Konstytucja Związku Winkulii i
Volkianu
uchwalona przez Kolegium Założycielskie dnia 16 czerwca 2020 roku

Preambuła
My, narody Winkulii i Volkianu, stanąwszy wobec kryzysu politycznego spowodowanego
rozpadem Federacji Nordackiej, gdy pozostały w niej tylko Winkulia i Volkian, musieliśmy z
najwyższą rozwagą o przyszłości narodów naszych zadecydować. Do wniosku doszliśmy, iż
tak zażyły braterski sojusz Winkulię i Volkian łączy, który to wynika ze wspólnych wartości,
jakimi są chęć łagodzenia społecznych nierówności, troska o ludzi najmniej
uprzywilejowanych i silny patriotyzm, postanowiliśmy o niezrywaniu jego, tylko o umocnieniu
tego przymierza. W tym celu, my narody Winkulii i Volkianu, za pośrednictwem Kolegium
Założycielskiego, niniejszą Konstytucję, która błędy przeszłości niweluje, a nasze zalety
wzmacnia, w życie wprowadzamy, aby służyła ona pokoleniom przyszłym, poprzez stabilności
państwa im zapewnienia. Niech w dziele tym wielkim, przez nas tworzonym, wspomogą nas
wszelkie siły wyższe i los zwykły.

Art. 1.
Związek Winkulii i Volkianu jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem
prawa, będącym dobrem wspólnym jego obywateli.
Art. 2.
Związek Winkulii i Volkianu stoi na straży niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium. Strzeże on swego dziedzictwa narodowego i dziedzictwa państw historycznych
istniejących w przeszłości na jego terenie.
Art. 3.
Związek Winkulii i Volkianu stoi na straży najwyższych i niezbywalnych praw człowieka,
takich jak: wolność myśli, słowa, wyznania, prawo do sprawiedliwego procesu, równość
wszystkich wobec prawa.
Art. 4.
Związek Winkulii i Volkianu jest federacyjną republiką prezydencką, której ustrój opiera się
na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy
sądowniczej.
Art. 5.
Siedzibą władzy wykonawczej jest Krasnodarsk, zaś władzy ustawodawczej i
sądowniczej Kanugard.

Art. 6.
Język urzędowym Związku Winkulii i Volkianu jest język polski, język winkulijski
(północnohohenburska odmiana języka czarnokrajestańskiego) i język volkiański, dopuszcza
się jednak wprowadzenie przez samorządy innych języków pomocniczych na swoim
terytorium;

Art. 7.
Związek Winkulii i Volkianu stanowi prawną kontynuację Federacji Nordackiej i jej
sukcesora. Wszystkie postanowienia zawartych przez Federację Nordacką umów i traktatów
międzynarodowych pozostają w mocy i są respektowane przez Związek Winkulii i Volkianu.

Art. 8.
Prawo w Związku Winkulii i Volkianu stanowią według hierarchi ważności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstytucja Związku Winkulii i Volkianu;
Umowy ratyfikowane za zgodą Rady Związku Winkulii i Volkianu przez Prezydenta;
Ustawy i Dekrety Rady Związku Winkulii i Volkianu;
Rozporządzenia Prezydenta i Rządu;
Akty prawa miejscowego;
Prawo zwyczajowe.
Art. 9.

Symbolami państwowymi Związku Winkulii i Volkianu są flaga, herb i hymn.
Art. 10.
Herbem Związku Winkulii i Volkianu jest wstawić opis. Oficjalny wzór herbu państwowego
Związku Winkulii i Volkianu znajduje się w załączniku nr 1.
Art. 11.
Flagą Związku Winkulii i Volkianu jest płat tkaniny o wymiarach 3 na 5, niespodzianka
wstawić opis. Oficjalny wzór falgi państwowej Związku Winkulii i Volkianu znajduje sie w
załączniku nr 2.
Art. 12.
Hymnem Związku Winkulii i Volkianu, jest pieśń oparta na melodii do pieśni “Marsylianka”,
o tytule "Na mury, bracia dziś" autorstwa Mateusza Żmigrodzkiego, zgodnie z załącznikiem
nr. 3.
Art. 13.
1. Każda osoba przebywająca na obszarze Związku Winkulii i Volkianu, staje się jego
mieszkańcem. Mieszkańcom zameldowanym w określonym kraju związkowym, przysługuje
prawo do udziału w pełnieniu niektórych funkcji publicznych na jego obszarach, chyba że akt

