
 
Słubfurcka Ustawa Zasadnicza   
 

z dnia 1. grudnia 2008 (Słubfurcki Dziennik Ustaw, str. 1),ostatnio zmieniona przez ustawę z dnia 3. grudnia 
2008 
 

Rada Parlamentarna na posiedzeniu otwartym w dniu 3. grudnia w Słubfurcie stwierdziła, że 
uchwalona przez Radę Parlamentarną w dniu 3. grudnia Ustawa Zasadnicza dla miasta Słubfurtu 
została przyjęta przez ponad dwie trzecie biorących udział w głosowaniu przedstawicielstw 
obywatelskich. Na podstawie tego stwierdzenia Rada Parlamentarna, reprezentowana przez swoich 
członków i urzędującego architekta wolnego miasta Słubfurtu, Michael Kurzwelly, sporządziła i 
ogłosiła niniejszą Ustawę Zasadniczą. 

Preambuła 
 

Obywatele Słubfurtu, świadomi swej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi, ożywieni siłą 
swych uprawnień konstytucyjnych, natchnięci wolą, aby jako równouprawniony człon w 
zjednoczonej Europie służyć światowemu pokojowi, przyjęli jako obowiązującą tę Ustawę 
Zasadniczą. Wszyscy obywatele Słubfurtu, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, 
sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a uniwersalne wartości 
wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego, 
Słubfurtu. Obywatele Słubfurtu w swobodnym samostanowieniu dopełnili jedności i wolności 
Słubfurtu. Tym samym niniejsza Ustawa Zasadnicza obowiązuje całą ludność Słubfurtu. Zatem 
każdego, i nowo narodzonego, i osoby starsze. 

I. Prawa zasadnicze  

Artykuł 1 
1. Godność obywatela Słubfurtu jest nienaruszalna. Obowiązkiem władzy miejskiej jest jej 
poszanowanie i ochrona. 

2. Obywatele Słubfurtu uznają dlatego nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka jako podstawę 
każdej wspólnoty ludzkiej, pokoju i sprawiedliwości na świecie. 

Artykuł 2  
1. Słubfurtczycy oraz zwierzę z godła mają prawo do życia w granicach miasta Słubfurtu, a poza  
tym według własnego uznania, o ile nie narusza to praw innych osób i o ile nie narusza to 
suwerenności wolnego miasta Słubfurtu.  
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2. Każdy ma prawo do życia i nienaruszalności cielesnej. Wolność osobista i wspólnota 
Słubfurtczyków są nienaruszalne.  

3. Jakiekolwiek fizyczne i psychiczne użycie siły jest zakazane i będzie w razie potrzeby karane 
pozbawieniem wolności w Białej Strefie.   

Artykuł 3  
1. Wszyscy Słubfurtczycy są równi wobec prawa. 

2. Nie tylko niemieccy i polscy, lecz wszyscy współobywatele są równouprawnieni. Miasto 
zapewnia rzeczywiste równouprawnienie i dąży do likwidacji zaistniałych nierówności. 

3. Nikt nie może być dyskryminowany lub uprzywilejowany ze względu na płeć, język, urodzenie, 
rasę, miejsce urodzenia i pochodzenia, wiary, religijnych i politycznych przekonań. Nikt nie może 
być dyskryminowany z powodu inwalidztwa. 

Artykuł 4  
Nienaruszalna jest wolność wiary, sumienia i wolnego wyboru przekonania religijnego i 
światopoglądowego, o ile są one zgodne z zasadami i myślą przewodnią miasta Słubfurtu.  

Artykuł 5  
1. Każdy Słubfurtczyk ma prawo wyrażać swoją opinię ustnie, na piśmie i w formie obrazu i 
wolność przekazu tej opinii oraz prawo do nieograniczonego informowania się ze środków 
masowego przekazu. Gwarantuje się wolność prasy i wolność przekazywania informacji. Cenzura 
nie istnieje. 

2. Prawa te zostają ograniczone, o ile przewidują to przepisy ustaw, postanowienia ustawowe o 
ochronie młodzieży i zwierzęcia z godła.  

Artykuł 6 
1. Obywatelstwo słubfurckie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami 
Słubfurtu, przez imigrację, integrację bądź na wniosek. Inne przypadki nabycia obywatelstwa 
słubfurckiego określa ustawa. 

