
 The Making of The Constitution for the Federated States of Europe  1 

 1.  Thinking in terms of federal organisation already began 2000 years before Christ 
 in the Codex of King Hammurabi (c. 1755 B.C.) of the Babylonian Empire. In the 
 following centuries, political philosophers formulated the constitutional and 
 institutional building blocks for federal organisation step by step. The 
 Philadelphia Convention in 1787 used them to create the world's first federal 
 constitution. Today, 27 federal states house just over 42% of the world's 
 population. Despite many attempts since 1787 to federalise Europe as well, this 
 has always failed. 

 1.PL  : Myślenie w kategoriach organizacji federalnej  rozpoczęła się już 2000 lat przed Chrystusem w 
 Kodeksie króla Hammurabiego (ok. 1755 pne) Imperium Babilońskiego. W następnych stuleciach 
 filozofowie polityczni krok po kroku formułowali podstawowe konstytucyjne i instytucjonalne elementy 
 organizacji federalnej. Konwencja Filadelfijska z 1787 r. wykorzystała je do stworzenia pierwszej na 
 świecie konstytucji federalnej. Dziś 27 krajów członkowskich zamieszkuje nieco ponad 42% światowej 
 populacji. Pomimo wielu podejmowanych od 1787 r. prób federalizacji również Europy, zawsze się to 
 kończyło niepowodzeniem. 

 2.  These failures all had one element in common: as soon as a social initiative to 
 create a federal Europe reached the level of political decision-making, the 
 initiative was killed. The leaders of those social actions always made the same 
 mistake. They assumed that the establishment of a federal state had to take place 
 through the use of established political institutions. No federalist initiative in 
 Europe went back to the methodology of the Philadelphia Convention: making a 
 federal constitution of, by and for the people, approaching the people directly 
 and thus bypassing the political institutions, and above all ignoring the 
 Confederal Congress, the Convention's principal. 

 2. PL  : Wszystkie te niepowodzenia miały jedną wspólną  cechę: gdy tylko społeczna inicjatywa 
 stworzenia federalnej Europy osiągnęła poziom podejmowania decyzji politycznych, inicjatywa 
 umierała. Liderzy tych akcji społecznych zawsze popełniali ten sam błąd. Wychodzili z założenia, że 
   utworzenie państwa federalnego musi nastąpić przy wykorzystaniu ustalonych instytucji politycznych. 
 Żadna federalistyczna inicjatywa w Europie nie sięgała wstecz do metodologii Konwencji Filadelfijskiej: 
 stworzenia federalnej konstytucji, przez i dla ludzi, zwracając się bezpośrednio do ludzi, a tym samym 
 omijając instytucje polityczne, a przede wszystkim ignorując Kongres Konfederacji, który był 
 promotorem Konwencji. 

 3.  The world's first concrete federal state was thus created by daring to step out of 
 the box by first submitting the ratification of the constitution to the people of the 
 thirteen confederate states. Only when the people had spoken did the 
 Confederate Congress come into play. But that was only a formality because the 
 founding fathers had decided that if the people of nine of the thirteen states had 
 approved the constitution, then the federation as such would be established and 
 would begin to work. 
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 3. PL:  W ten sposób powstało pierwsze państwo federalne  na świecie, które odważyło się wyjść poza 
 schemat, przedstawiając najpierw ratyfikację konstytucji mieszkańcom trzynastu stanów 
 konfederackich. Dopiero gdy ludzie przemówili, do gry wszedł Kongres Konfederacji. Była to jednak 
 tylko formalność, ponieważ ojcowie założyciele uznali, że jeśli mieszkańcy dziewięciu z trzynastu 
 stanów zatwierdzą konstytucję, to federacja jako taka zostanie utworzona i zacznie funkcjonować. 

 4.  This is the birth certificate of the Federal Alliance of European Federalists in 2018. 
 When, in May 2021, the EU decided to hold a conference on the future of Europe 
 for the second time in 20 years, we decided to set up a Citizens' Convention 
 ourselves. That resulted in 70 participants. We called it the Group 55+ by analogy 
 with the 55 members of the Philadelphia Convention. The aim of our Convention 
 was to improve a draft federal European constitution on scientific grounds. It has 
 become a unique form of a six-month peer-review. 

