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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.2 „Tropicana” zostało zebrane
i opracowane przez Skarbniq’a, w jednym egzemplarzu
wydane i czytelnikom przez Bibliotekę im. Zakonu
Semnoteam udostępnione.
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Statut Republiki Tropicany

1o Republika Tropicany
1. Prowincja Tropicany -- Republika Tropicany jest państwem prawa.
2. Władza w Republice Tropicany należy do El Presidente. Organami państwa
pozostającymi pod zwierzchnictwem El Presidente są: Rada Narodowa,
Gwardia Tropikańska i sądy.
1. Oficjalnym językiem Republiki Tropicany jest język polski. 2. Symbole
Republiki Tropicany określa ustawa. 3. Stolicą Republiki Tropicany jest
miasto Sola.

2o Rada Narodowa
4. Rada Narodowa składa się z El Presidente, El Gubernadore oraz
przedstawiciela ludu.
5. Przedstawiciel ludu jest wybierany na okres trzech miesięcy w wyborach
powszechnych, równych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym.
6. Rada Narodowa uchwala ustawy i uchwały większością głosów, o ile Statut
nie stanowi inaczej.
7. Członkowie Rady Narodowej posiadają na terenie Republiki Tropicany
immunitet. Pozbawienie członka Rady Narodowej immunitetu następuje w
drodze decyzji El Presidente lub uchwały Rady Narodowej, przyjętej
bezwzględną większością głosów. El Presidente nie można pozbawić
immunitetu.
8. Posiedzenia Rady Narodowej zwołuje El Presidente z własnej inicjatywy lub
na wniosek większości członków Rady Narodowej.
9. W ciągu siedmiu dni od uchwalenia ustawy El Presidente podpisuje ustawę,
wprowadza do niej poprawki lub odmawia jej podpisania. Jeżeli El
Presidente w ciągu siedmiu dni nie podejmuje działań względem ustawy,
ustawa zostaje uznana za przyjętą w formie, w jakiej została
przedstawiona El Presidente.

3o El Presidente
10.Na czele Republiki Tropicany stoi Namiestnik Prowincji Tropicany -- El
Presidente.
11.Tryb powoływania i odwoływania Namiestnika Prowincji Tropicany określa
Ustawa Księstwa Sarmacji o samorządzie terytorialnym.
12.El Presidente prowadzi politykę Republiki Tropicany w sprawach
niezastrzeżonych dla innych władz i Księstwa Sarmacji. El Presidente w
szczególności: 1) sprawuje władzę wykonawczą, 2) ustanawia i znosi
urzędy ministerialne, 3) powołuje i odwołuje ministrów, 4) powołuje i
odwołuje El Gubernadore, 5) zapewnia wykonanie ustaw, 6) reprezentuje
Republikę Tropicany, 7) powołuje i odwołuje sędziów, 8) stosuje prawo
łaski, 9) ustanawia i nadaje ordery i odznaczenia Republiki Tropicany, 10)
jest zwierzchnikiem Gwardii Tropikańskiej, 11) wydaje dekrety z mocą
ustawy.
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13.El Presidente wydaje dekrety z mocą ustawy w sprawach
nieuregulowanych ustawami. Dekret z mocą ustawy traci moc z chwilą
przyjęcia ustawy regulującej przedmiot dekretu.
14.W sytuacji zagrożenia państwa El Presidente ogłasza za zgodą Rady
Narodowej stan wyjątkowy. Postanowienia Ustawy konstytucyjnej
Księstwa Sarmacji o sytuacjach nadzwyczajnych stosuje się odpowiednio.

4o Sędziowie
15.Sędziowie wydają wyroki w imieniu El Presidente. Odwołania od wyroków
rozpatruje sąd w Grodzisku.

5o Prawa i wolności
16.Ograniczenie praw i wolności, określonych Konstytucją Księstwa Sarmacji,
na terytorium Republiki Tropicany może nastąpić wyłącznie w drodze
ustawy, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zachowania charakteru
Republiki Tropicany.
17.Zabrania się przechowywania jakiejkolwiek broni przez osoby
niepowiązane zawodowo lub sportowo z koniecznością jej posiadania lub
upoważnione przez El Presidente.
18.Wykaz przedmiotów uznawanych za broń i zakazanych, instytucji których
pracownicy maja prawo do jej posiadania oraz ilości jakie może posiadać
instytucja i pracownik określa osobna ustawa.

