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Свмбмга віомпнмвігалля є мглзк 
іж мплмвлзт жагайщлмпмуіайщлзт ноав 
йыгзлз. Вмла взжлаєрщпя як мгла іж 
бажмвзт, нмйірзфлзт ра гомкагялпщ-
кзт пвмбмг ра вкйыфдла жа кйапзсі-
кауієы К. Вапака гм кардгмоії І нмкм-
йілля, [1] кардгмозфлм взжлалмгм як 
лдвіг’єклд у жатігліи роагзуії ноава 
нмфзлаыфз ж фапів Фоалуужщкмї од-
вмйыуії. Зкіпр ноава ла пвмбмгу віом-
пнмвігалля гмпрарлщм фіркм взкйагд-
лзи в мплмвлзт гдкйаоауіят, нмфз-
лаыфз віг Загайщлмї гдкйаоауії ноав 
йыгзлз ООН 1948 о. ра жавдохуыфз 
вігнмвіглзкз праррякз у кмлпрзрууі-
ят оіжлзт гдоеав, в рмку фзпйі и 
Укоаїлз (пр. 35) [2]. В упіт узт акрат 
пвмбмга віомпнмвігалля жвмгзрщпя гм 
ноава йыгзлз пнмвігуварз пвмы одйі-
гіы мпмбзпрм абм пнійщлм ж ілхзкз 
мпмбакз, жкілыварз її ра лд жажлаварз 
мбкдедлщ віг гдоеавз в уіи псдоі, 
якцм рійщкз уд лд вігнмвігає ілрд-
одпак гомкагпщкмї бджндкз ра жатзпру 
ноав ілхзт мпіб [3; 4; 2]. Ілкмйз, як у 
взнагку жакмлмгавпрва Укоаїлз, гм-
гаєрщпя жкіпрмвлзи дйдкдлр «ноавм 
лд пнмвігуварз емглмї одйігії», цм ла 

лаху гукку є нмпрункмы багармоіф-
ліи роагзуії ардїжку, нмнуйяоліи у 
Рагялпщкмку Смыжі. 

Ігдайщлм жагдкйаомвалд у кіела-
омглзт ра лауімлайщлзт акрат ра рдм-
одрзфлм мбгоулрмвалд у багарщмт 
ноауят ыозпрів-лаукмвуів [5; 6] нм-
лярря «пвмбмга віомпнмвігалля» пщм-
гмглі ла ноакрзуі првмоыє вдйзку 
кійщкіпрщ ноавмжапрмпмвфзт номбйдк 
ра взкйзкає буотйзві гзпкупії як 
пдодг ыозпрів ра нмйірзків, рак і пд-
одг ндодпіфлзт гомкагял ра гомкаг-
пщкзт могаліжауіи. Рдлдпалп одйігіи-
лзт могаліжауіи у гдоеават жатіглмї 
роагзуії ноава, дкігоалрпщка козжа ра 
лзжка нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт ра 
пмуіайщлзт сакрмоів нозжвдйа гм 
одвіжії ваейзвмпрі уієї бажмвмї пвмбм-
гз ра нмхуків омжв’яжалля нмв’яжалзт 
ж лды номбйдк ла оівлят омжомбмк 
лаукмвуів, гіяйщлмпрі ноавмрвмофзт 
могалів ра оіхдлщ ЄСПЛ. Дйя взоі-
хдлля уієї номбйдкз кз вваеаєкм 
гмодфлзк нмвдолурзпя гм бажмвзт 
нозлузнів ра явзц, цм смокуырщ 
ілпрзрур пвмбмгз віомпнмвігалля, 
агед пакд ноз їт омжгйягі кмела в 
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нмвліи кіоі упвігмкзрз хйятз каи-
бурлщмгм нмгмйалля козжмвзт явзц у 
уіи уаозлі. 

Дмпйігедллы жкіпру ноава ла 
пвмбмгу віомпнмвігалля ра нмв’яжалзт 
ж лзк явзц нозгійяйз увагу ракі 
гмпйіглзкз як Де. Аоіс, І. Датмва, 
О. Лавозк, Ж. Ндм, Ч. Тдиймо, 
С. Фдоаоі. Помрд, у їт ноауят лд 
жомбйдлм пномбз номгдкмлпроуварз 
пундодфлмпрі у жкіпрі ра одайіжауії 
ущмгм ноава в кмлрдкпрі пніввіглм-
хдлля ж ілхзкз ноавакз ра пвмбмга-
кз йыгзлз і гомкагялзла. 
Завгалляк праррі є взжлафдлля мпмб-
йзвмпрди жкіпру ноава ла пвмбмгу 
віомпнмвігалля в кмлрдкпрі имгм пу-
ндодфлмпрди жі жкіпрмк ілхзт пвмбмг 
йыгзлз ра гомкагялзла ноз одайіжа-
уії в гдоеават жатіглмї роагзуії ноа-
ва. 

