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„...i nie bierzcie wszystkiego zbyt serio!” 

Tombond I 



 W świecie realowym od tysięcy lat panuje spór o właściwą koncepcję pochodzenia 
państwa. Jednak, jeŜeli mówimy o świecie wirtualnym, towarzyszy nam tylko jednak z tych 
teorii – teoria umowy społecznej. W ich pochodzeniu zawierają się części teorii Hobbesa, 
Rousseau i Proudhon, tworząc jedną, charakterystyczną całość. U zarania dziejów kilka osób 
postanowiło ograniczyć swoją wirtualną wolność na rzecz suwerena, w tym przypadku znamy 
go z imienia i nazwiska – był nim TomBond van Dromer. Suweren w zamian za 
nieograniczoną niemal władzę zapewnił społeczeństwu wirtualne bezpieczeństwo i 
podstawowe warunki rozwoju. Umowa ta została zawarta całkowicie dobrowolnie. Powstało 
nowe państwo. Lecz czy wolności, których pozbyło się społeczeństwo danego państwa, 
zostały utracone bezpowrotnie? I tutaj związek z pewnymi poglądami (zwłaszcza Hobbesa) 
się kończy, bowiem niepisana umowa społeczna była zmieniana przez pisane prawo. I nie 
mieli racji Platon i Arystoteles, uwaŜając demokrację za ustój zły. Nie miał teŜ racji Platon, 
twierdzący, Ŝe do demokracji moŜna dojść przez degradację ustroju, a nie przez jego 
pozytywny rozwój. Nie mieli racji z tego względu, iŜ przez demokrację rozumieli „rządy 
biedoty”. W świecie wirtualnym przecieŜ nie ma podziału na bogatych i biednych, nisko i 
wysoko urodzonych. Dlatego zaprzeczenie niektórym teoriom i zwracanie wolności 
obywatelom było i jest celem właściwym.  

Ideałem dla państw wirtualnych byłyby elementy demokracji bezpośredniej, jednak jest to 
oczywiście niemoŜliwe. Ze względów innych, niŜ w realu, jednak ze skutkami podobnymi. 
Państwa wirtualne dołączyły do swych ustrojów ideę demokracji pośredniej, w niektórych 
tylko przypadkach uciekając się do decyzji ogółu.  

Jak wiemy, Królestwo Dreamlandu było wzorem i kolebką wszystkich dziedzin i rozwiązań 
świata wirtualnego, nie inaczej było z demokracją pośrednią, czyli parlamentaryzmem. 

 

I. Rada Namiestnicza. 

 Za datę narodzin dreamlandzkiego parlamentaryzmu moŜemy uznać 1 lutego 1999 
roku. Tego dnia został wydany  System ustrojowy Najjaśniejszego Królestwa Dreamlandu, 
stanowiący poprawkę do ówczesnej konstytucji, która nie zachowała się do dzisiejszych 
czasów. Zakładał on, prócz niemal absolutnej władzy króla istnienie Rządu Królestwa 
Dreamlandu oraz Rady Namiestniczej. Rada Namiestnicza była organem doradczo-
ustawodawczym działającym przy królu. Składała się ze wszystkich sześciu na ten czas 
namiestników prowincji Królestwa.  

Do głównych kompetencji Rady Namiestniczej naleŜały: (1) Doradzanie królowi w sprawach 
państwowych, (2) Kontrola Rządu Królestwa Dreamlandu, (3) Kreowanie polityki 
zagranicznej. 

1. Doradzanie królowi w sprawach państwowych. 

Kompetencja ta ma wiele znaczeń, jak równieŜ w pewnym przypadku znaczenia w ogóle nie 
posiada. NaleŜy bowiem odpowiedzieć na pytanie: gdzie według króla kończy się sprawa 



Korony, prowincji, Rządu, czy innych instytucji, a gdzie zaczyna się sprawa państwa? 
Wszystko zaleŜało w tej mierze właśnie od opinii króla. 

2. Kontrola Rządu Królestwa Dreamlandu. 

Rada Namiestnicza mogła wyrazić wotum nieufności wobec któregoś z ministrów, zwanych 
takŜe prytanami, na zasadzie jednomyślności. Jednak wniosek o odwołanie prytana, będący 
skutkiem udzielenia wotum nieufności, nie musiał być pozytywnie rozpatrzony przez króla. 
Ponadto Rząd został zobowiązany do wykonywania poleceń Rady w formie zaleceń i ustaw.   

3. Kreowanie polityki zagranicznej. 

W dostępnych źródłach brak szczegółowych informacji dotyczących działań Rady w tym 
zakresie, jednak naleŜy pamiętać, iŜ w 1999 roku politykę zagraniczną Królestwa Dreamlandu 
stanowiły jedynie stosunki z Raflandią i innymi sezonowymi mikronacjami.  

Jak więc widzimy Rada Namiestnicza posiadała niewielkie kompetencje, a co za tym idzie 
niewielki wpływ na kreowanie polityki Królestwa. ChociaŜ namiestnicy w tamtym okresie 
odgrywali znaczącą rolę – nazwano go epoką namiestników – nie wynikało to z 
konstytucyjnych uprawnień Rady.  

