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Tñ do tín ng°áng, tôn giáo
trong pháp lu-t n°Ûc CHXHCN ViÇt Nam
* NguyÅn
Kh¯c Huy
Ngày 18/11/2016
QuÑc hÙi khóa XIV, kó hÍp thé hai ã thông qua Lu-t Tín ng°áng, tôn giáo, Lu-t
có 09 ch°¡ng, 68 iÁu và s½ có hiÇu lñc thi hành të ngày 01/01/2018. Nhân dËp này
tác gi£ muÑn cùng b¡n Íc nhìn l¡i vÁ quyÁn tñ do tín ng°áng tôn giáo °ãc quy
Ënh trong pháp lu-t n°Ûc CHXHCN ViÇt Nam Ã kh³ng Ënh chính sách úng ¯n và
nh¥t quán cça Nhà n°Ûc ViÇt Nam vÁ tín ng°áng, tôn giáo.
Sau ngày 30/4/1975,Â ¥t n°Ûc ta ã hoàn toàn Ùc
l-p và ang vïng b°Ûc ti¿n lên CNXH, Ã b£o £m quyÁn tñ do tín ng°áng cça nhân
dân, trên c¡ sß Hi¿n pháp 1959 và S¯c lÇnh sÑ 234/SL ngày 14/6/1955 vÁ v¥n Á
tôn giáo, ngày 11/11/1977 HÙi Óng Chính phç ã ban hành NghË quy¿t sÑ 297-CP vÁ
mÙt sÑ chính sách Ñi vÛi tôn giáo, NghË quy¿t gÓm 05 nguyên t¯c chung và 06
chính sách cå thÃ, kh³ng Ënh:

Â

- Chính phç b£o £m quyÁn tñ do tín ng°áng và quyÁn tñ
do không tín ng°áng cça nhân dân.

- Các nhà tu hành và tín Ó các tôn giáo Áu °ãc h°ßng
mÍi quyÁn lãi và ph£i làm mÍi ngh)a vå cça ng°Ýi công dân.
- Các tôn giáo và mÍi công dân theo ¡o ho·c không
theo ¡o Áu bình ³ng tr°Ûc pháp lu-t.
- Các tôn giáo ph£i tuân theo Hi¿n pháp, pháp lu-t và
chç tr°¡ng, chính sách, thÃ lÇ cça Nhà n°Ûc trong mÍi l)nh vñc ho¡t Ùng cça
mình.
- Tín Ó và nhà tu hành °ãc ho¡t Ùng tôn giáo bình
th°Ýng ß nhïng n¡i thÝ cúng, nh°ng ph£i tôn trÍng pháp lu-t cça Nhà n°Ûc, không
gây trß ng¡i cho viÇc giï gìn tr-t tñ trË an, cho s£n xu¥t và sinh ho¡t bình
th°Ýng cça tín Ó.
- M×i công dân °ãc tñ do tham gia ho·c không tham gia
các ho¡t Ùng tôn giáo, không ai có quyÁn c°áng ép ng°Ýi khác ph£i tham gia ho·c
không °ãc tham gia các ho¡t Ùng ó.
- Nhïng nhà tu hành và nhïng ng°Ýi chuyên ho¡t Ùng
tôn giáo °ãc tñ do gi£ng ¡o t¡i n¡i thÝ cúng và trong các c¡ quan tôn giáo
- Các tôn giáo °ãc mß tr°Ýng lÛp ào t¡o nhïng ng°Ýi
chuyên ho¡t Ùng tôn giáo cça mình.
- ViÇc thuyên chuyÃn nhïng ng°Ýi chuyên ho¡t Ùng tôn
giáo të n¡i này ¿n n¡i khác ph£i °ãc sñ ch¥p thu-n tr°Ûc cça æy ban nhân dân
n¡i ¿n.
- ViÇc phong chéc, bÕ nhiÇm nhïng ng°Ýi chuyên ho¡t Ùng
tôn giáo (kÃ c£ nhïng ng°Ýi do tín Ó b§u ra) ph£i °ãc chính quyÁn ch¥p thu-n
tr°Ûc.