6o Zmiana Statutu
18.Zmiana Statutu następuje w drodze ustawy.
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Prawo Pracy Republiki Tropicany

1o Pracodawcy i pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o
pracę w dowolnym momencie, o ile umowa o pracę nie stanowi inaczej.
2o Pracownik może być zatrudniony jednocześnie w maksymalnie czterech
przedsiębiorstwach sektora wytwórczego gospodarki Tropicany. Pracownik
może być zatrudniony w jednym przedsiębiorstwie Tropicany na cały, pół
lub ćwierć etatu.
3o Sektor wytwórczy Tropicany obejmuje przedsiębiorstwa z branż:
uprawa roślin; leśnictwo; wydobycie ropy naftowej; wydobycie węgla,
żelaza, miedzi, ołowiu, srebra i złota; wydobycie skał, gipsu, kredy, żwiru,
piasku i gliny; przemysł włókienniczy i odzieżowy; przemysł szklarski;
przemysł metalurgiczny; przemysł elektromaszynowy i elektrotechniczny;
przemysł chemiczny i rafineryjny; produkcja energii elektrycznej;
budownictwo; transport samochodowy; ochrona zdrowia; oczyszczanie.
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Zamówienia Publiczne
1o El Presidente lub osoba wyznaczona, ogłasza przetarg jawny na
materiały, produkty, usługi z sektora wytwórczego Sarmacji. Wybiera
ofertę która najbardziej spełnia wymogi przetargu, i przedstawia do
zatwierdzenia Radzie Narodowej.
1. Firma biorąca udział w przetargu zobowiązana jest do zatrudnienia co
najmniej jednego bezrobotnego Tropicańczyka, na czas realizacji
przetargu.
a. Firma wypłaca osobie zatrudnionej o której mowa w ust.1, odpowiedni
procent od standardowej pensji zatrudnianych pracowników, zakładając,
że 7dni to 100% + wyżywienie.
2. W przypadku braku, bądź nie wyrażenia chęci pracy, przez
bezrobotnych Tropicańczyków, o których mowa w ust1. firma realizuje
zamówienie bez spełnienia warunku o którym mowa w ust.1.
3. Z obowiązku Firmy realizującej przetarg, wynikającego z ust.1, może
zwolnić El Presidente lub Rada Narodowa zapisując to w treści
ogłaszanego przetargu.
2o Po zatwierdzenie wyniku przetargu przez Rade Narodową jest
równoznaczne z udostępnieniem środków finansowych na jego realizacje.
3o Przetarg jawny odbywa się według następującej procedury:
1. El Presidente na liście dyskusyjnej Tropicany i Sarmacji lub forum
ogłoszeniowym Tropicany i Sarmacji ogłasza zamówienie publiczne, które
ma zostać zrealizowane.
2. Zainteresowane przedsiębiorstwa w miejscu ogłoszenia zamówienia
publicznego przedstawiają swoje oferty, które mogą zmieniać do chwili
zakończenia przetargu - wiążąca jest oferta złożona jako ostatnia;
3. Po upływie wyznaczonego czasnu na składanie ofert, liczšc od dnia
ogłoszenia zamówienia publicznego El Presidente postanawia o
rozstrzygnięciu przetargu na korzyść jednego z oferentów bądź o
nierozstrzygnięciu przetargu z uwagi na niekorzystne oferty złożone w
jego trakcie.
4. Dekret wchodzi w życie z dniem powołania Rady Narodowej.