NaleŜy odpowiedzieć na pytanie, czy Rada Namiestnicza spełniała warunki uprawniające do 
miana parlamentu. Parlament klasyczny pełni cztery podstawowe funkcje: ustrojodawczą, 
ustawodawczą, kreacyjną i kontrolną. Ustrój zawarty w konstytucji był oktrojowany osobiście 
przez króla, analogicznie większość aktów prawnych na mocy ustawy wydawał monarcha. W 
dostępnych nam źródłach nie ma mowy o powoływaniu urzędników państwowych przez 
Radę. Funkcja kontrolna Rady Namiestniczej nie miała charakteru obligatoryjnego i 
ostatecznego. Tak więc Rady Namiestniczej nie moŜemy zaliczyć do parlamentów. Jednak 
autor wskazał datę jej powstania jako początek parlamentaryzmu, poniewaŜ Rada 
Namiestnicza była kolebką dreamlandzkiej demokracji, a jej powstanie pierwszym 
przystankiem w drodze ku dzisiejszej tradycji parlamentarnej. 

śadne ze źródeł nie podaje wprost pierwszego składu Rady Namiestniczej, jednak moŜemy 
być niemal pewni, Ŝe w jej skład wchodzili właśnie namiestnicy z tego okresu, zwyczaj 
reprezentacji namiestnika pojawił się znacznie później. ToteŜ skład pierwszej dreamlandzkiej 
Wysokiej Izby prawdopodobnie przedstawiał się następująco: 

• arcyksiąŜę Kreon (Morland); 

• margrabia Nimitz (Webland, powołany 4 lutego); 

• lord Tristan (Antykland); 

• Adrien Thierry (Blacklock); 

• arcyksięŜna Ada lub Apollo (Furlandia); 

• Elvis lub Fenix (Memphis).  



Przypomnieć równieŜ naleŜy, iŜ pierwszym kaclerzem-premierem Królestwa był margrabia, a 
później ksiąŜę Nimitz. 

Nie są nam dzisiaj znane konkretne działania Rady Namiestniczej. Musimy jednak pamiętać, 
iŜ ówczesna władza nie wykonywała swych kompetencji za pomocą rozbudowanych aktów 
prawnych. Administracja posługiwała się mniej formalnymi narzędziami, a jeŜeli wydawany 
juŜ był konkretny dokument, przedstawiał krótką, równieŜ nieformalną informację poza 
standardami dzisiejszej legislacji. Przykładem moŜe być dekret królewski z dnia 20 czerwca 
1999 roku: 

„Ustanawia się, Ŝe Ŝaden obywatel Dreamlandu nie moŜe łączyć w swym ręku  
więcej niŜ jednego urzędu w administracji państwowej. Dekret wchodzi w Ŝycie z dniem 

20.06.1999r.” 

Trudno jest z perspektywy dzisiejszych czasów oceniać Radę Namiestniczą, później nazwaną 
Radą Królewską. Jednak z pewnością moŜemy uznać zasługi Rady w budowaniu 
nowoczesnego państwa dreamlandzkiego. Król TomBond, mający dotąd władzę absolutną, 
postanowił o pierwszym kroku ku trójpodziałowi władzy. I choć Rada Namiestnicza, a 
później Królewska były organami jedynie doradczymi, a w ich skład wchodziły osoby 
powoływane przez Króla, moŜemy uznać te organy za zaląŜki dzisiejszego parlamentaryzmu. 

 

II. Konstytucja kwietniowa i Parlament dwuizbowy. 

 Kolejnym krokiem w rozwoju parlamentaryzmu była nowa konstytucja. 23 kwietnia 
2000 roku król TomBond I oktrojował Konstytucję Najjaśniejszego Królestwa Dreamland, 
opracowaną przez premiera margrabiego Nimitza.  

Dotychczas uwaŜano, Ŝe pierwsza Konstytucja została ogłoszona w sierpniu 2000 roku. 
Jednak moŜemy mówić o dwóch wcześniejszych konstytucjach: konstytucji z przełomu 1998 
i 1999 roku, dziś juŜ nie zachowanej, oraz właśnie omawianej ustawie zasadniczej. Pogląd 
taki brał się z braku daty przy Konstytucji z 23 kwietnia, jednak moŜemy być pewni, Ŝe 
omawiana akt prawny jest właśnie najstarszą zachowaną do dziś konstytucją. Potwierdzeniem 
tego jest proklamacja Króla TomBonda, w którym wskazuje na opracowanie konstytucji 
przez Nimitza (taka sama informacja znajduje się pod tekstem konstytucji) oraz ład 
konstytucyjny Królestwa z tamtego okresu, odpowiadający przepisom omawianej ustawy 
zasadniczej. 

Nowa konstytucja radykalnie zdemokratyzowała Królestwo, wprowadzając trójpodział 
władzy z dwuizbowym Parlamentem. W skład Parlamentu miały wchodzić:  

- Senat, składający się z senatorów powoływanych przez króla; 

- Sejm, w którego skład wchodzili posłowie wybierani w wyborach. 