zasadniczy danego kraju stanowi inaczej, lub stwierdzone zostanie iż działalność takiego
mieszkańca jest szkodliwa dla rozwoju Związku Winkulii i Volkianu .
2. Obywatelstwo Związku Winkulii i Volkianu nadaje głowa państwa w drodze
postanowienia na wniosek mieszkańca.
Art. 14.
1. Obywatelem Związku Winkulii i Volkianu może zostać mieszkaniec, który jest aktywny
na forum państwa przez okres minimum tygodnia, oraz żaden z obywateli nie zgłosił
sprzeciwu.
2. Nie stosuje się wymogów zapisanych w ust. 1. do mieszkańców, którzy uzyskali
przynajmniej jeden podpis obywatela Związku Winkulii i Volkianu pod wnioskiem o nadanie
obywatelstwa.
Art. 15.
Głowa państwa może nadać osobom szczególnie zasłużonym Obywatelstwo Honorowe,
któremu nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani obowiązki.
Art. 16.
Prezydent może odebrać w drodze rozporządzenia zarówno obywatelstwo oraz obywatelstwo
honorowego w przypadku:
a) zniknięcia obywatela tj. niezgłoszonej nieaktywności na forum (nielogowaniu się na
nie) wynoszącej ponad 1 miesiąc;
b) zhańbienia dobrego imienia Związku Winkulii i Volkianu;
c) służby w obcych siłach zbrojnych lub wywiadowczych innych niż Związku Winkulii i
Volkianu, szkodzącej jego interesom.
Art. 17.
Osoba, której głowa państwa nadała obywatelstwo staje się obywatelem dopiero z chwilą
złożenia w miejscu publicznym Związku Winkulii i Volkianu przysięgi o treści "Otrzymując
obywatelstwo Winkulii i Volkianu przysięgam służyć swej Ojczyźnie czynem i słowem,
dochować wierności jej prawu, bronić jej granic gdy zajdzie taka potrzeba. Co czynię
dobrowolnie i świadomie kładąc rękę na konstytucji Związku Winkulii i Volkianu ".
Przysięgę tę należy opatrzyć datą oraz podpisem osoby składającej.
Art. 18.
1. Obywatele są najwyższym suwerenem Związku Winkulii i Volkianu.
2. Obywatele mają realny wpływ na sytuację oraz struktury państwowe poprzez:
a)
b)
c)
d)

prawo do udziału w demokratycznych, wolnych, tajnych wyborach;
prawo do członkostwa w Radzie Związku Winkulii i Volkianu;
prawo do zrzeszania się, dzialności społecznej i politycznej;
prawo do referendum.
Art. 19.

Zadaniem każdego obywatela jest dbać o rozwój Związku Winkulii i Volkianu, stać na straży
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Ojczyzny; aktywnie działać na rzecz państwa.

Art. 20.
Każdy mieszkaniec i obywatel Związku Winkulii i Volkianu ma prawo do:
a) wolności słowa i myśli;
b) zmiany swojego miejsca zamieszkania oraz przemieszczania się po kraju z
zachowaniem zasad określonych w prawie lokalnym;
c) sprawiedliwego procesu sądowego.
Art. 21.
1. W przypadkach zagrożenia racji stanu Związku Winkulii i Volkianu, głowa państwa za
zgodą Rady Związku Winkulii i Volkianu wyrażoną w uchwale, w drodze postanowienia
może wydalić każdego mieszkańca nie posiadającego obywatelstwa Związku Winkulii i
Volkianu oraz zakazać mu wjazdu na teren Związku Winkulii i Volkianu, w opraciu o ustawy
Rady Związku Winkulii i Volkianu.
2. Wydalenie i zakaz, o którym mowa w ust.1 może zostać uchylone w drodze postanowienia
przez ten sam organ.
Art. 22.
Prezydent jest głową państwa i pełni funkcje władzy wykonawczej.
Art. 23.
Prezydent ma prawo powołać rząd na zasadach określonych w Konstytucji bądź też
rozporządzeniu, którego członkowie będą wykonywać zadania im powierzone przez niego lub
wyznaczoną do tego osobę.
Art. 24.
Prezydent jest przedstawicielem państwa na zewnątrz, ratyfikuje za zgodą Rady Związku
Winkulii i Volkianu umowy między Związkiem Winkulii i Volkianu i innymi podmiotami.

