МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ
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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.
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Стаття 19.
1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своєї
думки.
2. Кожна людина має право на вільне вираження своєї думки; це
право включає свободу шукати, одержувати і поширювати всякого
роду інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно,
письмово або через пресу чи художні форми вираження, або ж іншим способом вираження за своїм вибором.
3. Користування передбаченими в п.2 цієї статті правами накладає
особливі зобов'язання і особливу відповідальність. Воно може бути,
відтак, пов'язане з деякими обмеженнями, які, однак, повинні визначатися законом і бути необхідними: а) для поваги прав і репутації інших осіб; б) для охорони державної безпеки, громадського
порядку, здоров'я чи моральності населення.
Стаття 20. 2. Всякий виступ на користь національної, расової або
релігійної ненависті, який є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі чи насилля, мусить заборонятися законом.
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ПАРИЖСЬКА ХАРТІЯ ДЛЯ НОВОЇ ЄВРОПИ
Підписана керівниками 32 держав Європи, США і Канади
21.11.1990 р.

Нова ера демократії, миру та єдності.
Пава людини, демократія і верховенства закону.
Ми підтверджуємо, що без будь-якої дискримінації кожна
людина має право: на свободу думки, совісті, релігії і переконань...
Ми підтверджуємо, що етнічна, культурна, мовна та релігійна самобутність національних меншин буде захищена і що особи,
які належать до національних меншин, мають право вільно виражати, зберігати і розвивати цю самобутність без якоїсь дискримінації і
за умов повної рівності перед законом. ... Ми виражаємо свою рішучість боротися проти всіх форм расової та етнічної зневаги, антисемітизму, ксенофобії і дискримінації щодо будь-кого, а також переслідувань за релігійними та ідеологічними мотивами.
ПРОПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВАМ - ЧЛЕНАМ ООН
СЕМІНАРУ, ПРОВЕДЕНОГО В ГРУДНІ 1984 РОКУ ЦЕНТРОМ З
ПРАВ ЛЮДИНИ ООН

Стаття 27. У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншини, особам, які належать до таких меншин, не може бути відмовлено у праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися
своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а
також користуватися рідною мовою.

1. Кожна держава забезпечує гарантію релігійних свобод в конкретній формі і забороняє дискримінацію на релігійному грунті.

ПІДСУМКОВИЙ АКТ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА
В ЄВРОПІ

2. Держава організовує або забезпечує національні інститути, які
відповідають за розвиток терпимості і борються із дискримінацією
за ознакою віросповідання.

Хельсинки, 30 липня - 1 серпня 1975 р.
а) Декларація принципів, якими держави-учасники будуть
керуватися у взаємних відносинах
VII. Повага прав людини і основних свобод, включаючи свободу
совісті, релігії і переконання. Держави-учасники будуть поважати
право людини і основні свободи, включаючи свободу думки, совісті,
релігії і переконання для всіх, без відмінності раси, статі, мови і
релігії... В цих межах держави-учасники будуть визнавати і поважати свободу особи сповідувати, одноосібно або разом з іншими, релігію чи віру, діючи у відповідності з повелінням власної совісті.

3. Установи, які відповідають за культуру та освіту, повинні розробляти програми, які роз’яснюють сутність вартості релігійних cвобод і
спрямовані на їх укорінення.
4. Державні службовці повинні одержувати спеціальну підготовку і
керівні вказівки щодо практики поваги до різних релігійних традицій і
вірувань, відмови від дискримінації за ознакою віросповідання.
5. Для загальноосвітніх шкіл слід розробити програми, які навчають
принципам прав людини у сфері свободи віросповідання і совісті,
дають знання про їх місце в контексті міжнародних нормативних
документів з прав людини.