Model tego parlamentu nie odbiegał juŜ znacząco od modelu dzisiejszego. W Izbie WyŜszej – 
Senacie mogli zasiadać szlachcice i arystokraci z powołania królewskiego. W praktyce byli to 



namiestnicy koronni oraz pojedyncze osoby pełniące wysokie urzędy – sekretarze generalni 
kancelarii królewskiej oraz zarządcy domeny królewskiej. Izba NiŜsza – Sejm – stanowiła 
pierwszy demokratyczny organ w Królestwie Dreamlandu. Posłem mógł zostać kaŜdy 
obywatel Królestwa, bez względu na przynaleŜność do płaszczyzn. 

RównieŜ kompetencje i uprawnienia Parlamentu istotnie się zwiększyły. Ustawy, uchwalane 
przez obie Izby, musiały być podpisane przez króla. JeŜeli król wetował ustawę nie szła juŜ 
ona do kosza, lecz była przedkładana Parlamentowi do ponownego rozpatrzenia. Aby 
przełamać królewskie weto potrzeba było 2/3 głosów w Sejmie i zwykła większość głosów w 
Senacie. TakŜe zmiany w konstytucji były niemoŜliwe bez zgody Parlamentu, wyraŜonej 
zwykłą większością głosów przy 2/3 większości głosów w Senacie. Król przekazał więc 
Parlamentowi istotne narzędzia władzy ustawodawczej. 

Niezwykle interesująca była funkcja kontrolna Parlamentu nad Rządem. Konstytucja 
stanowiła: 

„JKM powołuje premiera rządu według własnej woli, musi on jednak zostać zaakceptowany 
przez Parlament.” 

Jest to wprowadzenie, osiem lat wcześniej, niŜ dotąd przypuszczano, wotum zaufania dla 
Rządu. Niestety Parlament nigdy nie wykorzystał tego przywileju, poniewaŜ podczas 
obowiązywania omawianej konstytucji premierem niezmiennie był ksiąŜę Nimitz.  

Nowa konstytucja wprowadziła ponadto twór nieznany dotąd w naszym Królestwie – partię 
polityczną. ZałoŜycielem partii mógł zostać kaŜdy obywatel Królestwa z wyjątkiem Ŝołnierzy 
armii federalnej. Zabroniono tworzenia partii „faszystowskich lub kaŜdych innych, których 
działania i poglądy są sprzeczne z Konstytucją i które działają na szkodę Dreamlandu.”(op. 
cit).  

3 dni po ogłoszeniu konstytucji, 26 kwietnia 2000 roku Piszkwak ogłosił powstanie partii 
politycznej - Związku Artystów i Naukowców Dreamlandu (ZAiND). Następnego dnia 
powstała Dreamlandzka Partia Uzasadnionego Optymizmu (DPUO) z przewodniczącym 
Sophersem i wiceprzewodniczącym Loenardo. W Królestwie zauwaŜono pierwsze oznaki 
przedwyborczej walki politycznej, choć nieznany był termin wyborów parlamentarnych, a 
Premier Nimitz poszukiwał marszałka Sejmu I Kadencji, który przygotować miał ordynację 
wyborczą.  

7 maja Król Tombond oficjalnie zarejestrował DPUO. Więc miano pierwszej dreamlandzkiej 
partii politycznej otrzymała Dreamlandzka Partia Uzasadnionego Optymizmu. ZAiND, a 
takŜe nowe ugrupowania: Dreamlandzka Partia Monarchistyczna (DPM) oraz Dreamlandzka 
Partia Ludzi Szczęśliwych (DPLS) nie spełniały wymogów rejestracji.  

Uwagę zwraca fakt, iŜ juŜ pierwsza partia ogłosiła swoje istnienie tak szybko. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe zmiany w prawie były strzałem w dziesiątkę, a społeczeństwo nie tyle było na 
nie przygotowane, co wręcz czekało na swoją szanse angaŜowania się w politykę. Czy te 
pierwsze odczucia okaŜą się trafne? Przekonac moŜna się o tym jedynie spoglądając na 
następne punkty demokratyzacji. 



Trzy dni później Król postanowił o zarządzeniu wyborów parlamentarnych na 19 – 20 maja. 
Do wyborów ostatecznie stanęły: 

- Dreamlandzka Partia Uzasadnionego Optymizmu 

- Związek Artystów i Naukowców Dreamlandu 

- Dreamlandzka Partia Monarchistyczna. 

Kampania wyborcza wskutek podobnych programów wszystkich partii koncentrowała się na 
hasłach wyborczych. Jednym z waŜniejszych wydarzeń podczas kampanii była wiadomość o 
wstąpieniu Premiera margrabiego Nimitza do DPM.  

