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Résumé
La liberté religieuse est considérée comme l’une des libertés principales

garanties à l’Homme par les constitutions et les lois internes ainsi que
par la Chari’ a islamique, sans négliger les règles du droit international
concrétisées par les chartes, les traités et les accords que ce soient
universels ou continentaux.
Nous tenterons par la présente étude d’illustrer la signification de la
liberté religieuse : ses caractéristiques et ses limites dans la Chari’ a
islamique et le droit international, en essayant de d’établir une distinction
entre cette liberté et les autres libertés publiques voisines.
Parmi les résultats de cette étude c’est la constatation de plusieurs
points de différences entre la religion islamique et le droit international
concernant la liberté religieuse.
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