЦ) дагэтуль недастаткова 
прааналізаваны.  
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Канкардат выступае міжнароднай міждзяржаўнай дамовай з 
абавязковай рэгістрацыяй у ААН і распаўсюджаннем прынцыпа 
дабраахвотнага выканання, якая праз ратыфікацыю ў Парламенце будзе мець 
сілу закона. Пагадненне з БПЦ мае сілу Пастановы Урада. У такім выпадку 
РКК пры падпісанні Канкардата набудзе прывеліяваны статус.  

Каб рэалізаваць прынцыпы Прэамбулы Закона “Аб свабодзе сумлення і 
рэлігійных арганізацыях” (далей – Закон), дзе дзяржава прызнае 
вызначальную ролю Праваслаўнай царквы ў гістарычным станаўленні і 
развіцці духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага нарада, 
а таксама духоўную, культурную і гістарычную ролю Каталіцкай царквы на 
тэрыторыі Беларусі (О свободе совести и религиозных организациях: Закон 
Респ. Беларусь, 17 декабря 1992 г., № 2054-XII, в ред. Закона Респ. Беларусь, 
31 окт. 2002 г. № 137-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. 
– № 123. - 2/886.), больш мэтазгодна таксама абраць форму Пагаднення і 
адначасова ўдакладніць прававыя падставы супрацоўніцтва з БПЦ; або ў 
перспектыве прыняць Закон "Аб статусе Праваслаўнай Царквы" 1 . Але 
падпісанне такога рамачнага закона прывядзе да таго, што падпісанне 
Канкардату ўжо будзе справай часу.  

Згодна з артыкулам 8 Закона ўзаемадзеянне дзяржавы і рэлігійных 
арганізацый павінна будавацца з улікам уплыву на фарміраванне духоўных, 
культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа (частка першая). 
Пры гэтым дзяржава павінна спрыяць усталяванню цярпімасці і павагі паміж 
грамадзянамі, якія вызнаюць і не вызнаюць рэлігію, рэлігійнымі 
арганізацыямі розных веравызнанняў. Такім чынам, пры падпісанні 
пагадненняў з рэлігійнымі арганізацыямі дзяржава павінна ўлічваць 
стаўленне да такіх пагадненняў іншых канфесій і ў першую чаргу БПЦ. Таму 
пры падрыхтоўцы пагаднення з РКК трэба адначасова, зыходзячы з 
прынцыпаў часткі другой артыкула 16 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і 
Прэамбулы Закона, пераглядаць Пагадненне з БПЦ і распрацоўваць 
механізмы каардынацыі дзейнасці БПЦ і РКК. 

Статус рэлігійных аб’яднанняў як бакоў Пагадненняў у нацыянальнай 
юрыдычнай навуцы таксама мала вызначаны, бо яна [навука] зыходзіць з 
прынцыпа абсалютнага суверэнітэта дзяржавы на пэўнай абмежаванай 
тэрыторыі. Аднак гэты прынцып Вестфальскай, Венскай, Версальскай і 
Ялцінска-Патсдамскай міравых сістэм зараз актыўна падвяргаецца перагляду 

                                                             
1 На постсавецкай прасторы такая практыка існуе ў Грузіі. 
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(Косава і іншыя выпадкі гуманітарных і “гуманітарных” інтэрвенцый). 
Рэлігійныя карпарацыі (мы будзем выкарыстоўваць гэты тэрмін у адрозненне 
ад рэлігійных арганізацый, як суб’ектаў, якім дзяржава надала статус 
юрыдычнай асобы па ўласнаму заканадаўству, бо ён больш дакладна 
адлюстроўвае жорсткую цэнтралізаванасць некаторых канфесій, іх 
пазатэрытарыльны статус) згодна ўласных дактрын не абмяжоўваюць сябе 
пэўнай тэрыторыяй, у ідэале праз місіянерскую дзейнасць імкнучыся 
падпарадкаваць свайму ўплыву (выратаваць ад граху) максімальна большую 
колькасць людзей, - гэта значыць распаўсюдзіцца на як мага большую 
тэрыторыю.  