2. Obywatel Słubfurtu nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. 

Artykuł 7 
Podczas pobytu za granicą obywatel Słubfurtu ma prawo do opieki ze strony wolnego miasta 
Słubfurtu. 

Artykuł 8 
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie 
wyrażonej zgody.  

Artykuł 9 
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i 
karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Przestępstwa będą karane miłością. 
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Artykuł 10 
1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie 
wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie. 

2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do 
sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności 
powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności. 

3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany 
o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany 
do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do 
dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz 
z przedstawionymi zarzutami.  

4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.  

5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. 

Artykuł 11 
1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą 
kary przez słubfurcką ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na 
przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl 
prawa międzynarodowego. 

2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich 
stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w 
ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. 

3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym 
wyrokiem sądu. 

Artykuł 12 
Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie nie może nigdy 
mieć miejsca. 

Artykuł 13 
Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu nie 
może nastąpić w żadnym przypadku. 

Artykuł 14 
1. Nikt nie może być zobowiązany do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.  

2. Władza publiczna nie może pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o 
obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Obywatele muszą 
jednoznacznie wyrazić na to zgodę. 

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. 
Ograniczenie tego prawa może nastąpić ze względów osobistych osoby, której to dotyczy. 
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4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych 
lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa, nadburmistrz miasta, a 
także Panujące Słubfurckie Przekonanie. 

Artykuł 15 
1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium wolnego miasta Słubfurtu oraz 
wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. 

2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium wolnego miasta Słubfurtu. 

3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą podlegać żadnym prawnym ograniczeniom. 

4. Obywatela Słubfurtu nie można ani wydalić z miasta, ani zakazać mu powrotu do niego. 

5. Osoba, której pochodzenie słubfurckie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może na dłużej 
osiedlić się na terytorium wolnego miasta Słubfurtu. 

Artykuł 16 
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i 
rozpowszechniania informacji. 

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. 
Prasa nie wymaga pozwolenia. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania 
koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. 

Artykuł 17 
1. Ekstradycja obywatela Słubfurtu jest zakazana, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 
3. 

2. Ekstradycja obywatela Słubfurtu może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego 
organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez miasto Słubfurt 
umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację 
międzynarodową, której miasto Słubfurt jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem 
o ekstradycję: 

1. został popełniony poza terytorium miasta Słubfurtu, oraz 
2. stanowił przestępstwo według prawa miasta Słubfurtu lub stanowiłby przestępstwo 

w razie popełnienia go na terytorium miasta Słubfurtu, zarówno w czasie jego 
popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.  

3. Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 ekstradycja mająca nastąpić na 
wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez 
miasto Słubfurt umowy międzynarodowej, w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią 
ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji. 
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4. Ekstradycja jest zakazana, jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy 
przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa 
człowieka i obywatela. 

5. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd w zgodzie z Panującym Słubfurckim 
Przekonaniem. 

Artykuł 18 
1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Słubfurcie na zasadach określonych w ustawie 
tylko wtedy, gdy są gotowi nauczyć się języka miasta, słubfurckiego, i historii wolnego miasta 
Słubfurtu oraz respektować politycznych funkcjonariuszy i dygnitarzy. 

2. Cudzoziemcowi, który poszukuje w mieście Słubfurcie ochrony przed prześladowaniem, może 
być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi wolne miasto Słubfurt umowami 
międzynarodowymi i rychłe nadanie obywatelstwa może nastąpić przy spełnieniu nazwanych w ust. 
1 wymagań.  

II. Wolności i prawa polityczne 

Artykuł 19 
Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. 
Ograniczenie tej wolności może określić warunkowo nadburmistrz miasta, natomiast ograniczenia 
nie może określać żadna ustawa. 

Artykuł 20 
1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. 

2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą i które 
nastawione są na to, aby ograniczać, przeszkadzać, a nawet szkodzić miastu Słubfurtu lub jego 
wpólnoty obywateli. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka 
Panujące Słubfurckie Przekonanie w porozumieniu z nadburmistrzem. 

Artykuł 21 
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz 
osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o 
działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek 
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują 
mieniem komunalnym lub majątkiem wolnego miasta. 

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością 
rejestracji dźwięku lub obrazu.  