Art. 25.
Prezydent reprezentuje wszystkie organy państwa przed obywatelami;
a) Prezydent odpowiada za archiwalne forum, strony oraz serwery administrowane przez
Związek Winkulii i Volkianu wspólnie z organami do tego upoważnionymi;
b) Prezydent wypełnia kompetencje nieobsadzonych organów państwa;
c) Prezydent wypełnia zadania ustanowione na mocy aktów prawnych;
d) Prezydent nadzoruje i odpowiada za rozwój Związku Winkulii i Volkianu;
e) Prezydent organizuje referenda na wniosek nie mniej niż 1/3 obywateli Związku
Winkulii i Volkianu, lub które są wiążące przy frekwencji nie mniejszej niż 50%
obywateli, a w których to za jedną z odpowiedzi opowie się przynajmniej 51%
głosujących.

Art. 26.
Prezydent jest wybierany przez obywateli w wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych
wyborach na 3-miesięczną kadencję. Szczegóły odnośnie organizacji wyborów określa
stosowna ustawa.
Art. 27.
W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, zarządza
się drugą turę wyborów, do której przechodzą jedynie kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
Art. 28.
Kandydat na urząd Prezydenta jest zobowiązany do przedstawienia w chwili zgłaszania
swojej kandydatury osoby, która będzie jego zastępcą w przypadku wybrania na urząd.
Decyzja co do powołania Wiceprezydenta powinna zostać niezwłocznie po objęciu urzędu.
Art. 29.
1. Wybory na Prezydenta trwają nie krócej niż 3 dni.
2. Wybory na urząd Prezydenta zarządza urzędujący Prezydent a w przypadku jego
nieobecności - Wiceprezydent. Jeżeli pomimo upływu terminu ostatecznego rozpisania
wyborów nie dokonano tego, zarządza je natychmiast Przewodniczący Rady Związku
Winkulii i Volkianu.
3. Organ wymieniony w ust. 2. rozpisuje wybory prezydenckie na nie wcześniej niż 14 dni i
nie później jak 7 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta.

Art. 30.
Ważność wyborów w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek nieprawidłowości rozstrzyga
Trybunał Prawa.
Art. 31.
Prezydent, Wiceprezydent oraz Przewodniczący Gabinetu może zostać odwołany w drodze
referendum zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Związku Winkulii i Volkianu na
wniosek nie mniej niż połowy obywateli większością nie mniejszą niż 51%. W przypadku,
gdy 51% obywateli nie jest liczbą całkowitą wówczas zaokrągla się tę liczbę zgodnie z
zasadami matematycznymi.

Art. 32.
1. Prezydent obejmuje urząd po złożeniu przysięgi wobec Rady Związku Winkulii i
Volkianu, o następującym brzmieniu: „Ja, [nazwisko nowego Prezydenta], przed Radą
Związku Winkulii i Volkianu uroczyście przysięgam urząd Prezydenta Związku Winkulii i

Volkianu wiernie sprawować, postanowień Konstytucji dochować, strzec i bronić ze
wszystkich sił swoich, a do woli narodu się zawsze stosować”.
2. Przysięga może zostać rozszerzona poprzez dodanie formuły religijnej.
Art. 33.
Wiceprezydentem jest osoba, którą wskazał jako kandydat na ten urząd, w przypadku gdy
Prezydent nie mogący wypełniać swoich obowiązków nie powoła osoby na tej urząd, urząd
będzie z nieokreślonych powodów nieobsadzony lub gdy zastępca nie może skutecznie
wykonywać swoich obowiązków, jego obowiązki wykonuje Przewodniczący Rady Związku
Winkulii i Volkianu.
Art. 34.
Gabinet Prezydencki powoływany jest przez Prezydenta na okres równy jego kadencji.

Art. 35.
Pracami Gabinetu kieruje wyznaczona przez Prezydenta osoba – Wiceprezydent, inna
specjalnie powołana do tego celu osoba, lub też on sam.

Art. 36.
Osoba kierująca pracami Gabinetu i jednocześnie nie będąca Prezydentem nazywana jest
Przewodniczącym Gabinetu. Prezydent ma prawo odwołać w sposób jawny
Przewodniczącego ze stanowisko przejmując jego obowiązki do czasu wybrania nowej osoby
piastującej stanowisko.
Art. 37.
Prezydent, na wniosek Przewodniczącego Gabinetu powołuje członków Gabinetu. Odwołania
członka Gabinetu dokonuje Prezydent na wniosek Przewodniczącego Gabinetu – po
otrzymaniu noty od Przewodniczącego zawierający powód dymisji.