 4. PL: To jest metryka urodzenia Federalnego Sojuszu Europejskich Federalistów w 2018 roku. Kiedy 
 w maju 2021 roku UE postanowiła zorganizować konferencję na temat przyszłości Europy po raz drugi 
 od 20 lat, postanowiliśmy powołać Konwencję Obywatelską my sami.W efekcie wzięło udział 70 
 uczestników. Nazwaliśmy ją Grupą 55+ przez analogię do 55 członków Konwencji Filadelfijskiej. 
 Celem naszego Konwentu była poprawa projektu federalnej konstytucji dla Europy na gruncie 
 naukowym. Rezultatem jest unikalna forma dogłębnego półrocznego przeglądu. 

 5.  With the creation of this Citizens' Convention - shielded from political influence 
 and concentrated on applied sciences - the methodology of the Philadelphia 
 Convention was reproduced as far as possible. Additional support for this method 
 was found in the Ventotene Manifesto of Altiero Spinelli who, as an exile of 
 Mussolini on the island of Ventotene in WWII, wrote a blueprint for a federal 
 Europe, based on a federal constitution of, by and for the people. So designed 
 and ratified in the same way as the federal constitution of the Philadelphia 
 Convention. 

 5. PL: Wraz z utworzeniem Konwencji Obywatelskiej, z dala od wpływów politycznych i 
 skoncentrowanej na naukach stosowanych, metodologia Konwencji Filadelfijskiej została odtworzona w 
 możliwie największym stopniu. Dodatkowe poparcie dla tej metody znaleziono w Manifeście Ventotene 
 Altiero Spinelli, który jako wygnaniec Mussoliniego na wyspie Ventotene w czasie II wojny światowej 
 napisał plan federalnej Europy, oparty na federalnej konstytucji przez i dla ludzi. Tak zaprojektowana i 
 ratyfikowana w taki sam sposób, jak federalna konstytucja Konwencji Filadelfijskiej. 

 6.  Things took a different turn in 1946, however. The Union of European Federalists 
 (UEF), founded by Spinelli himself, did opt for the pursuit of a federal Europe, but 
 followed the methodology of the newly founded UN, namely, working with 
 treaties. We now know what the result of that treaty-based approach was. 

 6: PL: Jednak w 1946 roku sprawy przybrały inny obrót. Unia Europejskich Federalistów (UEF), 
 założona przez samego Spinelliego, opowiedziała się za poszukiwaniem federalnej Europy, ale 
 zastosowała metodologię nowo założonej ONZ, a mianowicie pracę  z 
 Traktatami. Teraz wiemy, jaki był rezultat tego podejścia opartego na traktatach. 



 7.  The war in Ukraine made it clear once again that the UN has no meaning at the 
 level of world politics. This can only improve if the UN is transformed into a World 
 Federation. The same applies to the European Union. It too is at the end of its 
 political life cycle and is experiencing a serious identity crisis. This means that it 
 consumes more energy than it stores for its preservation and renewal. A renewal 
 in the sense of complying with the evolution of the European system of states to 
 create a federal Europe. 

 7. PL:  Wojna na Ukrainie po raz kolejny pokazała,  że   ONZ nie ma znaczenia w polityce światowej. 
 Sytuacja może się poprawić tylko wtedy, gdy ONZ stanie się Federacją Światową. To samo można 
 zastosować do Unii Europejskiej, która również znajduje się na końcu swojego politycznego cyklu życia 
 i przeżywa poważny kryzys tożsamości. Oznacza to, że zużywa więcej energii niż przechowuje na jej 
 konserwację i odnowę. Odnowa w sensie dostosowania się do ewolucji europejskiego systemu państw 
 w celu stworzenia Europy federalnej. 

 8.  However, all leading EU politicians maintain, supported by the UEF, the position 
 of wanting to federalise Europe through treaties. It is predictable that the EU will 
 succumb to this methodological error in the storm of interlinked crises ravaging 
 the world. A federal Europe based on treaties is not possible. A federal Europe is 
 a state. And a state must be based on a constitution. With a trias politica, the rule 
 of law and democratic political accountability to the people. 