20 maja 2000 roku ok. godz. 7:00 Król TomBond I w imieniu Królewskiej Generalnej 
Komisji Wyborczej otworzył wybory parlamentarne. Dreamlandczycy mogli oddawać swoje 
głosy na partie, mieliśmy więc do czynienia z głosowaniem pośrednim. W wyniku małej 
frekwencji Król postanowił o przedłuŜeniu czasu głosowania do godziny osiemnastej 
następnego dnia. 

Po zakończeniu głosowania obwieszczono wyniki wyborów parlamentarnych. Zwycięzcą 
okazał się Związek Artystów i Naukowców Dreamlandu, zdobywając 42,1 % głosów. Za nim 
uplasowała się Dreamlandzka Partia Uzasadnionego Optymizmu (31.58 %) oraz 
Dreamlandzka Partia Monarchistyczna (26.32%). Frekwencja wyniosła 35 %.  

W związku z tym podział mandatów w myśl nieformalnego przelicznika Króla TomBonda 
przedstawiał się następująco: 
ZAiND - 5 mandatów 
DPUO - 4 mandaty  
DPM - 3 mandaty. 
Partie miały zgłaszać Królowi swoich kandydatów na posłów, a ZAiND dodatkowo 
kandydaturę na Marszałka Sejmu. 
 
Królestwo Dreamlandu przeszło pierwszy egzamin z demokracji. Na jaką ocenę zasłuŜyło? 
Dobrze naleŜy oceniać samo doprowadzenie do wyborów – Król TomBond ostatecznie 
postanowił do ograniczenia swej niemal absolutnej władzy, a Dreamlandczycy pokazali, Ŝe są 
w stanie aktywnie uczestniczyć w tworzącym się Ŝyciu politycznym Królestwa. ZauwaŜmy, 
Ŝe w ciągu dwóch tygodni od powstania takowej moŜliwości załoŜono trzy partie polityczne! 
Co prawda, były to partie po części populistyczne, ale to przymiot kaŜdej młodej demokracji. 
Niestety niska frekwencja nie stawia w dobrym świetle ogółu społeczeństwa. MoŜna ją 
argumentować dwojako: albo rzeczywiście Dreamlandczycy nie byli jeszcze dojrzali do 
oddawania głosów na konkretne partie i traktowali Królestwo z nadmiernym dystansem, albo 
po prostu liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania była znacznie zawyŜona. Mając 
na uwadze moŜliwości techniczne tamtego okresu bardziej prawdopodobny jest drugi 
argument. 
 
1 czerwca TomBond ustalił skład Parlamentu. Posłami Sejmu I Kadencji zostali: 
• Klub Parlamentarny ZAiND 
- Piszkwak (Przewodniczący ZAiND);  
 - Alien; 



 - Misio; 
 - Wessena; 
 - Willow. 
 
• Klub Parlamentarny DPUO 
 - Sophers (Przewodniczący DPUO); 
 - Leonardo (Wiceprzewodniczący DPUO); 
 - Bri; 
 - Szymon Janus. 
 
Swoich trzech mandatów nie obsadziła DPM, której wszyscy członkowie zasiadali 
nowopowstałym w Senacie, ostatecznie składającym się z: 
 - księcia Morlandu Kreona; 
 - księcia Weblandu Nimitza; 
 - lorda Antyklandu Tristana (Przew. DPM); 
 - lorda Memphis Adrien Thierry; 
 - lorda Furlandii Adriana; 
 - Sekretarza Generalnego Kancelarii Królewskiej sir Piotra; 
 - lorda mera Dreamopolis i Zarządcy Domeny Królewskiej Martena. 
 
Pierwszą niespodzianką posiedzenia Sejmu, które nastąpiło niezwłocznie po ogłoszeniu listy 
posłów, był wybór Leonarda na urząd Marszałka. Jest to na tyle interesujące, Ŝe wybór odbył 
się bez głosowania w Izbie, wbrew oświadczeniu TomBonda, w którym zaznaczył, Ŝe 
marszałkiem zostanie poseł KP ZAiND. Zatem wybór pierwszego Marszałka, który to ma 
stać na straŜy praworządności i sprawiedliwości w Izbie, niewiele miał wspólnego z 
demokracją parlamentarną. 
 
Przy okazji doszukiwania się przyczyn niskiej frekwencji wyborczej argument braku 
dojrzałości społeczeństwa doskonale odnosi się do nowoobranego parlamentu. Posłowie 
regularnie nie stawiali się na posiedzeniach Sejmu (w ZAiND obecna była tylko jedna 
posłanka), w głosowaniach nad projektami ustaw brało udział trzech posłów, a Senatorowie 
nie mogli poradzić sobie z rozpatrzeniem ustaw uchwalanych przez Sejm.  
Król TomBond musiał został zmuszony do interwencji. 19 czerwca wprowadził stan 
wyjątkowy na terenie całego Królestwa, zawiesił działanie parlamentu oraz przekazał władzę 
ustawodawczą rządowi księcia Nimitza. W uzasadnieniu pisał: „Niestety, większość 
polityków udowadnia swą nieodpowiedzialność i co gorsza brak samodzielności, gdyŜ nie 
potrafią rządzić państwem dłuŜej niŜ 2 tygodnie bez królewskiej interwencji.” 
 