Помбйдка нмйягає в рмку, цм 
взжлафдлля жкіпру ноава ла пвмбмгу 
віомпнмвігалля ґоулруєрщпя ла омжу-
кіллі прарупу гдоеавз в кдталіжкі 
одгуйывалля одйігіилзт ноавмвіглм-
пзлат як прмомллщмгм пнмпрдоігафа, 
пвмєоіглмгм кмгдоармоа, якзи лд 
нмвзлдл бурз мпмбзпрм жауікавйдлзк 
у узт ноавмвіглмпзлат ра ваоіалрат 
їт омжв’яжалля. Сакд ракзи праруп 
кмед лагарз гдоеаві в мпмбі її мога-
лів ноавм ра одайщлу кмейзвіпрщ 
лдундодгедлм омжв’яжуварз пупнійщлі 
кмлсйікрз жавгякз жапрмпуваллы 
пвмїт ноавмвзт кдталіжків. Сраруп 
гдоеавз як лдундодгедлмгм кмгдоа-
рмоа кмейзвм врозкарз рійщкз жа 
укмвз взжлалля гдоеавз бджжандод-
флм пдкуйяозжмвалмы, цм, в нозл-
узні, и ндодгбафаймпя в ігдмймгії 
Фоалуужщкмї одвмйыуії XVIII пр. Її 
кзпйзрдйі кардгмозфлм номгмймху-
вайз віглдпдлля одйігіилмї псдоз гм 
влуроіхлщмгм, оагзкайщлм нозварлм-
ноавмвмгм езрря йыгзлз, мрмрме-
лыыфз її жі пвмбмгмы пмвіпрі як гйз-
бмкм ілгзвігуайщлмгм кмоайщлмгм 
фзллзка [7]. Сака сіймпмсія номуд-
пу уфапрі гдоеавз у одйігіилзт ноа-
вмвіглмпзлат взтмгзйа ж ігдї вігпур-
лмпрі у гдоеавлзт могалів правйдлля 
гм якмїпщ одйігії як гм нозвійдимва-
лмї ра нодвайщмвалмї.  

У вігнмвігщ ла уди номгмймхдлзи 
у нмйірзфліи ра ноавмвіи гукуі ігда-
йщлзи пралгаор, бійщхіпрщ гдоеав 
жатіглмї роагзуії ноава у пвмєку жа-
кмлмгавпрві гд-ыод жаявйдлі пвірпщ-
кзкз ра пдкуйяозжмвалзкз. Помрд 
гд-сакрм одгуйывалля віглмпзл одйі-
гіилзт могаліжауіи ра пупнійщлзт і 
гдоеавлзт проукруо в Євомні є гуед 
лдмглмжлафлзк ра гайдкзк віг жвд-
гдлля имгм у пралгаор кйапзфлмї рдм-
оії пдкуйяозжмвалмї йібдоайщлмї гдо-
еавз [8; 9; 10]. Вдйзфджла кійщкіпрщ 
євомндипщкзт гдоеав лд каыфз ндв-
лмї одйігії жа мсіуіилу гдоеавлу, ноз 
ущмку каырщ її жа налівлу у бійщхмї 
кійщкмпрі пвмгм лапдйдлля. Позлузнз 
гдкмкоарії, цм смокуырщ гдоеавлу 
нмйірзку, нозомглм нозкухуырщ 
боарз гм увагз нмгйягз уієї бійщхмп-
рі, гмпйутарзпя гм її взкмг ра вігпрм-
ыварз її ілрдодпз, агед, водхрі одхр, 
вмлз нігрозкуырщпя в дйдкрмоайщлм-
ку нмйі ра внйзваырщ ла смокувалля 
нодгправлзущкзт гдоеавлзт могалів. 

