Konstytucja Norwegii

K

onstytucja

z

17

maja

1814

uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne w Eidsvold z późniejszymi zmianami, ostatnia z
19 czerwca 1992 r., nr 463
A. O formie państwa i religii
§ 1 [1]
Królestwo Norwegii jest wolnym, niepodległym, niepodzielnym
Królestwem. Jego formą rządu jest ograniczona i dziedziczna monarchia.

i

niezbywalnym

§ 2 [2]
Wszyscy
mieszkańcy
Królestwa
mają
swobodę
praktyk
religijnych.
Religia ewangelicko-augsburska pozostaje oficjalną religią państwa. Mieszkańcy ją wyznający
są zobowiązani do wychowywania w niej swoich dzieci.
B. O WŁADZY WYKONAWCZEJ, KRÓLU I RODZINIE KRÓLEWSKIEJ
§
4
Król powinien stale wyznawać religię ewangelicko-augsburską, popierać ją i ochraniać.
(...)
§
12
[10]
(...)
Więcej niż połowa członków Rady Państwa powinna wyznawać oficjalną religię państwa.
(...)
§
16
Król zarządza wszystkie publiczne nabożeństwa kościelne i praktyki religijne, wszystkie
spotkania i zgromadzenia o charakterze religijnym i czuwa, aby publiczni nauczyciele religii
przestrzegali ustalonych dla nich norm.
(...)
§
27
[20]
(...)
Członek Rady Państwa, który nie wyznaje oficjalnej religii państwa, nie bierze udziału w
dyskusjach nad sprawami, które dotyczą Kościoła Państwowego.
§
100
Istnieje wolność prasy. Nikt nie może być ukarany za napisany tekst, niezależnie od jego
treści, oddany do druku lub publikacji, chyba że świadomie i jawnie przejawia sam lub
namawia innych do nieposłuszeństwa wobec prawa, lekceważenia religii, moralności lub
konstytucyjnych władz, sprzeciwiania się ich nakazom albo wysuwa fałszywe i oszczercze
oskarżenia przeciwko komukolwiek. Każdemu wolno wypowiadać własną opinię o administracji
państwowej lub na jakikolwiek inny temat.

Przypisy:
[1] Treść na mocy rezolucji z 7 czerwca 1905 r. i 18 listopada 1905 r.
[2] Zmiany na mocy poprawek do konstytucji z 21 lipca 1851 r., 3 sierpnia 1897 r., 1
listopada 1956 r., 4 maja 1964 r.
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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

