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Ουκρανοί Βουλευτές αμφισβητούν τη συνταγματικότητα του νόμου για αλλαγή ονομασίας. 
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Ομάδα βουλευτών της Ουκρανίας αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του νόμου που υποχρεώνει 
την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία να αλλάξει το όνομά της 

Σαράντα εννέα βουλευτές της Ουκρανίας υπέβαλαν πρόταση στο ουκρανικό Συνταγματικό 
∆ικαστήριο την Παρασκευή, ζητώντας να ελεγχθεί η συνταγματικότητα της νομοθεσίας που 
υποχρεώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας να δηλώσει την υπαγωγή της στη Ρωσική 
Ορθόδοξη Εκκλησία μέσω του ονόματός της. 

Το ζήτημα αφορά τη νομοθεσία που τροποποιεί το άρθρο 12 του ουκρανικού νόμου για την 
Ελευθερία Συνείδησης και Θρησκευτικών Οργανώσεων σχετικά με τα ονόματα των 
«θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεων) που αποτελούν διαρθρωτικό μέρος μιας θρησκευτικής 
οργάνωσης (ένωση), της οποίας το διοικητικό κέντρο βρίσκεται εκτός Ουκρανίας, στο κράτος που 
χαρακτηρίζεται νομικά ως ένα κράτος που έχει διαπράξει στρατιωτική επίθεση κατά της 
Ουκρανίας και/ή έχει προσωρινά καταλάβει τμήμα της ουκρανικής επικράτειας» 

Σύμφωνα με τον Interfax-religion το κείμενο της πρότασης, έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 
Συνταγματικού ∆ικαστηρίου. 

Ειδικότερα, οι βουλευτές ζήτησαν από το δικαστήριο να κινήσει διαδικασία για να ελεχθεί η 
συνταγματικότητα της εν λόγω νομοθεσίας και να κριθεί αντισυνταγματική. 

Η πρόταση υπογράφηκε από 49 βουλευτές, από τους οποίους οι περισσότεροι προέρχονται από 
ένα τμήμα του Αντιπολιτευτικού Μπλοκ (συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής, Βαντίμ 
Νοβίνσκι), καθώς και από την ομάδα «Αναβίωση» (Άντον Κις και Αντρέι Σίπκο) μαζί με τους 
ανεξάρτητους βουλευτές Βλαντιμίρ Λίτβιν και Γιούρι Μπόικο, οι οποίοι έχουν διαγραφεί από το 
Αντιπολιτευτικό Μπλοκ. 

https://www.romfea.gr/diafora/26565-oukranoi-bouleutes-amfisbitoun-ti-suntagmatikotita-tou-nomou-gia-
allagi-onomasias 

++++++++++++ 

Καθημερινά εντάσσονται νέες ενορίες στην Εκκλησία της Ουκρανίας. 
∆ευτέρα, 21 Ιαν. 2019. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: Στις 20 Ιανουαρίου 2019, δυο νέες ενορίες που ανήκαν στην Ορθόδοξο 
Εκκλησία της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, μεταφέρθηκαν στην νέα αυτοκέφαλη 
Εκκλησία της Ουκρανίας. ∆ιαβάστε αναλυτικά τι δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της 
εκκλησιαστικής επιτροπής της Βίνιτσα, που αποτελεί παράρτημα της Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

Χθες ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2019, δυο ακόμη κοινότητες του Πατριαρχείου Μόσχας αποφάσισαν 
να μεταφερθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 

Υπογράμμισε ότι από τους 155 συμμετέχοντες στην απόφαση μονάχα ένας προέβαλε αντιστάσεις 
και αντίθετη άποψη. 

Μέχρι σήμερα 21 Ιανουαρίου περισσότερες από 30 ενορίες έχουν ενταχθεί στην Εκκλησία της 
Ουκρανίας. 

https://www.ekklisiaonline.gr/nea/kathimerina-entassonte-nees-enories-stin-ekklisia-tis-oukranias/ 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Ukr-Boul.pdf 
 