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na 
określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz 
ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego miasta. 
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Artykuł 22 
1. Obywatel Słubfurtu ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nadburmistrza 
miasta Słubfurtu, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.  

2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które 
prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych 
albo wyborczych. 

Artykuł 23 
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej 
osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w 
związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb 
rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. 

III. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne 

Artykuł 24 
1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich 
ochronie prawnej. 

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza 
ona istoty prawa własności. 

Artykuł 25 
1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. 

2. Obowiązek pracy nie może być nałożony ani przez ustawę, ani przez jakąkolwiek inną instytucję 
czy osobę. 

3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania 
określa ustawa, a także zdrowy ludzki rozsądek. 

4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa, 
aktualne możliwości pracodawcy, a także odpowiednie potrzeby pracownika. 

5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia 
poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie 
poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. 

Artykuł 26 
1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na 
chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia 
społecznego określa ustawa. 
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2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma 
prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa. 

Artykuł 27 
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres 
udzielania świadczeń określa ustawa, a także potrzeby osoby, której to się tyczy. 

3. Słubfurckie władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej 
dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 

4. Słubfurckie władze publiczne są zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i 
zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 

5. Słubfurckie władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i 
młodzieży. 

Artykuł 28 
1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest w pewnym sensie obowiązkowa. Sposób 
wykonywania obowiązku szkolnego określają w zgodzie rodzice, o ile żyją dziadkowie, uczeń/ 
uczennica, której się to tyczy, oraz ustawa. 

2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych 
usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. 

3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i 
instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz 
zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału 
władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i 
zakładami wychowawczymi, określa ustawa. 

4. Władze publiczne zapewniają obywatelom miasta Słubfurtu powszechny i równy dostęp do 
wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i 
organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa. 

5. Zapewnia się autonomię słubfurckich szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. 

Artykuł 29 
1. Sztuka i kultura są celem miasta Słubfurtu. 

2. Wolność sztuki jest nienaruszalna. 

3. Miasto Słubfurt opiera się na zasadzie społeczeństwa artystycznego, która podlega ochronie.  
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IV. Środki ochrony wolności i praw 

Artykuł 30 
1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z 
prawem działanie organu władzy publicznej. 

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. 

Artykuł 31 
Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach 
określonych w ustawie słubfurckiej, wnieść skargę do Słubfurckiego Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd 
lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego 
obowiązkach określonych w Konstytucji. 

Artykuł 32 
Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw 
Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez 
organy władzy publicznej.  

V. Obowiązki 

Artykuł 33 
Najwyższym obowiązkiem obywatela Słubfurtu jest być szczęśliwym. Ponadto istnieje obowiązek 
utrzymania ciała i duszy w zdrowiu i czystości. Obowiązkiem jest wierność miastu Słubfurtu, jego 
godłu państwowemu oraz powszechna troska o dobro wspólne. 

Artykuł 34 
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa wolnego miasta Słubfurtu. 

Artykuł 35 
1. Obrona miasta nie jest wprawdzie obowiązkiem obywatela Słubfurtu, jednak będzie mile 
widziana przez organy miasta i Panujące Słubfurckie Przekonanie, a w przypadku nad wyraz 
chlubnej obrony frontu będzie nagradzana przywilejami w formie finansowej lub społecznej, na 
przykład przez nazwanie ważnych słubfurckich ulic nazwiskami słubfurckich bohaterów. 

2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa własne pragnienie. 

3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na 
odbywanie służby wojskowej, może poprzestać na uczestnictwie w zastępczej wycieczce nad brzeg 
Odry, aby tam na łonie natury modlić się o pomyślność miasta Słubfurtu. 

Artykuł 36 
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan w szczególności środowiska słubfurckiego i ponosi 
odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Niewłaściwe dbanie o ten stan 
będzie karane bezwzględnymi karami w postaci robót przymusowych oraz mandatami. 
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VI. Referendum  

Artykuł 37 
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla miasta może być przeprowadzone referendum 
ogólnomiejskie. 

2. Referendum ogólnomiejskie ma prawo zarządzić Senat bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów lub w obecności nadburmistrza 
wolnego miasta Słubfurtu. 

3. Jeżeli w referendum ogólnomiejskim wzięło udział lub wstrzymało się od głosowania więcej niż 
połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący. 

