EUROPOS TARYBA
PARLAMENTINĖ ASAMBLĖJA
REKOMENDACIJA 1178 (1992) (1)
DĖL SEKTŲ IR NAUJŲJŲ RELIGINIŲ JUDĖJIMŲ

1. Asamblėja yra susirūpinusi dėl kai kurių problemų susijusių su sektų ir naujųjų religinių
judėjimų veikla.
2. Šis susirūpinimas buvo sužadintas įvairių asociacijų ir šeimų, manančių, kad jos yra
nukentėjusios nuo sektų veiklos.
3. Asamblėja atsižvelgė į kvietimą apsvarstyti šią problemą, kurį Europos Tarybai pateikė
Europos Parlamentas Cottrellio pranešime.
4. Asamblėja prašė visų valstybių narių pateikti informaciją apie tai, kaip jos elgiasi ir su
kokiomis teisinėmis problemomis susiduria.
5. Asamblėja mano, kad, atsižvelgiant į sąžinės ir religijos laisvę, užtikrintą Europos
žmogaus teisių konvencijos 9 straipsniu, plataus mąsto teisės aktų dėl sektų kūrimas yra
nepageidautinas, nes tokie teisės aktai gali kelti grėsmę šioms pagrindinėms teisėms ir pakenkti
tradicinėms religijoms.
6. Tačiau Asamblėja taip pat mano, kad, atsižvelgiant į problemas, iškeltas kai kurių sektų
ar naujųjų religinių judėjimų veiklos, reikia imtis švietėjiškų, o taip pat teisėkūrinių ir kitokių
veiksmų.
7. Todėl Asamblėja siūlo Ministrų komitetui kreiptis į šalis, Europos tarybos nares, siūlant
imtis šių priemonių:
i. į pagrindines bendrojo išsilavinimo programas įtraukti objektyvią informaciją apie
įsitvirtinusias religijas ir jų pagrindines pakraipas, lyginamosios religijotyros principus, etiką ir
asmenines bei socialines teises;
ii. papildoma panašaus pobūdžio informacija, ypač apie sektų bei naujųjų religinių
judėjimų prigimtį ir veiklą, taip pat turėtų būti plačiai skelbiama visuomenei. Šiai informacijai rinkti
ir skleisti turi būti įkurtos nepriklausomos organizacijos;
iii. apsvarstyti galimybę parengti teisės aktus, suteikiančius juridinio asmens teises visoms
įregistruotoms sektoms ir naujiesiems religiniams judėjimams bei motininės sektos atšakoms, jei
tokių aktų dar nėra;
iv. siekiant apsaugoti nepilnamečius bei išvengti abdukcijų bei išvežimo į užsienį, šalys
narės turėtų ratifikuoti Europos konvenciją dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir
vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo (1980), bei sukurti teisinę bazę, įgalinančią vykdyti šią
konvenciją;
v. egzistuojanti teisinę bazė, susijusi su vaikų apsauga, turi būti uoliau įgyvendinama. Be
to, asmenys, priklausantys sektoms, turi būti informuoti apie teisę pasitraukti;
vi. asmenys, dirbantys sektose, turi būti užsiregistravę socialinio draudimo įstaigose ir
turėti socialines garantijas; šios garantijos turi būti tokios, kad liktų galioti ir asmeniui pasitraukus iš
sektos.
Tekstas asamblėjos patvirtintas 1992 m. vasario 5 d. (23 sesija).