 8.PL  : Jednak wszyscy przywódcy polityczni UE podtrzymują,  wspierane przez UEF, stanowisko 
 dążenia do federalizacji Europy poprzez traktaty. Można przewidzieć, że UE rozpadnie się z powodu 
 tego błędu metodologicznego pośród burzy powiązanych ze sobą kryzysów, która przetacza się przez 
 świat. Europa federalna oparta na traktatach nie jest możliwa. Europa federalna to państwo, a państwo 
 musi opierać się na konstytucji z podziałem władzy, na rządach prawa z polityczną i demokratyczną 
 odpowiedzialnością przed ludem. 

 9.  Thinking differently, as happened in 2003 after the first conference on the future 
 of Europe, resulting in a 'Constitutional Treaty' is complete nonsense. It is 
 something like a pregnant man. It is a non-existing legal concept. Acting 
 differently is complete danger because it creates a political-administrative 
 vacuum in which the European interests of the European Citizens are squandered 
 for the interests of autocratic rulers who crawl into that vacuum. In order to fill this 
 predictable political-administrative vacuum of Europe in time with a scientifically 
 sound federal Constitution for Europe, the already mentioned Citizens' 
 Convention has been at work for six months. I will now very briefly summarise the 
 contents of our federal constitution for Europe. 

 9. PL:  Myślenie inaczej, jak miało to miejsce w 2003  r. po pierwszej konferencji na temat przyszłości 
 Europy, w wyniku której powstał „Traktat Konstytucyjny” jest kompletnym nonsensem. To trochę jak 
 mężczyzna w ciąży. Jest to nie istniejąca koncepcja prawna. Inne postępowanie jest ogromnym 
 niebezpieczeństwem, ponieważ tworzy polityczno-administracyjną próżnię, w której interesy obywateli 
 europejskich są marnowane przez interesy autokratycznych władców, którzy wypełniają tę próżnię. 
 Aby na czas wypełnić tę dającą się przewidzieć próżnię polityczno-administracyjną w Europie, 
 potrzebna jest naukowo uzasadniona konstytucja federalna, zrodzona z działającej od sześciu miesięcy 
 Konwencji Obywatelskiej. Podsumuję teraz bardzo krótko treść naszej federalnej konstytucji dla 
 Europy. 



 10.  It consists of a Preamble and ten Articles. Two things need to be realised at the 
 outset. First: a Constitution for a federal state is not about the member states. 
 Member States remain as they are, with their own political and administrative 
 systems. They are masters of their own house and look after their own interests. 
 They have only entrusted a federal body with the care of interests they cannot 
 look after themselves. Secondly, the various aspects of direct democracy in this 
 constitution are preceded by the most ultimate form of direct democracy in the 
 sense that this Constitution is first submitted to the people of Europe for 
 ratification. Where a majority of the people accept this constitution, only then will 
 it be the turn of the relevant parliament. The European Union is not a party to this 
 at all. 

 10.PL:  Składa się z preambuły i dziesięciu artykułów.  Na początku trzeba sobie uświadomić dwie 
 rzeczy.. Po pierwsze: Konstytucja państwa federalnego nie dotyczy państw członkowskich. Państwa 
 członkowskie pozostają takie, jakie są, z własnymi systemami politycznymi i administracyjnymi. Są 
 panami własnego domu i dbają o własne interesy. Powierzyli oni tylko organowi federalnemu troskę o 
 interesy, o które sami nie mogą zadbać. Po drugie, różne aspekty demokracji bezpośredniej w tej 
 konstytucji są poprzedzone najbardziej zaawansowaną formą demokracji bezpośredniej w tym sensie, 
 że konstytucja ta jest najpierw przedstawiana narodom Europy do ratyfikacji. Gdy większość ludzi 
 zaakceptuje tę konstytucję, dopiero wtedy przyjdzie kolej na parlament federalny. Unia Europejska 
 została pominięta, ponieważ w ogóle nie jest częścią tego procesu. 

 11.  I now highlight the main points of the Constitution. 
 The Preamble deals with the mission of the Federation to protect values. Values 
 such as happiness, freedom, security, fulfilment, absence of discrimination, 
 absence of war and other violence, protection of the natural environment, 
 humanistic, cultural and religious freedom. Values must be safeguarded by 
 means of norms. That is what the ten articles of this constitution are about. 