Рэлігійныя карпарацыі абапіраюцца на ўласную духоўна-
тэрытарыяльную сутнасць, выводзячы сваю ўладу ад Бога, разглядаючы сябе 
не як нешта другаснае ў адносінах да дзяржавы, але як тую арганізацыю, якая 
мае іншыя, пазадзяржаўныя вытокі улады, яны хоць і размяшчаюцца на 
тэрыторыях пэўных дзяржаў, якія надаюць ім юрыдычны статус. Так ва 
ўлонні Памесных Праваслаўных Цэркваў вядзецца гаворка аб “тэрыторыі 
пастырскай адказнасці”, у межах якой ажыццяўляецца місія пэўнай Царквы. 
Пры гэтым з пункту гледжання Евангелія такой тэрыторыяй з’яўляецца ўвесь 
свет (Мф. 13, 38-39) (Особенности современного миссионерского поля 
Русской Православной Церкви // Концепция миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь. 
Официальный сайт Московского Патриархата [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.mospat.ru/index.php?mid=342. - Дата доступа: 
27.07.2008.). Згодна Статута Рускай Праваслаўнай Царквы яе юрысдыкцыя 
распаўсюджваецца на “асоб праваслаўнага веравызнання, якія жывуць на 
кананічнай тэрыторыі Рускай Праваслаўнай Царквы: у Расіі, Украіне, 
Беларусі2, Малдове3 Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане4, Латвіі, Літве, 
Таджыкістане, Туркменіі, Узбекістане, Эстоніі, а таксама добраахвотна 
ўваходзячых у яе праваслаўных, якія жывуць у іншых краінах” (Устав 
Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь. 
Официальный сайт Московского Патриархата [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.mospat.ru/index.php?mid=162. - Дата доступа: 
27.07.2008.). Мэтай місіі з’яўляецца стварэнне еўхарыстычных абшчын “да 
краю зямлі” (Деян. 1, 8) (Методология православной миссии // Концепция 
                                                             
2 У арыгінале “Белоруссии”. 
3 У арыгінале “Молдавии”.  
4 У арыгінале “Киргизии”. 

http://www.mospat.ru/index.php?mid=342
http://www.mospat.ru/index.php?mid=162


Калінін, С.А. Аб праблемах у прававым рэгуляванні адносін Беларускай дзяржавы і рэлігійных 
канфесій // Национальная государственность и европейские интеграционные процессы : в. 2 т. 
Проблемы унификации законодательства: сб. науч. тр. / редкол.: С.А. Балашенко [и др.]. – Минск : 
Изд. центр БГУ, 2008. – Т. 2. – С. 70–73. 

миссионерской деятельности Русской Православной Церкви // Русская 
Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.mospat.ru/index.php?mid=343. - Дата доступа: 27.07.2008.), гэта 
значыць, што Царква павінна пашыраць сваю місіянерскую прастору, што 
прыводзіць да канфліктаў юрысдыкцыі і барацьбы за тэрыторыі, якія лічацца 
кананічнымі (у межах РПЦ - Эстонія, Україна і Малдова). РКК сваёй 
кананічнай тэрыторыяй лічыць ўвесь свет. Гэта значыць, што дзяржава 
павінна ўлічваць пастаянна існуючыя супярэчнасці паміж рэлігійнымі 
карпарацыямі, іх барацьбу за ўплыў на насельніцтва пэўнай тэрыторыі. Пры 
гэтым адным з фактараў ўплыву будзе колькасць і актыўнасць вернікаў 
пэўнай канфесіі ў дзяржаве.  