W tym miejscu moŜemy mówić juŜ o końcu Sejmu I Kadencji. Przez 9 dni funkcjonowania z 
jednej strony uchwalił kilka ustaw regulujących finanse Królestwa, z drugiej wespół z 
Senatem wykazał się nieodpowiedzialnością – dochodziło nawet do nawoływania do 
naginania prawa. Jakie są tego przyczyny? MoŜna je zauwaŜyć w destabilizacji całego 
Królestwa. Z dnia na dzień zmieniono ustrój, cięŜar rządzenia został w duŜej mierze 
przerzucony na parlament. Jednocześnie nie przygotowano podstaw pod demokratyzację. 
Parlament zawisł w próŜni prawnej, a jednocześnie ograniczany był prawem juŜ istniejącym. 
Do tego doszedł brak doświadczenia nowych posłów – nie mieli gdzie nauczyć się pisania 
ustaw, prowadzenia debat, czy nawet głosowania. Skoro byli pierwsi, skąd mieli wziąć wzór? 
Dlatego nie moŜna oceniać Sejmu I Kadencji wyłącznie negatywnie.  
 
 



III. Stabilizacja i Senat. 
 
 20 czerwca 2000 roku ksiąŜę Nimitz korzystając z uprawnień nadanych w stanie 
wyjątkowym zatwierdził cztery ustawy: prawo podatkowe, prawo finansowe, o 
funkcjonowaniu CBD (ze zmianami) oraz ustawę o gruntach (ze zmianami). Minister 
Finansów, Gospodarki i Ekonomii Sophers wydał stosowne rozporządzenia wykonawcze, w 
tym Rozporządzenie 1/2000, które stanowi pierwszy dreamlandzki budŜet. A więc to Minister 
Finansów jako pierwszy wydał akt charakterystyczny dla parlamentu – namiastkę ustawy 
budŜetowej. 
 
Na początku sierpnia po aferze w Księstwie Furlandii i ponownym przesileniu sytuacja 
polityczna Królestwa ulegała stabilizacji. Jednak stan wyjątkowy jeszcze trwał i Ŝadna ze 
stron nie znała sposobu na stabilne rządy. 4 sierpnia wicehrabia Sophers wystąpił z 
propozycją zmian w strukturze państwowej. Wygłosił wtedy znamienne zdanie, które dziś 
niestety zapomniano: „Jeszcze jedna sprawa tym razem dotycząca parlamentu: czy naprawdę 
musi być on dwuizbowy?” 
Minister zaproponował, by utworzyć jednoizbowy parlament, w połowie wybierany w 
wolnych wyborach, w połowie obsadzany z powołania królewskiego.  
 
Na podstawie tej propozycji wśród mieszkańców wywiązała się dyskusja na temat 
obowiązującej konstytucji. Niektórzy dostrzegli w niej zbyt rozległą władzę królewską. 
Niemal natychmiastowo na propozycje odpowiedział teŜ Król TomBond – ogłosił nabór do 
nowego Parlamentu. Parlament liczyć miał 10 osób. 5 posłów miało wejść z powołania 
DPUO i ZAiND, drugich pięciu posłów miał mianować Król.  
 
13 sierpnia TomBond ogłosił nową konstytucję. Podał równieŜ skład Senatu, jedynej izby 
Parlamentu: 
 • Senatorowie mianowani przez Krola: 
 - ksiąŜę Nimitz, 
 - ksiąŜę Kreon, 
 - lord Tristan, 
 - lord Marten, 
 - sir Piotr, 
• Senatorowie wybrani: 
 - vice hrabia Sophers (DPUO) 
 - Alien (DPUO) 
 - Misio (ZAiND) 
 - Kurak (ZAiND) 
 - Dagmara (ZAiND) 
 
Stan wyjątkowy został zniesiony 15 sierpnia.  
 
Przyjrzyjmy się konstytucyjnym podstawom nowego Parlamentu. Szumnie ogłoszona nowa 
Konstytucja Najjaśniejszego Królestwa Dreamland de facto stanowiła nowelizację 
poprzedniej ustawy zasadniczej. Usunięto jedynie zapisy dotyczące Sejmu oraz zmieniono 
zasady wyboru senatorów zgodnie z zasadą „połowa z wyborów, połowa od króla”. 
Zaznaczono teŜ, Ŝe król moŜe zdecydować o zmniejszeniu jego reprezentacji do 1/3 całego 
składu Senatu.  
 



PowyŜszy system moŜemy nazwać przejściowym, właśnie tak powinien wyglądać Sejm I 
Kadencji który, jak pamiętamy, nie odnalazł się w pełnej demokracji. Dreamland, po 
zachłyśnięciu się wolnością, cofnął się w swojej drodze ku demokracji. NaleŜy zwrócić 
uwagę na fakt, iŜ TomBond nie przestraszył się sytuacji panującej w Królestwie i nie wrócił 
w nowej konstytucji do monarchii absolutnej. To działanie moŜemy określić jako 
dalekowzroczne i adekwatne do sytuacji. Wątpliwości zbudzać moŜe jedynie wybór 
pierwszych senatorów nowego systemu. Nowy Senat, bez przeprowadzenia wyborów, nie 
mógł być określany jako demokratyczny. 
 
