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Niniejsza publikacja jest własnością Biblioteki im. Zakonu
Semnoteam w Ferze. Rozpowszechnianie jej bez zgody
biblioteki jest stanowczo wzbronione pod karą grzywny bądź
pozbawienia wolności.
Prawo Sarmackich Prowincji t.1 „Miria” zostało zebrane i
opracowane przez Skarbniq’a, w jednym egzemplarzu wydane
i czytelnikom przez Bibliotekę im. Zakonu Semnoteam
udostępnione.
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Statut Prowincji Miria
I. Prowincja Miria
Art.1.
(1) Prowincja Miria jest częścią Księstwa Sarmacji.
(2) Każdy mieszkaniec obowiązany jest wysiłkiem własnym wzmóc
siłę i powagę Prowincji.
(3) Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością
swoim honorem i swoim imieniem.
Art.2.
(1) Na czele Prowincji stoi Namiestnik.
(2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Księcia Sarmacji i
historii za losy Prowincji.
(3) Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Prowincji i jej
pozycję w Księstwie Sarmacji.
(4) W jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza
państwowa.
Art. 3.
(1) W ramach Prowincji i w oparciu o nią kształtuje się życie
społeczności miryjskiej.
(2) Prowincja zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro
powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego
warunki.
Art. 4.
(1) Twórczość jednostki jest dzwignią życia zbiorowego.
(2) Prowincja zapewnia mieszkańcom możność rozwoju ich
wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.
(3) Granicą tych wolności jest dobro powszechne.
Art. 5.
Mieszkańcy winni są Prowincji wierność oraz rzetelne spełnianie
nakładanych przez nią obowiązków.
Art. 6.
(1) Wartością wysiłku i zasług mieszkańca na rzecz dobra
powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na
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sprawy publiczne.
(2) Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć, ani narodowość nie
mogą być powodem ograniczenia tych uprawnień.
Art. 7.
(1) Praca jest podstawą rozwoju i potęgi Prowincji.
(2) Prowincja roztacza opiekę nad pracą i sprawuje nadzór nad jej
warunkami.
Art. 8.
Prowincja dąży do zespolenia wszystkich mieszkańców w
harmonijnym współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego.
Art. 9.
(1) Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami
Prowincji, wyrażonymi w jej prawach.
(2) W razie oporu Prowincja stosuje środki przymusu.
II. Mieszkańcy Prowincji
Art. 10.
Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji może zostać mieszkańcem
Prowincji. O ile prawo nie stanowi inaczej.
Art. 11.
(1) Mieszkańcy Prowincji dzielą się na: szlachtę, mieszczan i
pospólstwo.
(2) Do szlachty należą obywatele Księstwa Sarmacji uszlachceni
przez Księcia Sarmacji bądź też posiadający indygenat.
(3) Do mieszczan należą nie uszlachceni obywatele Księstwa
Sarmacji.
(4) Do pospólstwa należą mieszkańcy Księstwa Sarmacji, którzy
nie posiadają obywatelstwa i nie są szlachtą w rozumieniu
punktu 2.
Art. 12.
Prawa szlachcica:
(1) Szlachcic posiada wszystkie wolności, wyłączając wolność
swobodnego osiedlania się i działalności gospodarczej poza
obszarem do tego celu wyznaczonym.
(2) Szlachcicowi może zostać nadana ziemia na zasadach lennych.
(3) Szlachcic może pełnić wszelkie funkcje w prowincji.
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Art. 13.
Prawa mieszczanina:
(1) Mieszczanin posiada wszystkie wolności, wyłączając wolność
swobodnego osiedlania się i działalności gospodarczej poza
obszarem do tego celu wyznaczonym.
(2) Mieszczanin może pełnić wszelkie funkcje w prowincji.
Art. 14.
Pospólstwo nie może:
(1) Osiedlać się poza obszarem do tego celu wyznaczonym.
(2) Prowadzić działalności gospodarczej poza obszarem do tego
celu wyznaczonym.
(3) Pełnić funkcji w prowincji.
III. Namiestnik
Art. 15.
Namiestnik, jako czynnik nadrzędny w Prowincji, kieruje
wszystkimi aspektami jej istnienia.
IV. Prawodawstwo
Art. 16.
(1) Aktami prawnymi są edykty Namiestnika Prowincji.
(2) Żaden edykt nie może stać w sprzeczności ze Statutem.
Art. 17.
(1) Edykt wchodzi w życie z chwilą publicznego ogłoszenia lub
później, o ile sam tak stanowi.
(2) Edykt przestaje obowiązywać z chwilą publicznego odwołania
lub w terminie przez niego określonym.
V. Zmiana Statutu
Art. 18.
(1) Zmiana Statutu może być dokonana przez Namiestnika.
(2) Nowy Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

5

O Stolicy
Niechaj wiadomym wszem i wobec się stanie, iż Stolicę pragnąc
założyć przeznaczam na ten cel tereny Delfiniego Fiordu wraz z
przyległościami położonymi nad Zatoką Północną.
Stolica Kotwiczem zwać się będzie, a godłem jej stanie się herb
Kotwicz z niebieskim delfinem w środku tarczy.
Burmistrzem
Bartkowiaka

Kotwicza

czynię

niniejszym

imć

Mateusza
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O czystości prowincji
Niechaj wiadomym wszem i wobec się stanie, iż piękną Mirię
pragnąc zachować w stanie nienaruszonym ogłaszam co
następuje.
Tworzy się Biuro Imigracyjne ze stojącym na jego czele
dyrektorem. Zadaniem biura jest monitorowanie obecności w
prowincji Miria osób wymienionych w niniejszym edykcie.
Dyrektor na mocy własnej decyzji i w imieniu Namiestnika
przyznaje wizy.
Posiadacze wiz przy wjeździe do Mirii muszą poddać się
następującym procedurom:
-

fotografowanie,
pobranie odcisków palców,
pobranie krwi,
rewizja osobista.

W razie odmowy poddania się procedurom wiza zostaje cofnięta.
W razie wykrycia podczas rewizji osobistej broni lub materiałów
radioaktywnych ulegają one konfiskacie, a osoba wwożąca
podlega odpowiedzialności karnej.
Dyrektorem Biura Imigracyjnego mianuje się Damiana
wicehrabiego Koniecznego.
Mieszkańców prowincji Gellonia i osoby narodowości
scholandzkiej obejmuje obowiązek wizowy. Zasady przyznawania
wiz określa rozporządzenie dyrektora Biura Imigracyjnego.
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