Помбйдкмы в ноавмвмку одгуйы-
валлі одйігіилзт віглмпзл є рд, цм 
вмлз лд жайзхаырщпя взкйыфлм у 
влуроіхліи нозварлм-ноавмвіи псдоі 
мпмбзпріплмгм ноавмжапрмпувалля, як 
уд ндодгбафдлм рдмоієы жгіиплдлля 
мпмбзпріплзт ноав йыгзлз ра 
омж’яплдлм у ноакрзуі ЄСПЛ [11, 
п. 247]. На ноакрзуі е влапйігмк пвм-
гм ріплмгм жв’яжку ж кдлрайірдрлзкз 
ра кмоайщлзкз явзцакз, одйігіилі 
віглмпзлз, мпмбйзвм рі, цм каырщ 
кмйдкрзвлзи таоакрдо, взнйдпкуырщ-
пя у жмвліхлі, нубйіфлм-ноавмві віг-
лмпзлз. І уі номявз жгіиплыырщ як 
нодгправлзкз капмвзт одйігіи, ілрд-
одпз якзт гдоеавлі могалз жабджнд-
фуырщ фдодж ноавмвд одгуйывалля 
гоулруыфзпщ ла гдкмкоарзфлзт 
нозлузнат вігпрмывалля ілрдодпів 
бійщхмпрі ра ла пвмбмгі номявів одйі-
гіилзт нмфуррів, рак і нодгправлзкз 
лдкапмвзт одйігіи. Оглак пака пур-
ліпрщ бійщхмпрі одйігіи як вфдлщ, цм 
номнмлуырщ пвмїк агднрак взбіокм-
віпрщ ра взляркмвіпрщ вйаплмгм хйя-
ту, [12; 13] фапрм ряглд жа пмбмы лд 
рійщкз баеалля одайіжуварз вйаплзи 
куйщр, айд и впралмвзрз имгм налу-
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валля у кмоайі ра мбоажі езрря пуп-
нійщпрва. 

Такзк фзлмк, урвмоыєрщпя гзтм-
рмкія у байалпі жатзпру одйігіилзт 
ноав лаомгів рзт гдоеав, гд іплує 
ндвла ндодваела налуыфа одйігія, ра 
пвмбмгз віомпнмвігалля ілхзт мпіб, 
які її лд нігрозкуырщ, айд капмвм 
номезваырщ в уіи гдоеаві. Ддоеавлі 
одгуйярмоз ноавмвіглмпзл мнзляырщ-
пя у ноавмвіи ра пупнійщлм-
нмйірзфліи напруі. З мглмгм бмку вм-
лз нмвзллі жагдкйаоуварз пвмбмгу 
віомпнмвігалля упіт йыгди, цм є гом-
кагялакз абм номезваырщ ла їт рд-
озрмоії, агед уд є лдвіг’єклзк прал-
гаормк ноава гдоеавз, цм нодрдлгує 
ла праруп узвійіжмвалмї ра ноавмвмї. З 
ілхмгм бмку гдкмкоарзфлі нозлузнз 
могаліжауії пупнійщпрва взкагаырщ 
гмпйутарзпя ілрдодпів бійщхмпрі. Так, 
ланозкйаг, жлафлмгм лаукмвмгм оджм-
лалпу лабуйз гзпкупії цмгм оджуйщ-
рарів одсдодлгуку у Швдиуаоії 
29.11.2009, ла якмку 57,5 % лапдйдл-
ля номгмймпувайз жа жабмомлу бугів-
лзурва кілаодрів у гдоеаві [14]. Фм-
окайщлм рур лапдйдлля оджуйщраракз 
гдкмкоарзфлмї іліуіарзвз взкупзйм 
гдоеавлі могалз нмоухзрз пвмбмгу 
віомпнмвігалля нодгправлзків лдна-
луыфмї одйігії. Нд кдлх акрзвлмгм 
мбгмвмодлля взкйзкайз жакмлз, ноз-
илярі в Далії, Швдуії ра Нмовдгії ном 
жабмомлу озруайщлзт жабмїв рваозл, 
ндодгбафдлзт в іпйакі ра іугаїжкі 
[15]. Позилярі ла взкмгз могаліжауіи 
жатзпру рваозл, сакрзфлм вмлз нм-
оухуырщ ноава гомкагял узт гдоеав 
ла гмрозкалля одйігіилмї ноакрзкз 
ра озруайщлзт мбоягів, ндодгбафдлд 
жгагалзкз взцд кіелаомглзкз акра-
кз [3; 4]. 