- Nhïng n¡i thÝ cúng cça các tôn giáo °ãc Nhà n°Ûc b£o
hÙ;
-Nhïng n¡i thÝ cúng ã bÏ không të lâu không có ng°Ýi
tu hành ho·c ng°Ýi chuyên trách, không có nhân dân ¿n lÅ bái thì æy ban nhân
dân c¥p c¡ sß có trách nhiÇm qu£n lý, khi c§n thi¿t có thÃ m°ãn làm tr°Ýng hÍc,
n¡i hÙi hÍp v.v& nh°ng ph£i giï gìn chu áo, không °ãc dùng vào nhïng viÇc xúc
ph¡m ¿n tình c£m và tín ng°áng cça nhân dân; nhïng n¡i thÝ cúng quá h° hÏng
chính quyÁn muÑn dá i thì ph£i °ãc nhân dân Óng tình và æy ban nhân dân c¥p
trên Óng ý.
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- Các tÕ chéc tôn giáo ho·c ng°Ýi ho¡t Ùng tôn giáo
trong n°Ûc muÑn quan hÇ vÛi các tÕ chéc khác, ho·c vÛi ng°Ýi n°Ûc ngoài thì ph£i
tuân theo nhïng quy Ënh cça Nhà n°Ûc vÁ quan hÇ vÛi ng°Ýi n°Ûc ngoài.
- Các tÕ chéc tôn giáo °ãc xu¥t b£n nhïng tài liÇu
tôn giáo và s£n xu¥t nhïng Ó thÝ cúng nh°ng ph£i tuân theo ch¿ Ù chung cça
Nhà n°Ûc.
- Các ho¡t Ùng kinh t¿, vn hóa, giáo dåc, xã hÙi cça
tôn giáo ph£i tuân theo quy Ënh cça pháp lu-t.
- Nhïng k» lãi dång tôn giáo Ã phá ho¡i nÁn Ùc l-p cça
TÕ quÑc, chÑng l¡i ch¿ Ùc xã hÙi chç ngh)a, phá ho¡i khÑi oàn k¿t toàn dân,
ngn c£n tín Ó làm ngh)a vå công dân, chÑng l¡i các chính sách và pháp lu-t cça
Nhà n°Ûc s½ bË pháp lu-t nghiêm trË.
Trong nhïng nm §u ¥t n°Ûc vëa thÑng nh¥t, m·c dù
còn r¥t nhiÁu khó khn khi vëa k¿t thúc chi¿n tranh, c£ n°Ûc t-p trung cho viÇc
b£o vÇ Ùc l-p chç quyÁn, Õn Ënh chính trË và phát triÃn kinh t¿ xã hÙi, Nhà
n°Ûc v«n quan tâm ¿n viÇc thñc hiÇn chính sách tôn giáo, b£o £m quyÁn tñ do vÁ
tín ng°áng cho nhân dân. NÙi dung c¡ b£n cça NghË quy¿t ã thÃ ch¿ tinh th§n iÁu
26 Hi¿n pháp 1959 vÁ quyÁn tñ do tín ng°áng, theo ho·c không theo mÙt tôn giáo
nào và quyÁn ho¡t Ùng tôn giáo trong khuôn khÕ pháp lu-t cça Nhà n°Ûc.
B°Ûc vào thÝi kó Õi mÛi, cùng vÛi sñ Õi mÛi toàn diÇn
cça ¥t n°Ûc trong các l)nh vñc kinh t¿, xã hÙi, chính sách tôn giáo và quyÁn tñ
do tín ng°áng, tôn giáo cing °ãc quan tâm Õi mÛi, thÃ hiÇn qua NghË Ënh sÑ
69/HBT ngày 21/3/1991 cça HÙi Óng BÙ tr°ßng quy Ënh vÁ các ho¡t Ùng tôn
giáo, NghË Ënh có 03 ch°¡ng, 28 iÁu, trong ó có 05 iÁu quy Ënh chung và 20
iÁu quy Ënh cå thÃ vÁ ho¡t Ùng tôn giáo. NghË Ënh nêu nhïng quy Ënh chung
mang tính nguyên t¯c vÁ quyÁn tñ do tín ng°áng cça công dân nh° sau:
- Nhà n°Ûc b£o £m quyÁn tñ do tín ng°áng và quyÁn tñ
do không tín ng°áng cça công dân; nghiêm c¥m sñ phân biÇt Ñi xí vì lý do tôn
giáo ho·c tín ng°áng.
-Â MÍi công dân theo tôn giáo ho·c không theo tôn giáo Áu
bình ³ng tr°Ûc pháp lu-t; °ãc h°ßng mÍi quyÁn công dân và có trách nhiÇm thñc
hiÇn mÍi ngh)a vå công dân.