Адзначым, что найбольш буйныя рэлігійныя карпарацыі на Беларусі 
пры некаторай аўтаноміі маюць свае духоўныя цэнтры па-за межамі 
дзяржавы. Для праваслаўных Вялікім Гаспадзінам і Айцом выступае 
Патрыярх Маскоўскі і Усея Русі, для каталікоў – Папа Рымскі. Пры гэтым 
Рым у публічнай сферы выступае і пазіцыянуе сябе как квазідзяржава, што 
цалкам вынікае з каталіцкай дагматыкі. РПЦ, зарэгістраваная ў якасці 
юрыдычнай асобы Расійскай Федэрацыі як цэнтралізаваная рэлігійная 
арганізацыя, пазіцыянуе сябе як шматнацыянальная Памесная 
Аўтакефальная Царква, якая знаходзіцца ў веравучыцельным адзінстве з 
іншымі Памеснымі Праваслаўнымі Цэрквамі (Устав Русской Православной 
Церкви // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского 
Патриархата [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.mospat.ru/index.php?mid=162. - Дата доступа: 27.07.2008.).  

Заключэнне публічнага пагаднення з пэўнай рэлігійнай карпарацыяй 
можа быць толькі пры прызнанні яе незалежнасці ад дзяржавы, але такі 
суб'ект (з погляду дзяржавы) набывае статус юрыдычнай асобы па 
нацыянальнаму заканадаўству, размяшчаецца на тэрыторыі Беларусі, яе 
вернікі - амаль што ўсе грамадзяне Беларусі. Рэлігійныя ж карпарацыі не 
лічаць сябе звязанымі толькі пэўнай нацыянальнай тэрыторыяй і ў свеце 
ўласнай дактрыны не патрабуюць дзяржаўнай санкцыі. Яна [санкцыя] 
патрэбна толькі для знешняга жыцця карпарацыі, у выніку супрацьдзеяння з 
боку дзяржавы карпарацыя можа прымаць розныя меры. Напрыклад, “калі 
ўлада прымушае праваслаўных вернікаў да адступлення ад Хрыста і Яго 
Царквы, а таксама да грахоўных, душашкодных дзеяў, Царква павінна 
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адмовіць дзяржаве ў падпарадкаванні” (III.5 Церковь и государство // Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская 
Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.mospat.ru/index.php?mid=183. - Дата доступа: 27.07.2008. ).  

Адначасова з распрацоўкай вышэйназваных праблем больш актыўна 
трэба вывучаць шэраг знешніх праяў наступных праблем, звязаных з 
дзяржаўна-канфесійнымі адносінамі:  

- сучасныя і традыцыйныя каштоўнсці беларускага народа, іх іерархія і 
прававыя сродкі абароны; 

- сродкі і межы маральнага, каштоўнаснага і духоўнага абмежавання 
дзяржавы з боку іншых калектыўных суб’ектаў (рэлігійных карпарацый); 

- суадносіны хрысціянскіх каштоўнасцяў з каштоўнасцямі іншых 
светапоглядных сістэм, прававыя сродкі вырашэння канфлікта каштоўнасцяў; 

- узаемадзеянне дзяржавы і рэлігійных карпарацый, узгадненне сфер 
сумеснай дзейнасці і сродкаў уплыву на грамадства, супрацьдзеянне 
магчымым спробам іншаземнага ўплыву праз пэўныя рэлігійныя карпарацыі 
пры знаходжанні іх цэнтраў па-за мяжой Беларусі; 

- падтрымка рэлігійнага міра і мірнага суіснавання рэлігійных 
канфесій. 

Адзначым, што сучасная рэлігійная сітуацыя ў Беларусі з’яўляецца 
унікальнай, гэта значыць, што зараз не існуе гатовых навуковых канцэпцый і 
схем узаемадзеяння Беларускай дзяржавы і рэлігійных карпарацый, што 
патрабуе асэнсавання існуючай практыкі і выпрацоўкі пэўных нацыянальных 
інструментаў рэгулявання ў гэтай сферы. Такім чынам, дзяржава павінна 
даволі сур’езна падыходзіць да ўздзеяння і рэгулявання канфесійнай сферы, 
улічваць недастатковаць уласнага вопыту пазітыўнага рэгулявання ў гэтай 
сферы, супрацьдзейнічаць спробам рэлігійных арганізацый у дасягненні іх 
ўласных дагматычных мэт пры дапамозе дзяржаўнага прымусу, 
прытрымлівацца прынцыпа падзела кампетэнцыі і сферы ўплыву на 
грамадства.  

http://www.mospat.ru/index.php?mid=183