Art. 38.
Do zadań Gabinetu Prezydenckiego należą sprawy prowadzenia polityki państwa
niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządów terytorialnych.

Art. 39.
Prezydent może uprawnić Przewodniczącącego Gabinetu do dowolnych przysługujących
jemu, według konstytucji i ustaw uprawnień oraz obowiązków, nawet jeśli Przewodniczący
Gabinetu nie piastuje formalnie urzędu Wiceprezydenta.

Art. 40.

Gdyby Prezydentowi, Wiceprezydentowi, Przewodniczącemu Gabinetu lub członkowi
Gabinetu zostało udowodnione przestępstwo, to Rada Związku Winkulii i Volkianu może
większością 2/3 głosów usunąć ich z urzędu i postawić przed Trybunałem Prawa w celu
osądzenia.

Art. 41.
1. Dozwolone jest tworzenie przez obywateli Związku partii politycznych i kół poselskich.
2. W przypadku istnienia partii politycznych lub kół Poselskich możliwe jest wspólne
zgłaszanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych.

Art. 42.
Zakazuje się tworzenia i istnienia partii, które w swym programie odwołują się do ideologi
reżimów totalitarnych, a w szczególności Komunizmu, Faszyzmu, Nazizmu oraz Kalkilizmu
lub dążące do zmiany przy użyciu siły ustroju Związku Winkulii i Volkianu.

Art. 43.
Każdy obywatel Związku Winkulii i Volkianu ma prawo przedstawić ustawę Radzie Związku
Winkulii i Volkianu.

Art. 44.
1. Każdy akt prawny musi znaleźć się w Dzienniku Praw, jeżeli ma być uznany za
obowiązujący.
2. Za redagowanie Dziennika Praw odpowiada Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Dopuszcza się funkcjonowanie regionalnych Dzienników Praw, których redagowanie
leżeć będzie w gestii zarządców samorządów.

Art. 45.
Władzę ustawodawczą na terenie Związku Winkulii i Volkianu sprawuje Rada Związku
Winkulii i Volkianu złożona z dobrowolnie biorących udział w jej pracach obywateli.
Art. 46.
Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący, wybierany oraz odwoływany w drodze
uchwały przyjętej zwykłą większością głosów.

Art. 47.
1. Kadencja Przewodniczącego trwa 3 miesiące.

2. Wybór Przewodniczącego Rady Związku przeprowadza Prezydent. W momencie gdy Rada
Związku nie wskażą Przewodniczącego, jego wyboru dokonuje Prezydent w drodze
postanowienia.

Art. 48.
1. Przewodniczący obejmuje urząd po złożeniu przysięgi wobec Rady, o następującym
brzmieniu: „Ja, [imię i nazwisko nowego Przewodniczącego], przed Radą uroczyście
przysięgam urząd Przewodniczącego Rady Związku Winkulii i Volkianu wiernie sprawować,
postanowień Konstytucji dochować, strzec i bronić ze wszystkich sił swoich, demokrację od
tyranii zachować i zawsze się do woli narodu stosować“
2. Przysięga może być rozszerzona poprzez dodanie formuły religijnej.
Art. 49.
Poseł do Rady traci mandat w momencie stwierdzenia przez przewodniczącego jego
nieobecności na dwóch następujących po sobie glosowaniach.

Art. 50.
Liczba głosów przysługujących posłom zależna jest od ilości posiadanych obywatelstw,
szczegóły określają odrębne przepisy prawa.

Art. 51.
Organizacje prac oraz szczegóły nieuregulowane niniejszą ustawą określa regulamin Rady
Związku Winkulii i Volkianu.