 11.PL:  Teraz wspomnę o głównych punktach Konstytucji. 
 Preambuła dotyczy misji Federacji w zakresie ochrony wartości. Wartości takie jak szczęście, wolność, 
 bezpieczeństwo, spełnienie, brak dyskryminacji, brak wojny i innej przemocy, ochrona środowiska 
 naturalnego, wolność humanitarna, kulturowa i religijna. Wartości muszą być chronione przepisami. 
 Tym zajmuje się dziesięć artykułów tej konstytucji. 

 12.  Article I establishes, inter alia, that the Federation under the name of ‘The 
 Federated States of Europe’ is a democratic state, based on the rule of law, with 
 sovereign Citizens, sovereign and democratic Member States and a Federal body 
 which looks after common European interests. This article establishes the 
 principle of federal statehood: anything not entrusted by the Member States to 
 the care of the federal body remains under the authority of the Member States 
 and the Citizens. For the protection of fundamental rights, reference is made to 
 existing European treaties. Finally, this Article I promotes the creation of a World 
 Federation. 

 12.PL:  Artykuł I stanowi, między innymi, że Federacja  pod nazwą „Sfederowane Państwa Europy” 
 jest państwem demokratycznym, opartym na rządach prawa, z suwerennymi obywatelami. Suwerenne 
 i demokratyczne państwa członkowskie oraz organ federalny realizujący wspólne europejskie interesy. 
 Artykuł ten ustanawia zasadę państwowości federalnej: wszystko, co nie zostało powierzone przez 
 państwa członkowskie opiece organu federalnego, pozostaje w gestii państw członkowskich i 



 obywateli. W odniesieniu do ochrony praw podstawowych odwołuje się do istniejących traktatów 
 europejskich. Wreszcie, ten Artykuł I promuje tworzenie Federacji Światowej. 

 13.  Article II deals with the composition of the legislature, one of the three powers of 
 the trias politica. It consists of a House of Citizens and a House of States. The first 
 House is there to look after the interests of the Citizens. The second looks after 
 the interests of the States. That is one of the many aspects in which this 
 Constitution fulfils the very important aspect of checks and balances. Without 
 these checks, one of the three state powers can overrule the others and establish 
 an autocratic rule. This article contains some special innovations. 

 13.PL:  Artykuł II dotyczy składu władzy ustawodawczej,  jednej z trzech gałęzi praworządności. 
 Składa się z Izby Obywateli i Izby Stanów. Pierwsza Izba ma czuwać nad interesami Obywateli. Drugi 
 dba o interesy państw. To jeden z wielu aspektów, w których niniejsza Konstytucja zajmuje się bardzo 
 ważną kwestią kontroli i równowagi. Bez tych kontroli jedna z trzech władz państwowych mogłaby 
 zastąpić pozostałe i ustanowić autokratyczne rządy. Ten artykuł zawiera kilka specjalnych innowacji. 

 First, the choice for dynamic sizing of the House of Citizens. Based on 
 demographic developments in Europe, the number of representatives of the 
 people increases or decreases, on the understanding that this House will never 
 have more than 600 delegates. Another innovation is the rule that there must be 
 regulations regarding the requirements for the competence and suitability of 
 those proposed by political parties as delegates to the House of Citizens. 
 Representatives of the Citizens are required to have internalized the fundamentals 
 of political office - the most important office in the world. 

 PL: Po pierwsze, wybór dynamicznej wielkości Izby Obywatelskiej. W oparciu o zmiany 
 demograficzne w Europie liczba przedstawicieli danego narodu wzrasta lub maleje, przy założeniu, że ta 
 Izba nigdy nie będzie miała więcej niż 600 delegatów. Kolejną innowacją jest zasada, że muszą istnieć 
 regulacje dotyczące wymagań co do kompetencji i przydatności proponowanych przez partie polityczne 
 jako delegatów do Izby Obywateli. Od przedstawicieli Obywateli wymaga się przyswojenia podstaw 
 urzędu politycznego – najważniejszego urzędu na świecie. 