-Â Các ho¡t Ùng tôn giáo ph£i tuân theo Hi¿n pháp và Lu-t
pháp cça Nhà n°Ûc CÙng hoà xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam.
-Â Nhïng ho¡t Ùng tôn giáo vì lãi ích chính áng và hãp
pháp cça tín Ó °ãc b£o £m. Nhïng ho¡t Ùng tôn giáo vì lãi ích cça TÕ quÑc
và nhân dân °ãc khuy¿n khích.
- MÍi công dân có quyÁn tñ do theo ho·c không theo mÙt
tôn giáo, të bÏ ho·c thay Õi tôn giáo. MÍi hành vi vi ph¡m quyÁn tñ do ó Áu
bË xí lý theo pháp lu-t.
-Â Tín Ó có quyÁn thñc hiÇn các ho¡t Ùng tôn giáo không
trái vÛi chç tr°¡ng chính sách và lu-t pháp cça Nhà n°Ûc; có quyÁn ti¿n hành
các nghi théc thÝ cúng, c§u nguyÇn t¡i gia ình và tham gia các ho¡t Ùng tôn
giáo t¡i n¡i thÝ tñ. Không °ãc truyÁn bá mê tín dË oan, không c£n trß viÇc
lao Ùng s£n xu¥t, hÍc t-p và thi hành ngh)a vå công dân.
-Â MÍi ho¡t Ùng mê tín dË oan bË bài trë. MÍi hành vi lãi
dång tôn giáo Ã phá ho¡i nÁn Ùc l-p dân tÙc, chÑng l¡i Nhà n°Ûc CÙng hoà xã hÙi
chç ngh)a ViÇt Nam, phá ho¡i chính sách oàn k¿t toàn dân, làm h¡i ¿n nÁn vn
hoá lành m¡nh cça dân tÙc, ngn c£n tín Ó làm ngh)a vå công dân Áu bË xí lý
theo pháp lu-t.
Ngoài nhïng quy Ënh cå thÃ vÁ ho¡t Ùng tôn giáo, ho¡t
Ùng xã hÙi, ho¡t Ùng quÑc t¿ cça tÕ chéc, cá nhân tôn giáo v«n °ãc b£o £m
nh° quy Ënh cça NghË quy¿t 297-CP, të thñc t¿ nhu c§u tín ng°áng cça nhân dân,
NghË Ënh còn quy Ënh nhïng tr°Ýng hãp ·c biÇt nh°: ÞÂ các khu vñc dân c°
ã Õn Ënh và vùng kinh t¿ mÛi, n¿u các tín Ó có nhu c§u xin xây dñng n¡i thÝ
tñ thì ph£i xin phép U÷ ban Nhân dân tÉnh ho·c c¥p hành chính t°¡ng °¡ng xem
xét, quy¿t Ënh.
NghË Ënh sÑ 69/HBT cça HÙi Óng BÙ tr°ßng (nay là
Chính phç) quy Ënh vÁ các ho¡t Ùng tôn giáo là vn b£n quy ph¡m pháp lu-t §u
tiên vÁ tín ng°áng, tôn giáo trong thÝi kó Õi mÛi, NghË Ënh ã quy Ënh rõ
h¡n quyÁn và ngh)a vå công dân trong l)nh vñc tín ng°áng, tëng b°Ûc áp éng và
b£o £m quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo cça công dân.