Art. 52.
Władzę sądowniczą w Związku Winkulii i Volkianu sprawuje Narodowy Sąd Powszechny z
siedzibą w Kanugardzie.
Art. 53.
1. Narodowy Sąd Powszechny składa się z Trybunału Powszechnego oraz Trybunału Prawa.
2. Trybunał Powszechny wydaje wyroki w imieniu Związku Winkulii i Volkianu. Rozpatruje
sprawy i wymierza kary na podstawie Kodeksu Karnego, będącego ustawą Rady Związku,
stanowi ponadto sąd drugiej instancji dla sądów krajowych.
Art. 54.
W skład Trybunału Powszechnego wchodzą wszyscy posłowie Rady Związku Winkulii i
Volkianu, nie będący stronami sporu. Pracą Trybunału Powszechnego przewodniczy
Przewodniczący posłowie Rady Związku Winkulii i Volkianu, lub w nadzwyczajnych

przypadkach Prezes Trybunału Powszechnego powoływany w drodze uchwały posłowie
Rady Związku Winkulii i Volkianu.
Art. 55.
Prezes Trybunału Powszechnego traci swój urząd wraz z wydaniem wyroku. Wyroki
Trybunału Powszechnego zapadają w drodze uchwały, podjętej podczas niejawnego
głosowania.

Art. 56.
1. Trybunał Prawa jest nadzwyczajnym organem władzy sądowniczej powołanym w celu
badania spraw związanych ze zgodnością uchwalanych praw z konstytucją, oraz badania
innych spraw których natura wzbudza wątpliwość co do legalności w świetle
ogólnopaństwowego prawa.
2. Na czele Trybunału Prawa stoi Prezes powoływany przez Prezydenta za zgodą posłowie
Rady Związku Winkulii i Volkianu wyrażoną w uchwale. Prezes jest nieusuwalny i
niezawisły, nie może też pełnić funkcji prezydenta oraz być posłem do posłowie Rady
Związku Winkulii i Volkianu.
Art. 57.
W sytuacji, gdy wprowadzony zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny lub stan wojenny,
władza ustawodawcza może ustanowić sądy o charakterze specjalnym, których kompetencje i
skład określać ma odpowiedni akt prawny.
Art. 58.
Samorząd terytorialny pełni w Związku Winkulii i Volkianu istotną rolę jako jeden z
fundamentów w zrównoważonym rozwoju państwa.
Art. 59.
1. Za techniczną stronę organizacji wszelkiego rodzaju wyborów oraz refendów, odpowiada
Komisarz Wyborczy mianowany przez Radę Związku Winkulii i Volkianu.
2. Komisarzem Wyborczym nie może być osoba będąca kandydatem w wyborach, czy też
bezpośrednio związana z kwestią rozstrzyganą w referendum.
Art. 60.
1. Związek Winkulii i Volkianu dzieli się na dwa równe w swych prawach, i w obowiązkach
kraje Winkulię i Volkian, oba te kraje posiadają prawo do:
a) Służb porządkowych, jej wielkość, dowództwo oraz uzbrojenie określa ustawa;
b) Stanowienia własnego ustroju i władz wedle swego uznania, zgodnie z
obowiązującym prawem;
c) Posiadania i dysponowania własnym majątkiem, terytorium i stronami internetowymi;
d) Prowadzenia polityki wewnętrznej i kulturalnej.
e) Ogłoszenia secesji

f) Współpracy z zagranicznym samorządami na zasadach określonych przez Gabinet
Prezydencki
2. Ogłoszenie secesji przez jeden z krajów związkowych Winkulii i Volkianu, odbywa się w
drodze referendum lokalnego zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Związku , na
wniosek władz prowincjonalnych. Wyniki referendum są wiążące w przypadku gdy w
głosowaniu udział weźmie conajmniej połowa zamieszkujących dany kraj związkowy
obywateli Związku Winkulii i Volkianu. W przypadku ogłoszenia secesji przez jeden z
krajów związkowych secesji, drugi kraj automatycznie staje się sukcesorem Związku
Winkulii i Volkianu.
3. W chwili ogłoszenia przez jeden z krajów związkowych secesji, Związek Winkulii i Volkianu
ulega rozwiązaniu.
Art. 61.
1. Prezydent bądź upoważniona do tego osoba może uchylić akt wydany przez władze
prowincjonalne, jeżeli akt ten w jego opinii rażąco narusza konstytucję i inne prawa
państwowe, władzom prowincjonalnym przysługuje odwołanie od tej decyzji do Rady
Związku Winkulii i Volkianu, które mogą unieważnić tą decyzję w drodze uchwały.
2. W przypadku podejrzenia naruszenia przez władze prowincjonalne swymi działaniami
interesów federacji w polityce zagranicznej, to władze te mogą zostać pociągnięte do
odpowiedzialności przed sądem.