4. Ważność referendum ogólnomiejskiego stwierdza Sąd Najwyższy lub nadburmistrz wolnego 
miasta Słubfurtu. 

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa lub nadburmistrz. 

6. W przypadku, gdyby nadburmistrz oraz inni funkcjonariusze i dygnitarze byli na urlopach, 
wszystkie sprawy życia publicznego będą prowadzone na czas ich nieobecności przez samych 
obywateli Słubfurtu. 

VII. Samorząd terytorialny 

Artykuł 38 
Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy 
dla organów innych władz publicznych. 

Artykuł 39 
1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 

2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa lub 
nadburmistrz. 

3. Gmina Słubfurt wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla 
innych jednostek samorządu terytorialnego. 

Artykuł 40 
1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są: Przewodniczący 
Rady Miasta i nadburmistrz, w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe, a także 
obywatelskie inicjatywy charytatywne. 

3. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta lub nadburmistrza może zostać rozwiązany organ 
stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy bądź 
w jakikolwiek inny sposób stał się nie lubiany wśród obywateli Słubfurtu. 
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VIII. Sądy i trybunały 

Artykuł 41 
Sądy i Trybunały są w swoich wyrokach subiektywnie ograniczone i stronnicze, stąd bezużyteczne, 
więc należy je zlikwidować. 

Sądy 

Artykuł 42 
1. Wymiar sprawiedliwości w mieście Słubfurcie sprawuje wspólnota obywateli w porozumieniu z 
nadburmistrzem. 

2. Sądy wyjątkowe lub tryb doraźny mogą być ustanowione tylko na czas wojny. 

IX. Miasto i jego mieszkańcy 

Artykuł 43 
Miasto Słubfurt jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli Słubfurtu.  

Artykuł 44 
Miasto Słubfurt jest demokratycznym miastem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej. 

Artykuł 45 
Miasto Słubfurt jest miastem jednolitym. 

Artykuł 46 
Władza zwierzchnia w mieście Słubfurcie należy do obywateli. Obywatel sprawuje władzę przez 
swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. 

Artykuł 47 
Miasto Słubfurt strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i 
prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa transnarodowego 
zapewnia ochronę środowiska i zwierząt, w szczególności zwierzęcia z godła Słubfurtu, koguta. 
Kroki w celu popierania alternatywnego pozyskiwania energii są wspierane finansowo.  

Artykuł 48 
1. Miasto Słubfurt stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej 
źródłem tożsamości obywatela Słubfurtu, jego trwania i rozwoju. 

2. Miasto Słubfurt udziela pomocy obywatelom Słubfurtu zamieszkałym za granicą w zachowaniu 
ich związków z transnarodowym dziedzictwem kulturalnym. 

Artykuł 49 
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 
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Artykuł 50 
1. Ustawa Zasadnicza jest najwyższym prawem wolnego miasta Słubfurtu. 

2. Przepisy Ustawy Zasadniczej stosuje się bezpośrednio, chyba że Ustawa Zasadnicza stanowi 
inaczej. 

Artykuł 51 
Miasto Słubfurt przestrzega wiążącego je prawa międzynarodowego. 

Artykuł 52 
1. Ustrój wolnego miasta Słubfurtu opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, 
władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 

2. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament, władzę wykonawczą nadburmistrz wolnego miasta 
Słubfurtu oraz Rada Miasta, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

Artykuł 53 
1. Miasto Słubfurt zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne 
zrzeszają po równo obywateli z części miasta Słub i Furtu na zasadach określonych w Ordynacji 
Wyborczej w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki miasta. 

2. Finansowanie partii politycznych jest jawne. 

Artykuł 54 
Miasto Słubfurt zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji 
społeczno-zawodowych rolników, w szczególności takich zakładów rolnych, które bezpośrednio 
lub pośrednio zajmują się przemysłem drobiarskim, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych 
dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. 

Artykuł 55 
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich 
programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także 
tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, 
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę miasta albo negatywny 
wpływ na stosunki obu części miasta Słub i Furtu bądź przewiduje utajnienie struktur lub 
członkostwa. 

Artykuł 56 
Miasto Słubfurt zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Mury miejskie 
muszą swoją wysokością przyczyniać się do tego, że mieszkańcy mogą na nich siadać i 
komunikować się między sobą. 