ThÃ ch¿ iÁu 70 Hi¿n pháp nm 1992 vÁ quyÁn tñ do tín
ng°áng, tôn giáo cça công dân, ngày 19/4/1999, Chính phç ban hành NghË Ënh sÑ
26/1999/N-CP vÁ các ho¡t Ùng tôn giáo thay th¿ NghË Ënh sÑ 69/HBT cça HÙi Óng
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BÙ tr°ßng. NghË Ënh có 03 ch°¡ng, 29 iÁu, trong ó có 05 iÁu quy Ënh chung,
21 iÁu quy Ënh cå thÃ vÁ ho¡t Ùng tôn giáo. VÁ nguyên t¯c, c¡ b£n NghË Ënh
26 giï nguyên nhïng quy Ënh vÁ quyÁn tñ do tín ng°áng nh° quy Ënh cça NghË Ënh
69/HBT, chÉ thay Õi cách diÅn ¡t và bÕ sung mÙt sÑ nÙi dung. Ngoài nhïng quy
Ënh vÁ quyÁn cça công dân, cça tÕ chéc tôn giáo nh° các vn b£n pháp lu-t tr°Ûc,
NghË Ënh ã quy Ënh vÁ quyÁn °ãc ho¡t Ùng hãp pháp và °ãc pháp lu-t b£o hÙ
cça các tÕ chéc tôn giáo có tôn chÉ, måc ích, °Ýng h°Ûng hành ¡o, c¡ c¥u tÕ
chéc phù hãp vÛi pháp lu-t, cå thÃ:
-TÕ chéc tôn giáo có tôn chÉ, måc ích, °Ýng h°Ûng
hành ¡o, c¡ c¥u tÕ chéc phù hãp vÛi pháp lu-t và °ãc Thç t°Ûng Chính phç cho
phép ho¡t Ùng thì °ãc pháp lu-t b£o hÙ.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Ngày 18/6/2004, æy ban Th°Ýng vå QuÑc hÙi khóa XI ã ban hành Pháp lÇnh Tín ng°áng,
tôn giáo sÑ 21/2004/PL-UBTVQH11, Pháp lÇnh có hiÇu lñc thi hành të ngày
15/11/2004. Pháp lÇnh có 6 ch°¡ng, 41 iÁu, trong ó có 08 iÁu vÁ nguyên t¯c
và 29 iÁu quy Ënh cå thÃ vÁ ho¡t Ùng tín ng°áng, ho¡t Ùng tôn giáo. ây là
vn b£n pháp lu-t §u tiên vÁ tín ng°áng, tôn giáo do UBTVQH ban hành, là d¥u mÑc
quan trÍng trong quá trình hoàn thiÇn pháp lu-t vÁ tín ng°áng, tôn giáo trong
thÝi kó Õi mÛi. NÙi dung cça Pháp lÇnh ã kh³ng Ënh tính nh¥t quán cça Nhà n°Ûc
CHXHCN ViÇt Nam trong viÇc thñc thi quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo cça công
dân. Pháp lÇnh quy Ënh cå thÃ h¡n vÁ các quyÁn cça ng°Ýi có tín ng°áng, tín Ó,
chéc s¯c, nhà tu hành các tôn giáo trong ho¡t Ùng tín ng°áng, tôn giáo và
trách nhiÇm cça c¡ quan nhà n°Ûc, M·t tr-n TÕ quÑc và các tÕ chéc thành viên
trong viÇc xây dñng và thñc hiÇn, giám sát thñc hiÇn pháp lu-t vÁ tín ng°áng,
tôn giáo, cå thÃ mÙt sÑ nÙi dung nh°:
-Công dân có quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo, theo ho·c
không theo mÙt tôn giáo nào.
-Nhà n°Ûc b£o £m quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo cça
công dân. Không ai °ãc xâm ph¡m quyÁn tñ do ¥y. Các tôn giáo Áu bình ³ng tr°Ûc
pháp lu-t.
-Công dân có tín ng°áng, tôn giáo ho·c không có tín
ng°áng, tôn giáo cing nh° công dân có tín ng°áng, tôn giáo khác nhau ph£i tôn
trÍng l«n nhau.
-Chéc s¯c, nhà tu hành và công dân có tín ng°áng, tôn
giáo °ãc h°ßng mÍi quyÁn công dân và có trách nhiÇm thñc hiÇn ngh)a vå công
dân.
-Chéc s¯c, nhà tu hành có trách nhiÇm th°Ýng xuyên
giáo dåc cho tín Ó lòng yêu n°Ûc, thñc hiÇn quyÁn, ngh)a vå công dân và ý théc
ch¥p hành pháp lu-t.
-Ng°Ýi có tín ng°áng, tín Ó °ãc tñ do bày tÏ éc
tin, thñc hành các nghi théc thÝ cúng, c§u nguyÇn và tham gia các hình théc
sinh ho¡t, phåc vå lÅ hÙi, lÅ nghi tôn giáo và hÍc t-p giáo lý tôn giáo mà mình
tin theo.
-Trong ho¡t Ùng tín ng°áng, tôn giáo, ng°Ýi có tín
ng°áng, tín Ó có trách nhiÇm tôn trÍng quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo và quyÁn
tñ do không tín ng°áng, tôn giáo cça ng°Ýi khác; thñc hiÇn quyÁn tñ do tín ng°áng,
tôn giáo không c£n trß viÇc thñc hiÇn quyÁn và ngh)a vå công dân; ho¡t Ùng tín
ng°áng, tôn giáo theo úng quy Ënh cça pháp lu-t.