7

Prawo Karne
1o Przestępstwa na Tropicanie
1. Działanie mające na celu zmianę środkami bezprawnymi
konstytucyjnego porządku na Tropicanie;
2. Doprowadzenie listy dyskusyjnej Księstwa Sarmacji lub forum
ogłoszeniowego Tropicany do stanu praktycznej nieużywalności bądź
działanie zmierzające do urzeczywistnienia tego celu;
3. Groźba popełnienia przestępstwa na szkodę mieszkańca Tropicany
lub osób mu najbliższych w rozumieniu prawa Tropicany i
Rzeczypospolitej Polskiej;
4. Obraza uczuć religijnych mieszkańca Tropicany;
5. Zniewaga lub pomówienie mieszkańca Tropicany;
6. Wykorzystywanie luk w systemie informatycznym Tropicany, Banku
Sarmackiego lub innego przedsiębiorstwa zarejestrowanego w
Sarmacji do użycia systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
7. Kradzież, oszustwo, sprzeniewierzenie powierzonych dóbr,
wyłudzenie, niewykonanie zobowiązania umownego, naruszenie
postanowień umowy lub zasady swobody zawierania umów;
8. Uporczywe wysyłanie na listę dyskusyjną Tropicany lub forum
ogłoszeniowe Tropicany materiałów niedotyczących v-świata;
9. Używanie publicznie wyrazów wulgarnych, lub zwyczajowo uznanych
za obraźliwe.
10.
Posiadanie broni bez zezwolenia.
2o Kary na Tropicanie
1. Za popełnienie przestępstwa sąd może ukarać sprawcę karą:
a) upomnienia,
b) chłosty,
c) grzywny - w wysokości od 5 do 150 lt,
e) przymusowych robót w zakładach publicznych - na okres od
pięciu dni do czterech tygodni,
f) więzienia - na okres od dwóch tygodni do sześciu tygodni,
g) pozbawienia części majątku,
h) pozbawienia całości majątku,
i) banicji,
j) pozbawienia przysługujących praw na okres od tygodnia do pięciu
tygodni,
k) wypełnienie roszczeń w wysokości żądanej przez powoda, lub w
wysokości nakazanej przez sąd.
3o Procedura sądowa
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1. Władzę sądowniczą na Tropicanie sprawują sędziowie mianowani
przez El Presidente, lub sam El Presidente.
2. Prawo do składania wniosków o ukaranie przysługuje wszystkim
mieszkańcom Tropicany.
3. Sędzia wydaje wyrok niezwłocznie po uzyskaniu wyjaśnień od
oskarżonego w sprawach niedotyczących kultury wypowiedzi. Jeżeli
oskarżony w terminie siedmiu dni od dnia wezwania do złożenia
wyjaśnień nie złoży ich, uznaje się, że nie skorzystał z prawa do
składania wyjaśnień.
4. Sędzia może postanowić o zastosowaniu aresztu wobec oskarżonego
na czas procesu.
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Wykaz Firm i osób uprawnionych do
posiadania Broni.
1o Firmy i instytucje
1.
Broń mogą posiadać tylko osoby i firmy wymienione w tym
dokumencie.
2.
Każda firma nie wymieniona w tym spisie, a posiadająca broń
będzie łamać punkt 21 Statutu Republiki Tropikany i będzie podlegać
karze ustalonej przez sąd bez prawa do obrony.
3.
Posiadanie przez firmę bądź instytucje broni spoza jej uprawnień
będzie traktowane jako złamanie punktu 21 Statutu Republiki Tropikany
i podlegać karze narzuconej przez sąd bez prawa obrony.
4.
Rozszerzenie listy firm i instytucji może odbyć się tylko na drodze
ustawy.
2o Lista Firm i instytucji posiadających prawo do posiadania broni
a) Firmy ochroniarskie - pistolety
b) Wojsko - każda broń
c) Policja - pistolety, strzelby
d) Oddziały zmilitaryzowane - pistolety, karabiny, strzelby
e) Pracownicy rządowi - pistolety
f)
Koła łowieckie - Broń myśliwska
g) Sportowe koła strzeleckie - Broń sportowa
3o Pracownicy firm i osoby prywatne
5.
Broń może posiadać tylko osoba będąca pracownikiem firmy z
branży firm wymienionych w paragrafie 2 czytanego dokumentu.
6.
Ilość posiadanej broni przez jednego pracownika określa paragraf
4 czytanego dokumentu.
7.
Osoby posiadające broń a nie posiadające uprawnień do posiadania
broni, lub posiadające broń do których nie mają uprawnień, będą
ścigane przez organy prawa i karane bez możliwości obrony.
4o Spis ilościowy broni
a) Pracownik firmy ochroniarskiej - 1 pistolet
b) Żołnierz - 1 pistolet, 1 karabin
c) Policjant - 1 pistolet, 1 pałka
d) Funkcjonariusz oddziałów zmilitaryzowanych - 1 pistolet i 1
karabin lub 1 strzelba
e) Pracownik rządu - 1 pistolet
f)
Myśliwy - 2 bronie myśliwskie
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g) Członek Sportowego koła strzeleckiego - po 1 szt. Z każdego
rodzaju z broni sportowej.
5o Zmiany
8. zmiana dekretu może nastąpić tylko na drodze ustawy.
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Zmiany w składzie i funkcjonowaniu
samorządu

