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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.5 „Wagaria Armeria” zostało
zebrane i opracowane przez Skarbniq’a, w jednym
egzemplarzu wydane i czytelnikom przez Bibliotekę im.
Zakonu Semnoteam udostępnione.

Spis treści:

1. Statut Prowincji Wagaria Armeria

str. 3
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Statut prowincji Wagaria-Armeria
Rozdział I
ZASADY NACZELNE

Artykuł 1.

1. Prowincja jest częścią Księstwa Sarmacji.
2. Prawo prowincji stanowią, w hierarchii ważności:
1. konstytucja Księstwa Sarmacji,
2. ratyfikowane przez Księstwo Sarmacji umowy międzynarodowe,
3. ustawy Księstwa Sarmacji i dekrety Księcia z mocą ustawy,
4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w pkt. 3.,
5. niniejszy statut,
6. ustawy prowincji i edykty Namiestnika,
7. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w pkt. 6.,
8. normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 2.

Wszyscy mieszkańcy prowincji są równi wobec prawa.

Artykuł 3.

Władzę ustawodawczą w prowincji sprawują Przewodniczący Rady Starszych Shiro i
Rada Starszych Hato, Sejmik HIKARI (światło) w którym zasiadają Shonen, władzę
wykonawczą - Shiro i Hato, władzę sądowniczą - niezawiśli samurajowie.

Artykuł 4.

1. Flagą prowincji jest tkaniną o stosunku szerokości do długości 5:8, składająca się z
białego tła, ciemnoniebieskiego morza u dołu zajmującego 6/10 powierzchni flagi, oraz
zachodzącego do niego w połowie, czerwonego słońca.
2. Herbem prowincji jest miecz samurajski na środku lekko przechylony od pionu, po jego
lewej strony góry, po prawej drzewo liściaste.
3. Hymnem prowincji jest "...".
4. Dewizą prowincji jest "na pustyni nie wody brakuje, lecz wiary"
5. Stolicą prowincji jest miasto Armeria.
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Rozdział II
NAMIESTNIK

Artykuł 5.

Na czele prowincji stoi Shiro.

Artykuł 6.

1. Shiro jest powoływany przez Księcia.
2. Opróżnienie urzędu Shiro następuje wskutek:
1. zrzeczenia się urzędu,
2. opuszczenia Księstwa Sarmacji,
3. skazania na karę uniemożliwiającą sprawowanie urzędu,
4. odwołania przez Księcia,
5. stwierdzenia przez Sąd Najwyższy niewypełnienia obowiązków.

Artykuł 7.

Shiro:
1. reprezentuje Księcia Sarmacji w prowincji,
2. sprawuje razem z Hato władzę ustawodawczą,
3. powołuje i odwołuje Hato,
4. powołuje i odwołuje samurajów,
5. stosuje prawo łaski,
6. powołuje i odwołuje Ministrów,
7. ustanawia i znosi urzędy w prowincji,
8. wydaje edykty w sprawach nieuregulowanych ustawami; edykt traci moc z chwilą
przyjęcia ustawy regulującej przedmiot edyktu,
9. ustanawia i nadaje ordery i odznaczenia prowincji,
10. nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne w zakresie określonym przez Księcia.
11. reprezentuje prowincję w kontaktach z władzami Księstwa Sarmacji bezpośrednio lub
za pośrednictwem pełnomocnika,
12. kieruje polityką prowincji,
13. powołuje i odwołuje wiceministrów na wniosek Ministrów,
14. powołuje i odwołuje osoby stojące na czele urzędów, o których mowa w pkt. 5.,
15. prowadzi lub zleca prowadzenie stron internetowych prowincji,
16. prowadzi lub zleca prowadzenie map prowincji,
17. reprezentuje i zarządza skarbem prowincji,
18. sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i porządkowymi prowincji,
19. udziela mieszkańcom prowincji informacji o zasadach funkcjonowania prowincji i
Księstwa Sarmacji,
20. udziela mieszkańcom prowincji pomocy w zakresie rejestracji przedsiębiorstw w
systemie automatycznej gospodarki Księstwa Sarmacji.