 Also new is the requirement for this House to hold multi-day meetings with 
 Citizens once a year to discuss improving the approach to common European 
 interests as proposed in Article III. Our Citizens' Convention has set the voting 
 age at 18. And for elections, the territory of the Federation is the constituency. 
 So there will be no elections by district or state as in America because people 
 will vote for persons who should represent European interests. Not the 
 interests of a district or a state. 

 PL: Nowością jest również wymóg, aby ta Izba raz w roku odbywała kilkudniowe spotkania z 
 obywatelami w celu omówienia poprawy podejścia do wspólnych interesów europejskich, zgodnie z 
 propozycją w art. III. Nasza Konwencja Obywatelska ustaliła minimalny wiek 18 lat do głosowania. W 
 przypadku wyborów terytorium Federacji stanowi okręg wyborczy. Nie będzie więc wyborów 
 okręgowych ani stanowych, jak w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ludzie będą głosować na ludzi, 
 którzy powinni reprezentować interesy europejskie. Nie interesy regionu czy stanu. 



 Article II is also about the House of the States. The parliament of each Member 
 State will appoint nine representatives from among its members to that 
 House. In this way, even small Member States that may have few or even no 
 delegates to the House of the Citizens are assured of sufficient influence on 
 overall federal decision-making. The House of States is also subject to rules 
 governing the competence and suitability to be appointed. That House has 
 the task of consulting panels of members of the Member State parliaments 
 every year on how to improve the realisation of common European interests. 

 PL: Artykuł II odnosi się również do Izby Stanów. Parlament każdego państwa członkowskiego 
 mianuje spośród swoich członków dziewięciu przedstawicieli do tej Izby. W ten sposób nawet małe 
 państwa członkowskie, które mogą mieć niewielu lub nawet nie mieć delegatów w Izbie Obywateli, 
 mają zapewniony wystarczający wpływ na podejmowanie decyzji na szczeblu federalnym. Izba Stanów 
 podlega również przepisom regulującym kompetencje i zdatność do bycia wybranym członkiem. 
 Zadaniem tej Izby jest coroczne konsultowanie paneli posłów do parlamentów państw członkowskich 
 na temat tego, jak lepiej realizować wspólne europejskie interesy. 

 Note that this is not about the interests of the Member States at all, but about 
 European interests. In this respect, the Constitution differs fundamentally from 
 the Treaty of Lisbon, which is merely an accumulation of national interests. 
 Where the whole is no more than the sum of the parts. Article II also contains 
 provisions on impeachment. 

 PL: Należy zauważyć, że nie chodzi tu wcale  o interesy  państw członkowskich, ale o interesy 
 europejskie. W tym sensie Konstytucja zasadniczo różni się od Traktatu Lizbońskiego, który jest niczym 
 innym jak kumulacją interesów narodowych. Gdzie całość jest niczym więcej niż sumą części. Artykuł 
 II zawiera również przepisy dotyczące impeachmentu. 

 14.  Article III deals with the powers and duties of the legislature. Both Houses of the 
 European Congress may make laws. Only the House of Citizens is competent for 
 tax laws. Laws must meet requirements of inclusiveness, deliberative 
 decision-making - i.e. involving Citizens - respecting minority positions and above 
 all avoiding oligarchic decision-making. Furthermore, Article III has a procedure 
 for the involvement of both Houses in the decision-making process on laws. An 
 innovation is that the executive branch has no role in the process of legislation. 
 Article III lists Common European Interests. This is why you make a federation, 
 namely, to take care of interests that individual states can no longer take care of. 
 Furthermore, this Article regulates restrictions on the Member States and the 
 Federation. 

 14.PL:  Artykuł III dotyczy uprawnień i obowiązków  władzy ustawodawczej. Obie Izby Kongresu 
 Europejskiego mogą stanowić prawo. Jedynie Izba Obywateli jest kompetentna w zakresie prawa 
 podatkowego.Prawo musi spełniać wymogi inkluzywności, przemyślanego podejmowania decyzji – 
 czyli angażowania Obywateli – z poszanowaniem pozycji mniejszości, a przede wszystkim unikaniem 
 podejmowania decyzji oligarchicznych. Ponadto art. III zawiera procedurę udziału obu Izb w procesie 
 podejmowania decyzji dotyczących ustaw. Jedną z innowacji jest to, że władza wykonawcza nie 
 odgrywa żadnej roli w procesie legislacyjnym. Artykuł III wymienia wspólne europejskie interesy. To 
 jest powód, dla którego powstaje federacja, to znaczy dbanie o interesy, których poszczególne państwa 
 nie mogą już realizować. Ponadto artykuł ten reguluje ograniczenia wobec państw członkowskich i 
 Federacji 



