Додаток № 1
Начальнику Верховинського РВ
УМВС України в
Івано-Франківській області
підполковнику міліції
Іваненко І. І.
від релігійної громади Свідків Єгови в
смт Верховина Івано-Франківської
області
вул. Медична, 7, смт Верховина,
Івано-Франківська область, 98213

„__” жовтня 2011 року
ЗАЯВА
про злочин
В ніч з 17 на 18 жовтня 2011 року Павленко Павло та двоє інших невстановлених осіб,
навмисно, з мотивів релігійної ненависті до релігії Свідків Єгови, шляхом кидання каміння в
склопакет, пошкодили релігійну споруду Свідків Єгови в смт Верховина Івано-Франківської
області, яка розташована за адресою: вул. Медична, 7. Внаслідок руйнування віконного
заповнення, вказана культова будівля тимчасово не може використовуватись за своїм
цільовим призначенням.
Завдана матеріальна шкода Релігійній громаді від протиправних дій Павленка Павла та
інших осіб, складає 900 (дев’ятсот) гривень, що для Релігійної громади є значною шкодою.
Під час вказаного нападу в релігійній споруді перебував Миколайчук Микола.
Також хочемо зазначити, що об’єктом цього злочину стало право людини на свободу
віросповідання (на відміну від об’єкту злочину, передбаченого ст. 194 КК, де об’єктом є право
власності). Це право закріплено в ст. 35 Конституції України та ст. 9 Європейської Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод, а саме:
„Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу
змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію
або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання
релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як
прилюдно, так і приватно.”.
Стосовно предмету злочину. Згідно з роз’ясненням Арбітражного суду України від
29.02.96 р. N 02-5/109, „Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України
"Про свободу совісті та релігійні організації”, у пункті 4, терміну „культова будівля” було
надано наступне визначення: „Під культовими будівлями та майном слід розуміти будівлі і
речі, спеціально призначені для задоволення релігійних потреб громадян”. Наш Зал Царства
був побудований виключно за рахунок добровільних пожертв, зроблених з релігійних спонук.
В його будівництві, на добровільних засадах з релігійних спонук, брали участь усі члени
місцевої громади. Тому для кожного члена громади цей будинок дуже цінний саме як
релігійна святиня. З моменту його побудови в ньому регулярно, вільно та спокійно
проводяться релігійні зібрання на яких присутня досить велика кількість людей. Там ми разом
молимося та проводимо інші релігійні заходи, навчаємось поклонінню нашому Богу Єгові.
Більшості мешканців нашого міста добре знане, що в цьому Залі Царства збираються тільки
Свідки Єгови, і те, що цей будинок використовується лише для їхніх публічних богослужінь.
Що стосується об’єктивної сторони злочину, то на відміну від ст. 194, ст. 178 не
обумовлює кримінальну відповідальність за пошкодження чи зруйнування релігійної споруди
розміром заподіяної в результаті цих дій шкоди. Кримінально карним є будь-яке
пошкодження чи зруйнування релігійної споруди, яке заподіяло чи могло заподіяти істотну
шкоду фізичній чи юридичній особі. Заподіяна матеріальна шкода для нас є істотною шкодою.
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Тому, є всі підстави вважати, що в діях Павленка Павла та двох інших невстановлених
осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 178 КК України – пошкодження
релігійної споруди.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 94, 95, 97, 98, 112 КПК України, П Р О С И МО :
1. Порушити кримінальну справу відносно Павленка Павла та двох
невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаченого ст. 178 КК України;

інших

2. За результатами розгляду цієї заяви про злочин, надати відповідну копію постанови
про порушення кримінальної справи;
3. У разі прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи надати нам
належним чином завірену копію відповідної постанови.

Керівник релігійної громади

__________________________
М.П.

/П. І. Керівник/

(підпис)

Додатки: [копія Свідоцтва про право власності на будівлю; фотографії (якщо вже є в
друкованому вигляді на момент подання заяви]

2