Art. 62.
1. Siły Zbrojne Związku Winkulii i Volkianu stoją na straży interesów państwa oraz chronią
integralność terytorialną.
2. W imieniu Prezydenta kierownictwo nad Siłami Zbrojnymi pełni powoływany przez niego
Naczelny Dowódca. Prezydent może także pełnić dowództwo nad wojskiem osobiście.
3. Szczegóły odnośnie organizacji Sił Zbrojnych, oraz zasad ich użycia określa ustawa.
Art. 63.
1. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych podlega Prezydentowi Związku Winkulii i Volkianu i
Ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej.
2. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych dowodzi Siłami Zbrojnymi oraz innymi jednostkami
organizacyjnymi.
3. Na poziomie krajów (Winkulii i Volkianu) za dowodzenie armią odpowiadają sztaby
regionalne, które są jednostkami podlegającymi pod Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych,
posiadają one kompetencje doradcze w stosunku do Naczelnego Dowódcy oraz zarządzają
organizacjami paramilitarnymi na terenie ich krajów.
4. Oddziały wojska dowodzone przez sztaby regionalne nie mogą występować przeciwko
oddziałom dowodzonym przez drugi ze sztabów regionalnych.
Art. 64.
1. Żałoba narodowa jest okresem głębokiego smutku i symbolem solidaryzmu w cierpieniu.

2. Żałobę narodową ogłasza Prezydent, określając czas jej trwania.
3. W przypadku śmierci Prezydenta, żałoba narodowa następuje automatycznie i trwa do
momentu pogrzebu zmarłego.
Art. 65.
1. Stan wojenny jest okresem szczególnego zagrożenia wojną.
2. Stan wojenny jest ogłaszany i odwoływany przez Prezydenta, przy zgodzie Rady Związku
Winkulii i Volkianu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej przy obecności minimum połowy
składu, gdzie minimum 2/3 głosujących było za.
3. W okresie trwania stanu wojennego uprawnienia organów władzy przechodzą całkowicie na
Prezydenta i jego gabinet.
Art. 66.
1. Stan nadzwyczajny jest okresem zagrożenia dla trwałości państwa, spowodowanym
zanikiem aktywności paraliżującym normalne funkcjonowanie organów i struktur państwa.
2. Stan nadzwyczajny ogłasza Prezydent na czas spadku lub braku aktywności, przy braku
sprzeciwu ze strony Rady Związku Winkulii i Volkianu.
3. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Prezydent przejmuje uprawnienia organów
władzy ustawodawczej.
Art. 67.
1. W okresach, gdy Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy, ma On prawo do
wydawania dekretów z mocą ustawy.
2. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta, dekrety z mocą ustawy są
poddawane pod głosowanie Rady Związku Winkulii i Volkianu i w przypadku ich przyjęcia,
stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.
Art. 68.
Z chwilą wejścia niniejszej Konstytucji w życie wygasa kadencja Prezydenta i wszystkich
innych urzędników państwowych szczebla centralnego. Miasto Stołeczne Jugowice staje się
częścią Winkulijskiej Republiki Egvallandu (Winkulii).

Art. 69
Po wejściu niniejszej Konstytucji w życie Volkiańska Armia Ludowa (VAL) oraz Siły Zbrojne
Winkulijskiej Republiki Egvallandu (SZ WRE) ulegają przekształceniu w Siły Zbrojne
Związku Winkulii i Volkianu, a sztaby dowódcze VAL oraz SZ WRE zostają przekształcone
w sztaby regionalne. Szczegóły tej reorganizacji określa odpowiednia ustawa.

Art. 70.
1. Zmianę niniejszej konstytucji, bądź jej uchylenie może dokonać Rada Związku Winkulii
i Volkianu bezwzględną większością głosów.

2. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Załącznik nr 3 - Hymn Związku Winkulii i Volkianu
“Na mury, bracia dziś”
Mateusz Żmigrodzki
Powstańcie bracia wszyscy,
Ojczyznę ratować czas!
Bo tyran hordy swe nasłał,
by wolność naszą zabrać!
By wolność naszą zabrać!
Czy słyszycie ich mongolski ryk
przeokropny, z bitewnych pól niesiony?
To oni idą, zabić wszystkich Was,
synów i żony Wasze
Ref.: (x2)
Na mury, bracia dziś!
Walki nadszedł czas!
Bo musimy
Watahę dorżnąć
I spoić ich krwią ląd!

