
Konstytucja

Secesyjnej Republiki Westland

Uchwalona przez Kongres SRW w dniu … 2022 roku

My, Lud Secesyjny. połączony wspólną historią i losem - uchwalamy

Konstytucję Secesyjnej Republiki Westland, będąc pewnymi, że jest

to zbiór naszych najważniejszych przyrodzonych praw i

obowiązków. Z chwilą dzisiejszą mamy nadzieję - rozpoczyna się

nowa, lepsza przyszłość. My, Lud Secesyjny, mamy za zadanie

bronić Secesyjnej Republiki Westland i ją rozwijać. Uchwalając

niniejszą konstytucję przysięgamy jej przestrzegania.

Art. 1. [Państwo]

1. Secesyjna Republika Westland jest suwerennym państwem.

2. Secesyjna Republika Westland będzie dalej zwana skrótowo mianem ,,SRW”.

3. Językiem urzędowym w SRW jest język polski.

4. SRW jest autonomiczną prowincją Cesarstwa Insulii.

Art. 2. [Władza]

1. W SRW władzę sprawuje lud secesyjny.

2. Delegatem upoważnionym do władzy w imieniu ludu secesyjnego jest Wielki Kongres

Stanów.

Art. 3. [Wielki Kongres Stanów]

1. Parlamentem w Secesyjnej Republice Westland jest Wielki Kongres Stanów do

którego należą kongresmeni, którzy są delegatami poszczególnych stanów SRW.

2. Każdy stan wymieniony w niniejszej Konstytucji ma prawo do wystawienia jednego

kongresmena.



3. Wielki Kongres Stanów ratyfikuje i wypowiada umowy handlowe z różnymi

podmiotami. Nawiązuje on również oficjalną współpracę z innymi prowincjami

Cesarstwa Insulii.

4. Inne procedury dotyczące Wielkiego Kongresu Stanów określa Ustawa o Regulaminie

Wielkiego Kongresu Stanów.

Art. 4. [Akty wydawane przez Wielki Kongres Stanów]

Wielki Kongres Stanów wydaje następujące formy pisemne:

1. Ustawę - jest to podstawowy akt legalnego prawa na terytorium SRW, warunkiem jej

uchwalenia jest ⅔ głosów za, oraz przynajmniej 50% obecnych przy głosowaniu.,

2. Ustawę specjalną - jest to specjalny akt legalnego prawa na terytorium SRW,

warunkiem jej uchwalenia jest ¾ głosów za, oraz przynajmniej 75% obecnych przy

głosowaniu. Do ustawy specjalnej zaliczane są wszelkie zmiany w konstytucji.,

3. Uchwała - jest to akt legalnego prawa na terytorium SRW uchwalony w celu zajęcia

stanowiska Wielkiego Kongresu Stanów w określonej sprawie. Warunkiem jej

uchwalenia jest ⅔  głosów za, oraz przynajmniej 50% obecnych przy głosowaniu.,

4. Rozporządzenie - jest to akt legalnego prawa na terytorium SRW którego celem jest

wykonanie postanowień określonej ustawy, ustawy specjalnej bądź konstytucji SRW.

Warunkiem jej uchwalenia jest ⅔ głosów za, oraz przynajmniej 50% obecnych przy

głosowaniu.

Art. 5. [Straż Wielkiego Kongresu Stanów]

1. Straż Wielkiego Kongresu Stanów ma czuwać nad prawidłowym procesem legislacji w

Wielkim Kongresie Stanów oraz kierować nią, a także wydawać obwieszczenia w razie

wydawania ustaw zwykłych i specjalnych oraz uchwał.

2. Strażnika Wielkiego Kongresu Stanów, który jest jedynym członkiem Straży

Wielkiego Kongresu Stanów, powołuje się na bezterminową służbę, za zgodą

Wielkiego Kongresu Stanów większością ⅔ głosów za, przy obecności 50%

kongresmenów, Strażnika Wielkiego Kongresu Stanów można odwołać większością ⅔
głosów za, przy obecności 50% kongresmenów.

3. Straż Wielkiego Kongresu Stanów jest ściśle z nią związaną służbą SRW porządkującą

obrady Wielkiego Kongresu Stanów.

4. Straż Wielkiego Kongresu Stanów ma obowiązek nieść dobre imię Wielkiemu

Kongresowi Stanów jak i całemu państwu.

Art. 6. [Rada Komisarzy Wielkiego Kongresu Stanów]

1. Rada Komisarzy Wielkiego Kongresu Stanów, dalej zwana ,,Radą Komisarzy” jest

odrębną instytucją państwową SRW podległą Wielkiemu Kongresowi Stanów.

2. Komisarz jest członkiem Rady Komisarzy, który realizuje program przewidziany przez

Wielki Kongres Stanów w odpowiedniej uchwale.

3. Wielki Kongres Stanów może powoływać i odwoływać większością ⅔ za odpowiednich

Komisarzy.

4. Wielki Kongres Stanów sam ustala do jakich spraw Komisarzy ma powołać.

5. Szczegółowe kompetencje Komisarzy może zostać umieszczone w odpowiedniej

ustawie.

Art. 7. [Zmiany w Konstytucji]



1. Poprawka do Konstytucji bądź jej uchylenie następuje po uchwaleniu ustawy

specjalnej o poprawce lub uchyleniu do Konstytucji.

2. Każda poprawka do Konstytucji bądź jej uchylenie wchodzi w życie nie wcześniej niż

po 14 dniach.

Art. 8. [Równość i prawa człowieka]

1. Wszyscy Obywatele są wobec prawa równi.

2. Wszyscy Obywatele mają prawa do równego traktowania przez władze publiczne.

3. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub

gospodarczym.

4. Nikt nie może być dyskryminowany ze względu na orientację seksualną lub swoją

transpłciowość.

5. Obywatel nie może utracić Obywatelstwa SRW, chyba że sam się go zrzeknie.

6. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji

edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz

do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

7. Secesyjna Republika Westland chroni język i kulturę narodów i grup etnicznych

zamieszkujących państwo.

8. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

Art. 9. [Obywatelstwo]

1. Z chwilą otrzymania obywatelstwa, Obywatel ma obowiązek ubiegać się o

Obywatelstwo któregoś ze stanów.

2. By ubiegać się o obywatelstwo SRW, wymagane jest posiadanie obywatelstwa

Cesarstwa Insulii.

3. Szczegóły w sprawie obywatelstwa SRW precyzuje odrębna ustawa.

Art. 10 [Przepis końcowy]

Konstytucja wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.