Na koniec naleŜy równieŜ dostrzec okoliczności powstania nowego Senatu. Tym razem 
inicjatywa zmian ustrojowych wyszła od strony obywateli. To zwykły obywatel - choć z 
randze ministra – rozpoczął dyskusję, w której społeczeństwo zapragnęło normalizacji Ŝycia 
publicznego oraz zmian przywracających im moŜliwość wpływania na wirtualną 
rzeczywistość. 
 

IV. Dziedzictwo pierwszych parlamentów. 
 
 I ten parlament nie trwał długo. Pod koniec sierpnia odbyły się wybory, w których 
wygrała Dreamlandzka Partia Monarchistyczna. Trzy dni po rozpoczęciu kadencji TomBond 
rozwiązał Senat, a władzę przekazał Tymczasowej Radzie Narodowej – tak podaje „Głos 
Weblandu” z 27 grudnia 2002 roku. 
 
Następne dreamlandzkie parlamenty, wraz z Sejmem Federalnym powołanym na mocy 
Traktatu Federacyjnego, czy wreszcie Izbą Poselską i Senatem, które działają w tym kształcie 
nieprzerwanie od siedmiu lat, stawały się coraz bardziej biurokratyczne. Jak mogliśmy 
zauwaŜyć, większość zwrotów i procedur późniejszych Izb zasięgnięta była ze świata 
realowego, jednak podstawy Ŝycia parlamentarnego zostały stworzone właśnie podczas 
omawianych tutaj kadencji.  

… 
 
Uwagę zwraca fakt, Ŝe Dreamland przedparlamentarny to zaledwie 6 miesięcy. Co prawda, z 
dzisiejszej perspektywy pół roku to bardzo duŜo, jednak czas między 1 sierpnia 1998 roku a 1 
lutego roku następnego to okres bolesnych narodzin naszego Królestwa, kiedy trzeba było 
wymyśleć wszystko, od wyglądu stron internetowych po podstawy ustrojowe. MoŜemy więc 
dojść do wniosku, Ŝe Dreamland nie wytrzymał długo bez parlamentaryzmu. Lub 
parlamentaryzm bez Dreamlandu. 
 
 

Orlova, Kunigakatu 9 
dnia 1 sierpnia 2009 roku 
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ZAŁĄCZNIK   I 

System ustrojowy Najjaśniejszego Królestwa Dreamlandu  

(reforma z dnia 1.02.1999jako poprawka do Konstytucji.) 

 

W Dreamlandzie są trzy rodzaje władzy: ustawodawczo-prawodawcza, wykonawcza i 
sądownicza. 

W Królestwie są cztery organy władzy: 

1.  Władzę najwyŜszą we wszystkich rodzajach i nie podlegającą zmianie stanowi Król. 
2.  Obok Króla istnieje Rada Namiestnicza, składająca się z arystokratów - namiestników 

wszystkich prowincji Dreamlandu. 
3.  Trzecim organem władzy jest Rząd Królestwa Dreamlandu, kierowany przez kanclerza- 

premiera. 
 

Kompetencje i podział władzy: 

 

1.  Rząd Królestwa Dreamlandu, składający się z poszczególnych ministrów i koordynującego 
ich pracę premiera pełni rolę władzy wykonawczej. Wydaje on samodzielnie decyzje i 
koordynuje Ŝycie wewnętrzne Dreamlandu w dziedzinach takich jak kultura, gospodarka, 
ekonomia, Ŝycie społeczne. Decyzje Rządu muszą mieć na celu dobro Królestwa, być 
zgodne z prawem i ogólnymi wytycznymi Króla i Rady Namiestniczej. Dotyczą one 
całego Dreamlandu i jego prowincji, a zatem namiestnicy takŜe powinni się im 
podporządkować. Kanclerz desygnuje ministrów. Odwołanie kanclerza-premiera jest 
równoznaczne z odwołaniem rządu. 

2.  Rada Namiestnicza to organ doradczo-ustawodawczy działający przy Królu i wraz z nim 
podejmujący główne decyzje. Razem z Królem koordynuje on prace Rządu i ma 
wyłączność w sprawach polityki zagranicznej Królestwa Dreamlandu. Rząd i kanclerz oraz 
poszczególni ministrowie są odpowiedzialni przed Radą Namiestniczą i Królem oraz winni 
podporządkowywać się ich ogólnym zaleceniom i ustawom. 

3.  Król to najwyŜszy organ wszelkiej władzy i pierwsze źródło prawa. Ma ostateczny głos w 
kaŜdej sprawie. 

4.  Organem władzy sądowniczej niŜszego szczebla jest Narodowy Trybunał Sprawiedliwości 
składający się z dwóch niezaleŜnych sędziów (nie mogą oni pełnić Ŝadnych funkcji 
politycznych). NajwyŜszym organem władzy sądowniczej jest Król. Jeśli jest to 
uzasadnione, to od wyroku Trybunału moŜna odwołać się do Króla, który podejmuje 
ostateczną decyzję. 