Artykuł 57 
1. Podział obszaru miejskiego wolnego miasta Słubfurtu zapewnia decentralizację władzy 
publicznej. 
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2. Zasadniczy podział terytorialny miasta uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub 
kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych 
określa ustawa.  

Artykuł 58 
1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa 
wspólnotę samorządową. 

2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w 
ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. 

Artykuł 59 
1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące 
zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w 
granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Tutaj zalicza się w szczególności zawód 
hodowcy kogutów. 

2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą 
naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności 
gospodarczej. 

Artykuł 60 
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, mężczyzny i mężczyzny, 
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką wolnego miasta 
Słubfurtu.  

Artykuł 61 
Miasto Słubfurt specjalną opieką w ramach ochrony zwierząt, w szczególności zwierzęcia z godła 
Słubfurtu, koguta, otacza weteranów walk kogucich. 

Artykuł 62 
Społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej 
oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, stanowi podstawę ustroju 
gospodarczego wolnego miasta Słubfurtu. 

Artykuł 63 
1. Miasto Słubfurt chroni własność i prawo dziedziczenia.  

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za 
słusznym odszkodowaniem. 

Artykuł 64 
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko 
ze względu na ważny interes publiczny. 
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Artykuł 65 
Podstawą ustroju rolnego wolnego miasta Słubfurtu jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie 
narusza postanowień Artykułu 63 i Artykułu 64. 

Artykuł 66 
Praca i bezrobocie znajdują się pod ochroną wolnego miasta Słubfurtu. Miasto sprawuje nadzór nad 
warunkami wykonywania pracy. 

Artykuł 67 
1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. 

2. Władze publiczne w mieście Słubfurcie zachowują bezstronność w sprawach przekonań 
religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu 
publicznym. 

3. Stosunki między miastem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na 
zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, 
jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. 

4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi 
określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Miasta z ich właściwymi 
przedstawicielami. 

Artykuł 68 
1. Siły Zbrojne miasta Słubfurtu służą ochronie niepodległości wolnego miasta i niepodzielności 
jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. 

2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i 
demokratycznej kontroli. 

Artykuł 69 
W mieście Słubfurcie językami urzędowymi są język niemiecki i język polski. Same zmieniają się 
co dwa lata jako aktualny urzędujący język. Oświata, w szczególności szkolnictwo jako takie, jest 
dwujęzyczna. Kursy językowe dla każdego mieszkańca Słubfurtu są bezpłatne.  

Artykuł 70 
1. Godłem wolnego miasta Słubfurtu jest wizerunek koguta złocistobrązowego, stojącego na białym 
jaju w niebieskim polu. 

2. Barwami wolnego miasta Słubfurtu są kolory biały i niebieski.  

3. Godło i barwy wolnego miasta Słubfurtu podlegają ochronie prawnej.  

4. Szczegóły dotyczące godła i barw określa ustawa. 

Artykuł 71 
Stolicą wolnego miasta Słubfurtu jest Słubfurt. 
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X. Ustrój miejski 

Artykuł 72 
1. Miasto Słubfurt jest demokratycznym i socjalnym miastem. 

2. Cała władza zwierzchnia pochodzi od ludności. Mieszkańcy sprawują władzę przez wybory i 
głosowania oraz przez uprawnione organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowej. 

3. Władza ustawodawcza jest związana porządkiem konstytucyjnym, władza wykonawcza i władza 
sądownicza związane są ustawą i prawem.  

4. Wszyscy mieszkańcy Słubfurtu mają prawo do czynnego oporu przeciwko każdemu, kto 
podejmuje kroki w celu zmiany tego porządku, o ile nie jest możliwe przeciwdziałanie innymi 
środkami.  

Artykuł 73  
Miasto w odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i w ramach porządku konstytucyjnego chroni 
naturalne podstawy życia i zwierzęta w drodze ustawodawstwa i przyjmując, że władza 
wykonawcza i orzecznictwo uwzględniają ustawy i prawo.  

Artykuł 74  
1. Partie działają w powstawaniu woli politycznej ludności. Założenie partii politycznej nie podlega 
ograniczeniom. Wewnętrzna organizacja partii musi odpowiadać zasadom demokratycznym. 