Кмлуднр пвмбмгз віомпнмвігалля, 
жатзцдлзи гдоеавлзк одгуйывалляк 
гоулруєрщпя ла вед жгагалмку ноаві 
гдоеавз мбкдезрз пвмбмгу віомпнм-
вігалля мпмбз рмгі, кмйз уд нмоухзрщ 
ноава і ілрдодпз ілхзт мпіб. Помрд 
пака псдоа одйігіилзт ноавмвіглмпзл 
ра одйігіилзт ілрдодпів мпіб гоулру-
єрщпя ла кардгмоіят «нмфуррів віоял», 
які лд жваеаыфз ла багарм ноаущ ла 
уы рдку, [16] ла лаху гукку жайз-

хаырщпя взкйыфлм рдмодрзфлзкз. 
Срундлщ їт жагмвмйдлля фз мбоажз 
вжагайі взтмгзрщ в кардгмоії кмоайщ-
лмї хкмгз, яка лапрійщкз абпроакрла, 
цм ноакрзфлм лд кмед бурз гмвдгдла 
ла ноакрзуі. Взжлафзрз жа гмнмкмгмы 
ыозгзфлзт жапмбів гмкажувалля цм 
мпмба жажлайа нпзтмймгіфлзт проае-
галщ фдодж лдгарзвлд правйдлля іл-
хзкз гм її одйігії, ра взкіоярз уы 
хкмгу у кмлкодрлзт кмкндлпауіилзт 
фз лдгармолзт гіят є гмпзрщ лдномп-
рзк жавгалляк як гйя ыозпра-
рдмодрзка рак і гйя ыозпра-ноакрзка 
[17]. Бійщхіпрщ лапдйдлля, цм пнмві-
гує ндвлу одйігіы, жавегз кмед жа-
прмпуварз пупнійщлзи рзпк, нігкоін-
йдлзи гдкмкоарзфлзкз кдталіжкакз 
ра взкупзрз лавірщ лаипдкуйяозжмва-
ліху гдоеаву одайіжуварз рі кмгдйі 
одгуйывалля одйігіилзт ноавмвіглм-
пзл, які уя бійщхіпрщ вваеає жа мн-
рзкайщлі гйя пдбд. 

Нд кдлх ндопндкрзвлзк вбафа-
єрщпя и нмйд гдоеавлм-ноавмвмгм 
рзпку и гйя одйігіилмї кдлхмпрі. Об-
взлувафдлля в гзпкозкілауії як пуп-
нійщпрва, рак і гдоеавлзт могалів 
фапрм прає ілпроукдлрмк пвмєоіглмгм 
халраеу, якзи кмед бурз взкмозп-
ралзи як ла влуроіхлщмгдоеавліи, 
рак і ла кіелаомгліи аодлі, ра нозлд-
прз гдоеавак, цм гдкйаоуырщ пдбд як 
жатзплзків упіт ноав і пвмбмг йыгзлз 
і гомкагялзла багарм номбйдк. Так, 
гдоеавлі могалз Укоаїлз буйз жвз-
лувафдлі у гзпкозкілауії Поавмпйав-
лмї удоквз Ммпкмвпщкмгм нароіаотару 
ніпйя мсіуіилмгм жвдолдлля Поджзгд-
лра Укоаїлз ра Вдотмвлмї Рагз гм 
Кмлпралрзлмнмйщпщкмгм нароіаоту 
Ваосмймкія ном лагалля рмкмпу ном 
аврмкдсайіы [18] ра првмодлля лмвмї 
Поавмпйавлмї удоквз Укоаїлз. Вігм-
кзи пвмїкз оагзкайщлм одйігіилзкз 
ноавмпйавлзкз нмгйягакз лаомглзи 
гднурар В. Нмвзлпщкзи упніхлм мо-
галіжував жбіо нігнзпів 45 гднурарів, 
лдмбтіглзт гйя нмгалля гм Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз. В ущмку 
нмгаллі жажлафаймпя, цм жвдолдлля 
Поджзгдлра П. Пмомхдлка, нігроз-
калд Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, лі-
вдйыє одйігіилу пвмбмгу, жагомеує 
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кіекмлсдпіилмку кзоу ра є ноякзк 
вроуфалляк гдоеавз в пноавз удоквз 
[19]. Тоз нмжмвз ж алаймгіфлзкз нод-
рдлжіякз буйм нмгалм гм Вдотмвлмгм 
Сугу віг одйігіилзт гомкаг Ммпкмв-
пщкмгм нароіаотару [20]. Кмлпрзру-
уіилзи Суг Укоаїлз вігтзйзв нмгал-
ля В. Нмвзлпщкмгм, кмрзвуыфз уд 
взтмгмк жа кдеі пвмєї кмкндрдлуії. 
Сноава у Вдотмвлмку Сугі цд роз-
ває. Напйігкмк узт гіи прайм жавгал-
ля хкмгз однурауії Укоаїлз як гдо-
еавз ж гаоалрмвалзкз одйігіилзкз 
пвмбмгакз. 