1o Utworzenie
1.
Powołuje do życia urząd Gubernatora przejmuje on
dotychczasowe obowiązki ministra Finansów i Gospodarki oraz
ministra Sportu.
2o Likwidacja
2.
Likwidacji ulega stanowisko ministra Finansów i Gospodarki a
jego obowiązki przejmuje El Gubernadore.
3.
Likwidacji ulega stanowisko ministra Sportu a jego obowiązki
przejmuje El Gubernadore.
4.
Likwidacji ulega stanowisko ministra Infrastruktury a jego
obowiązki przejmuje El Presidente.
5.
Zmniejsza się liczbę osób sprawujących stanowisko
Przedstawiciela Narodu z dwóch do jednego.
5o Obowiązki
6.

Do obowiązków El Gubernadore należy:
a.

Doradztwo w sprawach finansowych i gospodarczych.

b.

Czuwanie nad rozwojem Sportu na Tropicanie.

c.

Do czasu powołania sędziego wykonuje Jego obowiązki.

d.
Przejmuje obowiązki El Presidente na czas Jego nie
obecności w Prowincji.
4o Zmiany w Statucie
7. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
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Utworzenie Ministerstwa Informacji
1o Utworzenie
1.

Utworzony zostaje urząd Ministra Informacji.

2o Obowiązki
2.

Do obowiązków Ministra Informacji należy:
a.
Przedstawianie osobom zainteresowanym stanowiska
Rady Narodowej, w konkretnych sprawach.
b.
Udzielanie informacji na temat funkcjonowania
gospodarki oraz samorządu Republiki Tropicany.
c.
W razie gdy El Presidente i El Gubernadore nie może
stawić się na umówione spotkanie ich role przejmuje Minister
Informacji.

3o Zmiany w Statucie
3. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
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Utworzenie Ministerstwa
Infrastruktury
1o Utworzenie
1.

Utworzony zostaje urząd Ministra Infrastruktury.

2o Obowiązki
2.

Do obowiązków Ministra Infrastruktury należy:
a.

Kieruje przedsięwzięciami urbanistycznymi na Tropicanie.

b.
Spisuje umowy, w porozumieniu z Rada Narodową lub
samym El Presudente, z wykonawcami.
c.
Ogłasza przetargi na polecenie Rady Narodowej lub El
Presidente.
d.
Pełni role negocjatora z firmami starającymi się o
wygraną w zamówieniu publicznym.
3o Zmiany w Statucie
2. Zmiany te zapisuje się w statucie i wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia.
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Aktualizacja obowiązków ministra
Informacji
1o Zmiany
1.

Do obowiązków ministra informacji dodaje się:
a.
Dbanie o aktualizacje działu z aktualnościami na stronie
Tropicany.
b.
Udzielanie informacji z zakresu działalności politycznej i
gospodarczej Tropicany.

2o Zapis zmian
3. Zmiany te zapisuję się w dekrecie o utworzeniu ministerstwa
informacji i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
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Odznaczenia i tytuły
1o Odznaczenia
1.
Prawo do posiadania i noszenia krótkiej broni białej, przyznawane
przez El Presidente lub decyzją Rady Narodowej za zgodą El Presidente,
zasłużonym obywatelom Tropicany.
2.
Prawo do posiadania i noszenia długiej broni białej, przyznawane
przez El Presidente lub decyzją Rady Narodowej za zgodą El Presidente,
zasłużonym i wyjątkowo aktywnym obywatelom Tropicany oraz osobą
które przyczyniły się do rozwoju Tropicany.
2o Tytuły
1.
Honorowy obywatel Tropicany osoba nie zamieszkująca Tropicany,
ale która w znacznym stopniu przyczyniła się do jej rozwoju,
przyznawane przez El Presidente lub decyzją Rady Narodowej za zgodą
El Presidente.
3o Odbieranie odznaczeń i tytułów
1.
Tytuły i odznaczenia mogą być odebrane przez El Presidente lub
decyzją Rady Narodowej za zgodą El Presidente.
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Ustawa Rady Narodowej nr 1
O Tytułach dożywotnich

