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onstytucja z 17 lutego 1994

Artykuł 1
Belgia jest państwem federalnym składającym się ze wspólnot i regionów.
Artykuł 2
Belgia obejmuje trzy wspólnoty: Wspólnotę Francuską, Wspólnotę Flamandzką i
Wspólnotę Niemieckojęzyczną.
Artykuł 3
Belgia składa się z trzech regionów: Regionu Walońskiego, Regionu Flamandzkiego i
Regionu Brukselskiego.
Tytuł
II
Belgowie i ich prawa
Artykuł 11
Korzystanie z praw i wolności przyznanych Belgom jest zapewnione bez jakiejkolwiek
dyskryminacji. W tym celu ustawy i dekrety gwarantują w szczególności prawa i wolności
mniejszości ideologicznych i filozoficznych.
Artykuł 19
Gwarantuje się wolność kultu religijnego i publicznego praktykowania go, jak również
wolność przejawiania wszelkich poglądów w każdej dziedzinie. Wyjątek od tej zasady stanowi
ściganie przestępstw popełnionych przy nadużywaniu tych wolności.
Artykuł 20
Nikt nie może być zmuszany do udziału w jakikolwiek sposób w aktach i obrzędach
jakiegokolwiek kultu religijnego ani też do przestrzegania świąt przezeń ustanowionych.
Artykuł 21
Państwo nie ma prawa interweniować ani w mianowanie, ani we wprowadzanie na urząd
duchownych jakiegokolwiek wyznania, jak też zabraniać im utrzymywania kontaktów ze swymi
przełożonymi lub publikowania swych aktów; w tym ostatnim przypadku stosuje się zwykłe
zasady
odpowiedzialności
w
dziedzinie
prasy
i
publikacji.
Ślub wyznaniowy winien być poprzedzony ślubem cywilnym, z wyjątkiem przypadków, które w
razie potrzeby określi ustawa.
Artykuł 24
§1. Nauczanie jest swobodne; zakazane są wszelkie środki prewencyjne, a ściganie
przestępstw
regulowane
jest
wyłącznie
w
drodze
ustaw
lub
dekretów.
Wspólnota
zapewnia
rodzicom
swobodny
jego
wybór.
Wspólnota organizuje nauczanie, które jest światopoglądowo neutralne. Neutralność zakłada w
szczególności respektowanie koncepcji filozoficznych, ideologicznych lub religijnych rodziców i
uczniów.
Szkoły organizowane i prowadzone przez władze publiczne zapewniają młodzieży, aż do upływu
obowiązku szkolnego, wybór między nauczaniem jednej z uznanych religii lub
pozawyznaniowej etyki.
§3. Każdy ma prawo do nauki przy respektowaniu podstawowych praw i wolności. Nauka
jest
bezpłatna
przez
cały
okres
ustawowego
obowiązku
szkolnego.
Wszyscy uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu mają prawo do edukacji religijnej lub
etycznej na koszt wspólnoty.
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