4

Artykuł 8.

1. Shiro jest najwyższym przedstawicielem władzy wykonawczej w prowincji.

Rozdział III
RADA STARSZYCH HATO

Artykuł 10.

1. Rada Stanu składa się z Shiro oraz powoływanych na okres trzech miesięcy: trzech
Hato powoływanych przez Shiro oraz jednego Hato powołanego przez Hikari zwykłą
większością.
2. W razie przedterminowego opróżnienia mandatu Hato pochodzącego z mianowania,
organ powołujący powołuje nowego Hato.
3. Shiro i Hikari mogą odwoływać4. powoływanych przez siebie Radców
niewypełniających swoich obowiązków.
4. Shiro odwołuje Hato pochodzącego z wyboru powszechnego:
1. skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności lub
banicji,
2. nieobecnego na liście dyskusyjnej prowincji przez okres dłuższy, niż 14 dni, o ile
nie przedstawił on wiarygodnego usprawiedliwienia,
3. nieobecnego na trzech kolejno po sobie następujących posiedzeniach, o ile nie
przedstawił on wiarygodnego usprawiedliwienia.

Artykuł 11.

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Shiro, Hato, Shonen i grupa co najmniej trzech
mieszkańców prowincji.

Artykuł 12.

Rada Starszych Hato uchwala ustawy i uchwały oraz odrzuca edykty Shiro większością 4/5
głosów, przy udziale co najmniej 4/5 składu.

Artykuł 13.

Skrócenie kadencji Radców następuje w drodze:
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1. uchwały Rady Starszych Hato,
2. postanowienia Shiro.

Artykuł 14.

Pracami Rady Starszych Hato kieruje Shiro lub jego pełnomocnik.

Artykuł 15.

Członkowie Rady Starszych Hato mają obowiązek udzielania odpowiedzi na interpelacje i
zapytania mieszkańców w ciągu siedmiu dni.

Artykuł 16.

1. W ciągu siedmiu dni od dnia uchwalenia ustawy przez Radę Starszych Hato Shiro
podejmuje decyzję o jej podpisaniu lub odrzuceniu.
2. Jeżeli w ciągu siedmiu dni od chwili uchwalenia ustawy przez Radę Starszych Hato Shiro
nie podejmuje żadnych działań, ustawa jest autoprzyjmowana.
3. Pod nieobecność4. Shiro ustawę mogą odrzucić5. lub podpisać6. ustanowiony przez Shiro
zastępca lub ustanowiona przez Shiro Rada Regencyjna.

Rozdział IV
Sejmik HIKARI

Artykuł 17.

1. W Sejmiku HIKARI zasiadają Shonen w liczbie trzech.
2. Są wybierani w wyborach powszechnych na okres trzech miesięcy.
3. Zaprzysięga ich Shiro lub wyznaczony przezeń urzędnik.
4. Każdy Shonen ma inicjatywę ustawodawczą.
5. Ustawy przyjmowane są zwykłą większością.
6. Mandatu Shonen może pozbawić7. się jedynie w momencie jak się go zrzeknie bez
podawania przyczyn.
8. Zrzeknięcie powoduje zablokowanie prac HIKARI.
9. Shiro w ciągu 7 dni rozpisuje wybory, w których będzie wybrany tylko brakujący Shonen
do HIKARI.
10. Jeżeli zrzeknie się co najmniej dwóch Shonen, HIKARI jest autorozwiązywany.
11. Ustawy podpisuje Shiro w terminie do 7 dni.

6

Rozdział V
SĄDY

Artykuł 18.

1. Sędziowie wydają wyroki w imieniu prowincji.
2. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko prawu.

Artykuł 19.

Odwołania od wyroków sędziów rozpatruje sąd w Grodzisku.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU

Artykuł 20.

Zmiana Statutu następuje w drodze ustawy.
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