1.
Tytułu urzędowe takie jak, El Preidente, El Gubernadore, są
tytułami dożywotnimi.
2.
Uchwała ta obejmuje także osoby, które już nie pełnią a pełniły
którąś z wymienionych funkcji przed jej wejściem w życie.
3.
Tytułu może pozbawić El Presidente lub Rad Narodowa większością
głosów.
4.
Tytuł traci się automatycznie jeżeli wobec osoby go posiadającej
zostaje wydany wyrok skazujący w Sądzie Prowincjonalnym lub Sądzie
Najwyższym Sarmacji.
5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia.
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Uchwała Rady Narodowej nr 2
Ustanowienie Ministerstwa Sportu

1.

Utworzone zostaje Ministerstwo Sportu Republiki Tropicany

2.

Do obowiązków Ministra Sportu należy:
.
.
.

Koordynacja imprez sportowych w Republice Tropicaniy
Organizacja imprez sportowych
Propagowanie sportu w Republice Tropicany

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Uchwała Rady Narodowej nr 3
Połączenie ministerstw

1.

Połączone zostają Ministerstwo Informacji i Ministerstwo Sportu

2.

Utworzone zostaje tym samym Ministerstwo Informacji i Sportu

3.

Do obowiązków nowego ministerstwa należy:
.
Koordynacja imprez sportowych w Republice Tropicaniy
.
Organizacja imprez sportowych
.
Propagowanie sportu w Republice Tropicany
.
Przedstawianie osobom zainteresowanym stanowiska Rady
Narodowej, w konkretnych sprawach.
.
Udzielanie informacji na temat funkcjonowania gospodarki oraz
samorządu Republiki Tropicany.
.
W razie gdy El Presidente i El Gubernadore nie może stawić się
na umówione spotkanie ich role przejmuje Minister Informacji.
.
Dbanie o aktualizacje działu z aktualnościami na stronie
Tropicany.
.
Udzielanie informacji z zakresu działalności politycznej i
gospodarczej Tropicany.

4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
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Ustawa Rady Narodowej nr 3
O lokacie długoterminowej

1.
2.
3.
4.

Zostaje założone drugie konto należące Republiki Tropicany w banku Exenic
Na konto to są wpłacane pieniądze prowincji stanowiące rezerwę budżetową.
Kwotę wpłacaną na konto ustala Rada Narodowa lub El Presidente
Pieniądze znajdujące się na tym koncie zdeponowane są na lokacie
długoterminowej, której okres ustala Rada Narodowa lub El Presidente.
5. Wypłacić pieniądze może pobrać El Presidente za zgodą Rady Narodowej.
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Ustawa Rady Narodowej nr 5
O zamówieniach specjalnych

1. Stosowanie ustawy
a) Ustawę ta stosuje się w sytuacjach gdy przedmiot przetargu
zostanie uznany przez Rade Narodową lub samego El
Presidente za Ścisłe Tajny.
2. Procedura zamówienia
b) Rada Narodowa lub El Presidente wybiera firmę która
wykonuje zamówienie i która zobowiązuje się do zachowania w
tajemnicy przedmiotu prac, cen oraz jakichkolwiek danych
zastrzeżonych przez zleceniodawcę.
c) Firmy trzecie, które w jakikolwiek sposób są powiązane z firmą
realizującą zamówienie, jeśli tego nie wymaga sytuacja nie są
informowane co jest treścią zamówienia, lub jeśli nie da się tego
uniknąć, są zobowiązane do zachowanie całkowitej tajemnicy
odnośnie jakichkolwiek szczegółów realizowanego zamówienia.
3. Dyskrecja
d) Wszystkie osoby posiadające w swojej wiedzy wiadomości na
temat zamówienia specjalnego są zobowiązane do całkowitego
milczenia na ten temat.
4. Sankcje
e) Złamanie tajemnicy jaką okryte są zamówienia specjalne,
przez jakąkolwiek osobę grozi procesem sądowym, oraz grzywną
wysokości minimum 400lt.
5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Ustawa Rady Narodowej nr 6
O wyborach Przedstawiciela Narodu