-Nhà n°Ûc b£o £m quyÁn ho¡t Ùng tín ng°áng, ho¡t Ùng
tôn giáo theo quy Ënh cça pháp lu-t; chéc s¯c, nhà tu hành °ãc thñc hiÇn lÅ
nghi tôn giáo trong ph¡m vi phå trách, °ãc gi£ng ¡o, truyÁn ¡o t¡i các c¡ sß
tôn giáo.
·c biÇt, Pháp lÇnh ã cå thÃ hóa các iÁu kiÇn Ã mÙt
tÕ chéc °ãc công nh-n là tÕ chéc tôn giáo; quy Ënh thông thoáng h¡n các vn b£n
tr°Ûc vÁ mÙt sÑ ho¡t Ùng tôn giáo, coi ó là công viÇc nÙi bÙ cça tÕ chéc tôn
giáo Ã gi£m bÛt thç tåc hành chính, t¡o iÁu kiÇn thu-n lãi cho ho¡t Ùng tôn
giáo cça tÕ chéc, cá nhân tôn giáo nh° viÇc i tu, viÇc phong chéc, phong ph©m,
thuyên chuyÃn chéc s¯c, nhà tu hành&
Ngày 18/11/2016, QuÑc hÙi khóa XIV, kó hÍp thé hai ã
thông qua Lu-t Tín ng°áng, tôn giáo, Lu-t s½ có hiÇu lñc thi hành të ngày
01/01/2018. Lu-t Tín ng°áng, tôn giáo có 09 ch°¡ng, 68 iÁu, trong ó có mÙt ch°¡ng
quy Ënh vÁ quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo cça tÕ chéc, cá nhân có tín ng°áng,
tôn giáo, bao gÓm c£ ng°Ýi ViÇt Nam, ng°Ýi n°Ûc ngoài c° trú hãp pháp ß ViÇt
Nam và nhïng ng°Ýi bË h¡n ch¿ quyÁn công dân. ây là mÙt trong nhïng iÃm mÛi cça
Lu-t so vÛi Pháp lÇnh, Lu-t ã cå thÃ hóa quy Ënh t¡i iÁu 24 Hi¿n pháp 2013 vÁ
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quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo cça mÍi ng°Ýi thay vì cça công dân nh° quy Ënh
t¡i Hi¿n pháp 1992. MÙt sÑ nÙi dung cå thÃ vÁ quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo
°ãc quy Ënh nh° sau:
- Â MÍi ng°Ýi có quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo,
theo ho·c không theo mÙt tôn giáo nào.
- M×i ng°Ýi có quyÁn bày tÏ niÁm tin tín ng°áng, tôn
giáo; thñc hành lÅ nghi tín ng°áng, tôn giáo; tham gia lÅ hÙi; hÍc t-p và thñc
hành giáo lý, giáo lu-t tôn giáo.
- M×i ng°Ýi có quyÁn vào tu t¡i c¡ sß tôn giáo, hÍc t¡i
c¡ sß ào t¡o tôn giáo, lÛp bÓi d°áng cça tÕ chéc tôn giáo. Ng°Ýi ch°a thành
niên khi vào tu t¡i c¡ sß tôn giáo, hÍc t¡i c¡ sß ào t¡o tôn giáo ph£i °ãc
cha, m¹ ho·c ng°Ýi giám hÙ Óng ý.
- Chéc s¯c, chéc viÇc, nhà tu hành có quyÁn thñc hiÇn
lÅ nghi tôn giáo, gi£ng ¡o, truyÁn ¡o t¡i c¡ sß tôn giáo ho·c Ëa iÃm hãp
pháp khác.
- Ng°Ýi bË t¡m giï, ng°Ýi bË t¡m giam theo quy Ënh cça
pháp lu-t vÁ thi hành t¡m giï, t¡m giam; ng°Ýi ang ch¥p hành hình ph¡t tù; ng°Ýi
ang ch¥p hành biÇn pháp °a vào tr°Ýng giáo d°áng, c¡ sß giáo dåc b¯t buÙc, c¡
sß cai nghiÇn b¯t buÙc có quyÁn sí dång kinh sách, bày tÏ niÁm tin tín ng°áng,
tôn giáo.