 

Inne adnotacje: Członkiem Rządu nie moŜe być namiestnik prowincji ani członek NTS (patrz. 
Pkt.4). Ministrów desygnuje premier-kanclerz, któremu Król powierza misję utworzenia 
rządu. 



Odwołanie premiera-kanclerza (rządu) moŜe zapaść decyzją Królewską. Rada Namiestnicza 
składa do Króla wniosek o odwołanie Rządu i musi być w tej sprawie jednomyślna.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK   II 

 
 
KONSTYTUCJA NAJJASNIEJSZEGO KRÓLESTWA DREAMLAND 
 
I. Preambuła 
 
My Król Dreamlandu, TomBond I panujący z woli Boga i Narodu, wraz ze wszystkimi 
stanami skonfederowanymi, ogłaszamy tę konstytucję dla dobra całego Dreamlandu i 
wszystkich jego mieszkańców. Niech ta konstytucja i jej prawa trwać będa tak długo, jak 
długo będą słuŜyc całemu Narodowi Dreamlandzkiemu. 
 
II. O ustroju i władzy 
 
1. Dreamland jest monarchią konstytucyjną. NajwaŜniejszą osobą w państwie jest Jego 
Wysokość, Król TomBond I, panujący z woli Boga i narodu. 
2. Władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą 
3. Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy Parlament, który składa się z: 
- Senatu, czyli Izby WyŜszej, w której zasiadać mogą jedynie przedstawiciele szlachty i 
arystokracji dysponujacy pelnia praw publicznych. Senatorowie wybierani są przez JKM. 
Senat podejmuje decyzje większością głosów z wyjątkiem sytuacji, w których prawo 
nakazuje inny sposób podejmowania decyzji. 
- Sejmu, czyli Izby NiŜszej, w której zasiadać moŜe kaŜdy dysponujacy pelnia praw 
publicznych obywatel, bez względu na to z jakiej warstwy społecznej się wywodzi. Posłowie 
wybierani są przez ogół obywateli. Sejm podejmuje decyzje większością głosów z wyjątkiem 
sytuacji, w których prawo nakazuje inny sposób podejmowania decyzji.. 
4. Aby wydac akt prawny z moca ustawy, potrzebna jest jego akceptacja przez obie Izby. 
5. Aby ustawa weszla w zycie, potrzebna jest zgoda JKM. Ewentualne veto moŜe być 
odrzucone 2/3 glosow w Izbie Nizszej i zwykla wiekszoscia w Izbie Wyzszej.  
6. Obie Izby Parlamentu mają prawo inicjatywy ustawodawczej. Krol ma prawo inicjatywy 
ustawodawczej. 
7. Parlament i Król tworzą Zgromadzenie Narodowe.  
8. Zmian w Konstytucji moŜe dokonywac Krol za aprobata 2/3 glosow Senatu i przy zgodzie 
zwyklej wiekszosci w Parlamencie. 
9. W wyjatkowych przypadkach, za zgoda Senatu Krol moŜe rozwiazac Sejm. 
10. Władze wykonawczą stanowi Król i mianowany przez niego rząd. Dekrety rzadu mogą 
być cofniete przez JKM, w celu zapewnienia spojnosci prawnej dekretow Krola i rzadu. 
11. JKM powołuje premiera rządu według własnej woli, musi on jednak zostać 
zaakceptowany przez Parlament. 
12. Władzę sądowniczą stanowią niezawisłe sądy. 
13. NajwyŜszą władzę sądowniczą sprawuje Sąd NajwyŜszy, który pilnuje m.in. 
przestrzegania przez JKM i Parlament konstytucji. Sędziów do Sądu NajwyŜszego powołują 
po jednym Sejm, Senat i JKM. Sędzia wybrany przez JKM staje się jednocześnie 
przewodniczącym składu sędziowskiego. 
14. Król sprawuje całość władzy wojskowej. Pomaga mu sztab, na którego czele stoi 
Generalny Inspektor Armii. 
15. Terytorium kraju dzieli się na prowincje, są to jednostki terytorialne, w których władzę 
sprawują, mianowani przez JKM namiestnicy. Uprawnienia namiestnikow i lokalnych wladz 
okresla ustawa oraz art.VI Konstytucji. 



16. Stolica państwa jest osobną jednostką terytorialną, na której czele stoi burmistrz. Staje się 
on automatycznie członkiem Senatu. 
 