Мупуйщкалпщкі могаліжауії іліуі-
ывайз твзйы лджагмвмйдлля пдодг 
багарщмт кіелаомглзт могаліжауіи 
цмгм вед жгагалмгм одсдодлгуку в 
Швдиуаоії. За їтлікз іліуіарзвакз 
ООН взгайм жапугеуыфу гії Швди-
уаоії оджмйыуіы у 2010 о., жвзлуварз-
вхз Швдиуаоіы у одйігіилзт лакйд-
нат ра мбоажат і лавірщ у іпйакмсмбії 
[21]. 

Акрзвлзи пномрзв жажлайм жа-
номвагедлля у Фоалуії ра ілхзт 
євомндипщкзт гдоеават жабмомлз ла 
жакозрзи купуйщкалпщкзи еілмфзи 
мгяг. ЄСПЛ в 2018 о. нм пноаві «Ла-
фіоі номрз Бдйщгії» взжлайм нмоу-
хдлляк пр. 9 Кмлвдлуії ном жатзпр 
ноав йыгзлз взкмгу бдйщгіипщкзт 
пугмвзт нозправів лд гмнупрзрз гм 
пугмвмгм жапігалля еілку у тігеабі 
[22]. Хмфа в уіймку ЕСПЛ як ноавз-
йм взжлає жа гдоеавакз ноавм впра-
лмвйыварз жакмлмгавфі мбкдедлля у 
одйігіилмку мгяжі ра нмвдгілуі, пноа-

вз ном нмоухдлля пр. 9 євомндипщ-
кзкз гдоеавакз ра їт могалакз нмп-
ріилм ж’явйяырщпя у имгм номвагедл-
лі. Цд є пвігфдллякз рмгм, цм кмлуд-
нуія гаоалрувалля гдоеавмы йыгзлі 
пвмбмгз віомпнмвігалля лавірщ у ноз-
варлм-ноавмвіи псдоі ноз взтмгі ж 
гдкйаоарзвлмї смокз у ноакрзфлу 
одайіжауіы жайзхає гуед багарм пні-
олзт ноавмвзт пзруауіи. 

Пігпукмвуыфз взцджажлафдлд, 
взжлафаєкм, цм:  

• гаоалрмвалд гдоеавмы ноавм 
ла пвмбмгу віомпнмвігалля ла ноак-
рзуі кмейзвм одайіжуварз в нмвлмку 
мбпяжі лд номпрм у пдкуйяозжмваліи 
гдоеаві, айд в гдоеаві, в якзи лдкає 
вдйзкзт гоун лапдйдлля ж налуыфмы 
одйігієы; 

• ноз лаявлмпрі вдйзкзт гоун 
лапдйдлля, цм пнмвігуырщ ндвлу од-
йігіы, гдкмкоарзфлі ілпрзрурз пвмбм-
гз пймва, взбмолмпрі вйагз ра нодг-
правлзурва лды ілрдодпів бійщхмпрі 
бугурщ жаваеарз гдоеавлзк могалак 
одайіжуварз нмвлу пвмбмгу віомпнмві-
галля гйя одйігіи кдлхмпрі; 

• якцм гдоеава мбіикає ла кі-
елаомглм-ноавмвіи ра нмйірзфліи 
аодлі нмваелд кіпуд, кає праруп гд-
кмкоарзфлмї ра ноавмвмї, гбає ном 
пвмы однурауіы в уіи уаозлі, одйігіи-
ла кдлхіпрщ кмед пкмозпрарзпя уієы 
пзруауієы гйя мбвзлувафдлщ у гзп-
козкілауії ра іліуіыварз рзпк ла 
гдоеаву ж бмку ілхзт уфаплзків кіе-
лаомглм-ноавмвзт віглмпзл. 
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Цвєркмва Ю. В. Свмбмга віомпнмвігалля: нмлярря ра пніввіглмхдлля ж ілхзкз 
ноавакз йюгзлз у гдоеават жатіглмї роагзуії ноава 

