
ЗАЯВА ПРО СУМЛІННУ ВІДМОВУ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПРО 
НЕНАСИЛЬНИЦЬКИЙ СПРОТИВ РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ 
 

Війна – це злочин проти людяності, тому я рішуче відмовляюся підтримувати будь-які війни і 
старатимусь усунути всі причини війни. 

Я розумію, що війни та мілітаризм скоріше створюють нам небезпеку, ніж захищають нас, що вони 
вбивають, калічать і травмують дорослих, дітей і малюків, серйозно шкодять природі, підривають 
громадянські свободи та знекровлюють економіку, висмоктуючи ресурси, необхідні для гідного 
життя. Я рішуче здійснюватиму та підтримуватиму ненасильницькі дії заради припинення будь-яких 
видів війни та підготовки до війни, заради створення стійкого і справедливого миру. 

На моє переконання, обов'язок громадян із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної 
цілісності України, передбачений ст. 65 Конституції України, можна і треба виконувати 
ненасильницьким шляхом. Насильство у відповідь на насильство породжує більше нещасть і 
страждань. Захист від насильства може ефективно здійснюватися без насильства, це доведено 
науковцями, показано в підручниках з беззбройного цивільного захисту (unarmed civilian protection) 
та ненасильницького спротиву (nonviolent resistance) і добре видно на прикладі успішних 
європейських рухів ненасильницького спротиву нацизму часів другої світової війни, руху Махатми 
Ганді за звільнення Індії від англійської окупації, руху Мартіна Лютера Кінга за звільнення 
афроамериканців від гноблення расистів у США, а також показано у звіті про ненасильницький 
спротив українців російській агресії професора Ф. Даца. 

Право на свободу совісті, в т.ч. на сумлінну відмову від військової служби (conscientious objection to 
military service), передбачене ст. 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і є 
невідступним в умовах воєнного стану відповідно до статті 4 цього Пакту, згоду на обов'язковість 
якого дала Україна і який є частиною законодавства України відповідно до ст. 9 Конституції України. 
Стаття 35 Конституції України також є чинною в умовах воєнного стану і передбачає право на заміну 
військової служби на альтернативну невійськову.  

Мир, а не війна, є нормою людського життя. Війна – це організоване масове вбивство, порушення 
вимог Статуту ООН щодо мирного вирішення міжнародних спорів.  

Не вбивати – мій святий обов'язок.  

Я вимагаю і буду добиватися мирного завершення війни та захисту права кожної людини на 
сумлінну відмову від військової служби. 
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