III. O stanie wyjątkowym oraz wojnie 
 
1. JKM ma prawo w razie zagroŜenia zewnętrznego albo wewnętrznego wprowadzić na 
terenie całego kraju stan wyjątkowy. 
2. Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego JKM przejmuje całość władzy w Dreamlandzie, 
zarówno ustawodawczej, wykonawczej, jak i sądowniczej. Oznacza to, Ŝe JKM zyskuje 
prawo wydawania dekretów z mocą ustaw państwowych, oraz ma prawo sądzić kaŜdego 
obywatela jako najwyŜszy sędzia. 
3. Stan wyjątkowy moŜe zostać wprowadzony na okres 2 miesięcy, a następnie przedłuŜony 
przez parlament na długość kolejnych 4 miesięcy. 
4. JKM ma prawo wypowiedzieć wojnę jakiemukolwiek innemu krajowi, a decyzja ta musi 
zostać jednak zaakceptowana przez Senat. 
5. JKM ma równieŜ prawo zawierać pokój z przeciwnikami, a decyzja ta musi zostać 
zaakceptowana przez Senat. 
6. W razie, gdy Dreamland pozostaje w stanie wojny z jakimś krajem, na terenie całego kraju 
obowiązuje stan wyjątkowy, który kończy się wraz z chwilą podpisania pokoju. 
 
IV. O obywatelach (ich prawach i obowiązkach) 
 
1. Obywatelem moŜe stać się kaŜdy kto wyrazi taką chęć i uzasadni pokrótce dlaczego 
zdecydował się zostać obywatelem Dreamlandu. Jedynie JKM moŜe przyznawać 
obywatelstwo.  
2. Obywatele dzielą się na dwa stany: szlachtę i pozostałych mieszkańców. 
3. Szlachcicem stać się moŜna tylko za wybitne zasługi oddane dla państwa, z pasowania 
królewskiego. JKM moŜe pasować kaŜdego z własnej woli, albo z woli narodu 
reprezentowanego przez Parlament. 
3. KaŜdy obywatel ma prawo do własnych przekonań. 
4. KaŜdy obywatel ma prawo wyraŜania otwarcie własnych myśli. W Dreamlandzie panuje 
wolność słowa. 
5. KaŜdy obywatel ma prawo do tworzenia partii politycznych i wolnego gromadzenia się. 
6. KaŜdy obywatel winien przestrzegać konstytucji i wszystkich rozporządzeń wydanych 
przez Króla, rząd albo Parlament. 
7. W Dreamlandzie nie ma obowiazkowej sluzby wojskowej. KaŜdy obywatel moŜe 
zaciagnac się do armii z wlasnej, nieprzymuszonej woli. 
 
 
V. O partiach politycznych 
 
1. KaŜdy obywatel ma prawo do zakładania partii politycznych (Jedynym wyjątkiem są 
Ŝołnierze armii Dreamlandu, którzy muszą pozostać apolityczni. Warunek ten nie dotyczy 
Ŝołnierzy słuŜących w siłach namiestników, jeŜeli nie są oni jednocześnie w słuŜbie u JKM.) 
2. Partie mogą mieć dowolny charakter i przekonania polityczne. Zabrania sie jedynie 
dzialalnosci partii o programach i/lub przekonaniach faszystowskich lub kazdych innych, 
których dzialania i poglady sa sprzeczne z Konstytucją i które działaja na szkodę 
Dreamlandu. 
3. Partia zostanie zarejestrowana przez JKM w chwili gdy osiągnie wymaganą liczbę 
członków, oraz przedstawi swoją nazwę i program polityczny. 



4. JKM ma prawo zdelegalizować działalność partii jeŜeli stwierdzi, Ŝe narusza ona paragraf 
2, art. V konstytucji. 
5. NajwaŜniejszym celem kaŜdej partii powinno być działanie dla dobra Dreamlandu oraz 
jego obywateli. 
 
VI. O podziale administracyjnym Królestwa 
 
1. Terytorium kraju dzieli się na odrebne jednostki administracyjne - prowincje. 
2. Władzę w prowincjach sprawują, mianowani przez JKM namiestnicy. KaŜdy namiestnik 
automatycznie staje się senatorem Dreamlandu. KaŜdy namiestnik w momencie nadania 
urzedu automatycznie sklada przysiege wiernosci Krolowi. 
3. Namiestnicy sprawują całość władzy wykonawczej na terytorium zarządzanych przez 
siebie prowincji. 
4. KaŜdy namiestnik ma prawo utrzymywać pod własnymi rozkazami siły wojskowe, w celu 
utrzymania spokoju na terytorium zarządzanych przez siebie prowincji.  
5. W przypadku ogłoszenia w Dreamlandzie stanu wyjątkowego albo wojny, z jakimkolwiek 
innym krajem, namiestnik jest zobowiązany stawić się do dyspozycji JKM we własnej osobie 
wraz z pozostającymi pod jego rozkazami oddziałami wojskowymi. 
6. Namiestnicy mają prawo pobierać podatki od mieszkańców terytorium zarządzanych przez 
siebie prowincji. Ich maksymalna wysokosc okresla zarzadzenie JKM.  
7. Namiestnicy powinni dbać o rozwój kulturalny i gospodarczy prowincji oraz całego 
Dreamlandu. 
 
 
Konstytucja została opracowana za aprobata JKM przez  
premiera rządu Dreamlandu 
Margrabiego Pułkownika Nimitza 
 
 
 
  
 