- Ng°Ýi n°Ûc ngoài c° trú hãp pháp t¡i ViÇt Nam có quyÁn:
Sinh ho¡t tôn giáo, tham gia ho¡t Ùng tín ng°áng, ho¡t
Ùng tôn giáo; Sí dång Ëa iÃm hãp pháp Ã sinh ho¡t tôn giáo t-p trung; MÝi
chéc s¯c, chéc viÇc, nhà tu hành là ng°Ýi ViÇt Nam thñc hiÇn lÅ nghi tôn giáo,
gi£ng ¡o; mÝi chéc s¯c, nhà tu hành là ng°Ýi n°Ûc ngoài gi£ng ¡o; Vào tu t¡i
c¡ sß tôn giáo, hÍc t¡i c¡ sß ào t¡o tôn giáo, lÛp bÓi d°áng vÁ tôn giáo cça tÕ
chéc tôn giáo ß ViÇt Nam; Mang theo xu¥t b£n ph©m tôn giáo, Ó dùng tôn giáo Ã
phåc vå nhu c§u sinh ho¡t tôn giáo theo quy Ënh cça pháp lu-t ViÇt Nam. Chéc s¯c,
nhà tu hành là ng°Ýi n°Ûc ngoài c° trú hãp pháp t¡i ViÇt Nam °ãc gi£ng ¡o t¡i
c¡ sß tôn giáo ho·c Ëa iÃm hãp pháp khác ß ViÇt Nam.
Ngoài nhïng quy Ënh mang tính nguyên t¯c vÁ quyÁn tñ
do tín ng°áng, tôn giáo nh° trên, Lu-t còn quy Ënh cå thÃ vÁ ho¡t Ùng tín ng°áng,
ho¡t Ùng tôn giáo cça tÕ chéc, cá nhân, vÁ pháp nhân cça tÕ chéc tôn giáo, vÁ
quyÁn tham gia các ho¡t Ùng xã hÙi, ·c biÇt Lu-t ã quan tâm quyÁn °ãc t-p
trung sinh ho¡t tôn giáo không chÉ cho nhïng ng°Ýi ch°a có tÕ chéc tôn giáo mà
còn b£o £m cho tín Ó các tôn giáo ß nhïng n¡i ch°a có tÕ chéc tôn giáo trñc
thuÙc. Các quy Ënh cça Lu-t Áu h°Ûng tÛi viÇc b£o £m h¡n nïa quyÁn tñ do tín
ng°áng, tôn giáo cça mÍi ng°Ýi và trách nhiÇm cça các c¡ quan nhà n°Ûc, M·t tr-n
và các tÕ chéc thành viên trong viÇc tôn trÍng và b£o hÙ quyÁn tñ do tín ng°áng,
tôn giáo.
Tròn 39 nm, kÃ të NghË quy¿t cça HÙi Óng Chính phç vÁ
mÙt sÑ chính sách Ñi vÛi tôn giáo ban hành ngày 11/11/1977 cho ¿n Lu-t Tín
ng°áng, tôn giáo °ãc QuÑc hÙi khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, Nhà n°Ûc
CHXHCN ViÇt Nam luôn thñc hiÇn nh¥t quán nguyên t¯c tín ng°áng tñ do, l°¡ng
giáo oàn k¿t ã °ãc Chính phç ViÇt Nam dân chç cÙng hòa tuyên bÑ të ngày
thành l-p n°Ûc tháng 9/1945. Các vn b£n quy ph¡m pháp lu-t dù °ãc ban hành b±ng
hình théc nào, trong hoàn c£nh lËch sí nào cing Áu nh±m h°Ûng tÛi viÇc hoàn
thiÇn pháp lu-t trong viÇc b£o £m quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo cça công
dân, mÙt trong nhïng quyÁn c¡ b£n cça con ng°Ýi.
Lu-t Tín ng°áng, tôn giáo s½ có hiÇu lñc thi hành sau
mÙt nm và trong quá trình thñc hiÇn ch¯c ch¯n s½ ti¿p tåc °ãc iÁu chÉnh, bÕ
sung Ã hoàn thiÇn h¡n nïa pháp lu-t vÁ tín ng°áng, tôn giáo, thñc hiÇn úng
nguyên t¯c Hi¿n Ënh: Nhà n°Ûc tôn trÍng và b£o hÙ quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn
giáo!
NguÓn: Ban Ton giao Chinh phuÂ
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