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ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р.
Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії, це право включає свободу міняти свою релігію чи переконання
та свободу сповідувати свою релігію чи переконання як одноосібно,
так і разом з іншими, публічно або приватно в учінні, богослужінні і
виконанні релігійних і ритуальних порядків.
Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на
вільне вираження їх; це право включає свободу безперешкодно
дотримуватися своїх переконань і свободу шукати, одержувати і
поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.
Стаття 26.
2. Освіта має сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між
всіма народами, расовими і релігійними групами і повинне сприяти
діяльності Організації Об'єднаних Націй з підтримки миру.
3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх
малолітніх дітей.
Стаття 29. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина може
зазначатися лише тих обмеженнь, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших й задоволення справедливих вимог моралі, громадського
порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.
ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД
Підписана 4.11.1950 р. представниками держав - перших членів
Ради Європи, є основним документом Ради Європи
Стаття 4. Ніхто не повинен залучатися до примусової чи обов'язкової праці.
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3. Для мети цієї статті термін "примусова чи обов'язкова праця" не
включає: в) будь-яку працю військового характеру, а в тих країнах,
в яких як законна визнається відмова від військової служби з релігійно-етичних мотивів, службу, яка призначається замість обов'язкової військової служби.
Стаття 9.
1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії, це
право включає свободу міняти свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію чи переконання як особисто, так і
разом з іншими, публічно або приватно, в богослужінні, учінні чи
відправі релігійних і ритуальних обрядів.
2. Свобода сповідувати свої релігію чи переконання підлягає лише
таким обмеженням, які встановлені законом й необхідні в демократичному суспільстві в інтересах громадського спокою, охорони громадського порядку, здоров'я або моралі, а чи для захисту прав і
свобод інших осіб.
МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І
ПОЛІТИЧНІ ПРАВА
Прийнятий і відкритий для підписання, ратифікації і приєднання
резолюцією 2200 А (ХХІ) Генеральної Асамблеї ООН 16.12.1966 р.,
вступив в силу 23.03.1976 р.
Стаття 18.
1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії.
Це право включає свободу мати або приймати релігію чи переконання згідно свого вибору і свободу сповідувати свою релігію і переконання як одноосібно, так і разом з іншими, публічно або приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів і учень.
2. Ніхто не повинен поддаватися примусу, який обмежує його свободу мати або приймати релігію чи переконання за своїм вибором.
3. Свобода сповідувати релігію чи переконання може піддаватися
лише таким обмеженням, які визначені законами і необхідні для
охорони суспільної безпеки, порядку, здоров'я і моралі, водночас як
і основних прав та свобод інших осіб.
4. Держави, які беруть участь в цьому Пакті, беруть зобов'язання
поважати свободу батьків і у відповідних випадках законних опікунів
забезпечувати релігійне і моральне виховання своїх дітей у відповідності із своїми власними переконаннями.