Срарря нозпвяфдла взжлафдллы мпмбйзвмпрди жкіпру ноава ла пвмбмгу віом-
пнмвігалля в кмлрдкпрі имгм пундодфлмпрди жі жкіпрмк ілхзт пвмбмг йыгзлз ра гом-
кагялзла ноз одайіжауії в гдоеават жатіглмї роагзуії ноава. Дмвмгзрщпя, цм гаоалрм-
валд гдоеавмы ноавм ла пвмбмгу віомпнмвігалля ла ноакрзуі кмейзвм одайіжуварз в 
нмвлмку мбпяжі лд номпрм у пдкуйяозжмваліи гдоеаві, айд в гдоеаві, в якзи лдкає 
вдйзкзт гоун лапдйдлля ж налуыфмы одйігієы. Рдайіжауія ілхзт гдкмкоарзфлзт ноав 
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і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла кмеурщ гмкмоіллм внйзварз ла жабджндфдлля гдоеа-
вмы жгіиплдлля ноава ла пвмбмгу віомпнмвігалля одйігіилзт кдлхмпрди. 

Кйюфмві пймва: пвмбмга віомпнмвігалля, пдкуйяозжауія, ноава кдлхзл. 
 
 

Цвдркмва Ю. В. Свмбмга вдомзпнмвдгалзя: нмлярзд з пммрлмхдлзд п гоугзкз 
ноавакз фдймвдка в гмпугаопрват жанаглми роагзузз ноава 

Срарщя нмпвяцдла мнодгдйдлзы мпмбдллмпрди пмгдоеалзя ноава ла пвмбмгу вд-
омзпнмвдгалзя в кмлрдкпрд дгм номрзвмодфзи п пмгдоеалздк гоугзт пвмбмг ноз зт 
одайзжаузз в гмпугаопрват жанаглми роагзузз ноава. Дмкажшвадрпя, фрм гаоалрзом-
валлмд гмпугаопрвмк ноавм ла пвмбмгу вдомзпнмвдгалзя ла ноакрзкд вмжкмелм ода-
йзжмварщ в нмйлмк мбчдкд лд номпрм в пдкуйяозжзомваллмк гмпугаопрвд, лм в гмпу-
гаопрвд, в кмрмомк лдр жлафзрдйщлшт гоунн лапдйдлзя п гмпнмгпрвуыцди одйзгзди. 
Рдайзжаузя гоугзт гдкмкоарзфдпкзт ноав з пвмбмг фдймвдка з гоаегалзла кмгур 
оагзкайщлм вйзярщ ла мбдпндфдлзд гмпугаопрвмк мпуцдпрвйдлзя ноава ла пвмбмгу 
вдомзпнмвдгалзя одйзгзмжлшт кдлщхзлпрв. 

Кйюфдвыд пймва: пвмбмга вдомзпнмвдгалзя, пдкуйяозжаузя, ноава кдлщхзлпрв. 
 
 

Tsvietkova Y. The freedom of faith: the concept and relation to other human 
rights and freedoms in the states of the Western legal tradition 

 The article is dedicated to determinations of the Right for Freedom of Faith content 
in the context of its disagreements to the contents of other Human and Citizens’ Liberties 
when they are implementing in the states of western legal traditions.  

Determining the content of the right to freedom of religion is based on an understand-
ing of the status of the state in the mechanism of regulating religious relations as a third 
party observer, a kind of moderator who should not be personally interested in these legal 
relationships and variants of their resolution. It is this status that can give the state, in the 
person of its organs, the right and real opportunity to impartially unleash 

The article proves that Freedom of Faith, guarantying by the state, could be imple-
mented in the legal practice in its full scope not just in the secular state. Exactly this idea 
was put in the base of the Freedom of Faith by its developers in the sunrise of the Modern 
era. Freedom of Faith as a basic human right in practice could be activated in the states, 
where significant population groups with certain dominant religion do not exist. The reali-
zation of other democratic and universally recognized human rights and freedoms could 
have radically impact on the providing by the state practical and real activities on the field 
of the Freedom of Faith for the religious minorities. 

 If there are big groups of population with certain religious beliefs in any democratic 
legal state, then the basic freedoms of speech, meetings, authorities’ elections and govern-
mental representation will hamper to the governmental authorities to reach the full Free-
dom of Faith for religious minorities. This is proved with different causes and precedents in 
the legal practice of European countries and even of international bodies, such as the Euro-
pean Court of Human Rights. 

 When the state has an important and respectful place on the international legal and 
political world, has the democratic and libertarian status - it became vulnerable from others. 
Religious minorities could benefit from this vulnerability and accuses the state and its ma-
jority’s communities of discriminations and organize pressure on the state from other mem-
bers of the international and legal relations. 

Key words: Freedom of Faith, secularization, minorities’ rights. 