Art. 1. [Cel ustawy]
Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów Przedstawiciela
Narodu, zwanych dalej „wyborami”, a także warunki objęcia i wygaśnięcia
mandatu Przedstawiciela Narodu, zwanego dalej Przedstawicielem.
Art. 2. [Prawa wyborcze]
1. Prawo wybierania posiada każdy mieszkaniec Tropicany, który stał
się mieszkańcem do dnia rozpoczęcia wyborów.
2. Prawo wybieralności posiada każdy mieszkaniec Tropicany, który:
1. w dniu zgłaszania kandydatury jest mieszkańcem Tropicany,
2. nie jest funkcjonariuszem państwowym w państwie obcym.
3. Praw wyborczych nie posiada osoba pozbawiona praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu.
Art. 3. [Zarządzanie wyborów]
1. Wybory zarządza El Presidente.
Art. 4. [Kalendarz wyborczy]
1. El Presidente wyznacza pięciodniowy termin na zgłaszanie
kandydatur oraz pięciodniowy termin na przeprowadzenie
głosowania w wyborach.
Art. 5. [Zgłaszanie kandydatur]
1. Kandydatury w wyborach zgłaszane są publicznie na liście
dyskusyjnej Tropicany w terminie przewidzianym na zgłaszanie
kandydatur.
2. Kandydatury w wyborach zgłaszane są:
1. przez kandydatów,
2. przez przedstawicieli partii politycznych lub koalicji partii
politycznych za zgodą kandydatów,
3. przez przedstawicieli komitetów wyborczych za zgodą
kandydatów.
3. Kandydatura zawiera:
1. imię i nazwisko oraz/lub pseudonim kandydata,
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2. identyfikator kandydata,
3. krótką charakterystykę kandydata.
4. El Presidente potwierdza przyjęcie kandydatury osobie zgłaszającej
kandydaturę w razie spełnienia wymagań ustawy.
5. El Presidente odmawia przyjęcia kandydatury osobie zgłaszającej
kandydaturę w razie niespełnienia wymagań ustawy.
6. Po upływie terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur:
1. Jeżeli zgłoszono więcej, niż dwie kandydatury, El Presidente
podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte
kandydatury.
2. Jeżeli zgłoszono jedną kandydaturę, El Presidente przedłuża
termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur o trzy dni i
odpowiednio przesuwa termin przewidziany na
przeprowadzenie głosowania, lub powołuje kandydata na
stanowisko przedstawiciela.

Art. 6. [Głosowanie]
1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego
Księstwa Sarmacji.
2. El Presidente podaje do publicznej wiadomości adres strony
internetowej na której odbywa się głosowanie.
3. W terminie przewidzianym na przeprowadzenie głosowania
mieszkaniec posiadający prawo wybierania oddaje głos na od
jednego kandydata.
Art. 8. [Objęcie stanowiska]
1. W ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów
przedstawiciel składa publicznie ślubowanie, określone w załączniku
tej ustawy.
2. Objęcie stanowiska następuje z chwilą złożenia ślubowania.
Art. 9. [Kadencja]
1. Kadencja przedstawiciela trwa 5 miesięcy, chyba, że zajdą
okoliczności opisane w Art. 10.
Art. 10. [Wygaśnięcie mandatu]
Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela następuje wskutek:
1. odmowy złożenia ślubowania lub jego niezłożenia w ciągu siedmiu
dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów,
2. zrzeczenia się stanowiska,
3. oświadczenia woli o opuszczenia Tropicany.
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4. wyrażenia przez Rade Narodową decyzji o odwołaniu
przedstawiciela, wraz ze stosowną argumentacją
5. upływu kadencji,
6. śmierci.

Załącznik:

Tekst ślubowania.

„Ślubuję uroczyście jako Przedstawiciel Narodu zamieszkującego
Tropicane rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec
interesów mieszkańców Tropicany, czynić wszystko aby Tropicana była
przyjazna dla swoich mieszkańców, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Księstwa Sarmacji oraz Statutu i innych praw Tropicany.”. Ślubowanie
może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
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