2. Działalność partii, których cele lub zachowanie członków naruszają bądź usuwają wolnościowy 
demokratyczny porządek konstytucyjny, bądź zagrażają istnieniu wolnego miasta Słubfurtu są 
sprzeczne z konstytucją. O sprzeczności z konstytucją rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny.  

Artykuł 75  
Flaga Słubfurtu ma tło białe, a w jej środku znajduje się słubfurckie godło.  

Artykuł 76  
1. Miasto Słubfurt współdziała w rozwoju Unii Globalnej dla urzeczywistnienia zjednoczonego 
Globu. Unia Globalna zobowiązana jest do przestrzegania zasad demokracji, państwa prawa, 
socjalnych i zasady subsydiarności oraz gwarantuje porównywalną z niniejszą Ustawą Zasadniczą 
ochronę praw podstawowych. 

2. W sprawach Unii Globalnej działa słubfurcki parlament.  

3. Miasto Słubfurt stwarza słubfurckiemu parlamentowi możliwość zajęcia stanowiska odnośnie 
zamierzonych aktów ustawodawczych Unii Globalnej.   

Artykuł 77  
Miasto Słubfurt może w celu utrzymania pokoju podporządkować się systemowi wzajemnego i 
wspólnego bezpieczeństwa; miasto zgodzi się przy tym na ograniczenia swoich praw zwierzchnich, 
które prowadzą do zapewnienia pokojowego i trwałego porządku w Europie i pomiędzy narodami. 
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Artykuł 78  
1. Ogólne zasady prawa międzynarodowego stanowią część prawa słubfurckiego. Mają one 
pierwszeństwo przed ustawami i stanowią bezpośrednio prawa i obowiązki mieszkańców Słubfurtu.  

2. Działania, które mogą być i zostały podjęte w zamiarze zakłócenia pokojowego współistnienia 
narodów, szczególnie czynienie przygotowań do wojny zaczepnej, są sprzeczne z konstytucją. 
Działania te podlegają karze słubfurckiej.  

Artykuł 79  
Miastu zapewnia się prawo regulowania wszystkich spraw wspólnoty miejscowej w ramach ustaw i 
na własną odpowiedzialność. Także związki miast posiadają w ramach swojego zakresu 
ustawowych zadań prawo do samorządu na podstawie ustawy. 

Artykuł 80  
Większością w referendum i w plebiscycie jest większość oddanych głosów, jeżeli jest to 
jednocześnie przynajmniej jedna czwarta uprawnionych do głosowania w wyborach do parlamentu.  

Artykuł 81  
Dbaniem o stosunki z innymi miastami zajmuje się wolne miasto Słubfurt.  

Artykuł 82  
1. Każdy mieszkaniec Słubfurtu ma te same obywatelskie prawa i obowiązki. 

2. Każdy mieszkaniec Słubfurtu ma zgodnie ze swoim zdolnościami, kwalifikacjami i zawodowymi 
kompetencjami równy dostęp do każdego urzędu publicznego.  

3. Korzystanie z praw obywatelskich i miejskich, dopuszczenie do urzędów publicznych, jak i 
zdobyte w służbie cywilnej prawa są niezależne od wyznania religijnego. Nikt nie może ponosić 
szkód z powodu swojej przynależności lub jej braku do wyznania lub poglądu światopoglądowego.  

4. Pełnienie kompetencji zwierzchnich powierza się jako stałe zadanie z reguły urzędnikom służby 
cywilnej, będącym w stosunku publicznoprawnym i zobowiązanym do wierności miastu.  

5. Prawo do służby cywilnej zostaje uregulowane i rozwijane z uwzględnieniem uznanych zasad 
zawodowej służby cywilnej. 

Artykuł 83  
Odpowiedzialność za naruszające prawo osoby trzeciej działania urzędnika w czasie wykonywania 
powierzonego mu urzędu publicznego ponosi miasto lub jednostka, w której służbie urzędnik stoi. 
W przypadku rozmyślnego działania lub rażącego niedbalstwa urzędnika zastrzega się prawo 
regresu. Nie zamyka się zwykłej drogi prawnej dla roszczeń odszkodowawczych oraz dla regresu. 

Artykuł 84  
Wszystkie słubfurckie urzędy służą sobie wzajemnie pomocą prawną i urzędową. 