 15.  Article IV deals with the executive branch. A rather important innovation is that, 
 unlike usual, the President does not operate alone but together with two 
 Vice-Presidents. They form a Praesidium. This is to prevent the concentration of 
 power in one person. For their election, the whole territory of the Federation will 
 be considered a constituency. Important rules are also that they must have high 
 integrity, that the federal government decides collegially and is therefore 
 collectively responsible, and that it avoids extreme political deviations and 
 undesirable influence of power groups or lobbying bodies. The civil service is 
 immune from dismissal if the political colour of the government changes. 

 15.PL  : Artykuł IV dotyczy władzy wykonawczej. Dość  istotną nowością jest to, że Prezydent nie 
 działa sam, ale razem z dwoma wiceprezydentami. Tworzą razem prezydium. Ma to na celu uniknięcie 
 koncentracji władzy w jednej osobie. Do ich wyboru całe terytorium Federacji zostanie uznane za 
 okręg wyborczy. Są to również ważne zasady, które muszą być wysoce uczciwe, że rząd federalny 
 podejmuje decyzje na zasadzie kolegialnej, a zatem jest zbiorowo odpowiedzialny, oraz które pozwalają 
 uniknąć skrajnych odchyleń politycznych i niepożądanych wpływów ze strony grup władzy lub grup 
 nacisku. Służba cywilna jest odporna na zwolnienia, jeśli zmieni się polityczna opcja rządu. 

 Furthermore, Article IV deals with the procedure for the election of the 
 Praesidium, the taking of the oath of office, the filling of vacancies and the 
 independent supervision of the execution of government decisions by a 
 federal Ombudsman. Contrary to the usual practice, the Constitution grants 
 the Ombudsman executive powers, in the sense that if the Ombudsman's 
 advice is not followed by the government, the Ombudsman does not have to 
 resign himself to this, but can take action to get rectified what has gone wrong 
 in the policy implementation by the federal government. 

 PL: Ponadto art. IV dotyczy procedury wyboru prezydium, składania przysięgi, obsadzania wakatów 
 oraz niezależnego nadzoru nad wykonywaniem decyzji rządowych przez federalnego rzecznika praw 
 obywatelskich. W przeciwieństwie do normalnej praktyki, Konstytucja przyznaje Rzecznikowi 
 uprawnienia wykonawcze, w tym sensie, że jeśli do rady Rzecznika nie zastosuje się rząd, Rzecznik nie 
 musi się z tego rezygnować, ale może podjąć kroki w celu naprawienia popełnionego błędu w realizacji 
 polityki przez rząd federalny. 

 16.  Article V deals with the powers and duties of the executive branch. As is the case 
 with the legislature, the government must make decisions with inclusiveness, 
 deliberative decision-making and respect for minority positions. It also deals with 
 the position of the President and the Praesidium in matters such as defence, 
 disasters, the appointment and dismissal of staff, the making of treaties, the 
 relationship to a World Federation, and the mandate to hold a consultative 
 referendum once a year on the quality of implementation. Most importantly, the 
 Praesidium has the task of ensuring that the Federation acts as a democratic state 
 based on the rule of law. 

 16.PL: Artykuł V dotyczy uprawnień i obowiązków władzy wykonawczej. Podobnie jak władza 
 ustawodawcza, rząd musi podejmować decyzje z uwzględnieniem inkluzywności, przemyślanego 



 podejmowania decyzji i poszanowania pozycji mniejszości. Zajmuje się również stanowiskiem 
 Prezydenta i Prezydium w sprawach takich jak obrona, katastrofy, mianowanie i zwalnianie personelu, 
 zawieranie traktatów, stosunki z Federacją Światową oraz mandat do przeprowadzania referendum 
 konsultacyjnego raz w roku odnośnie jakości realizacji. Co najważniejsze, zadaniem Prezydium jest 
 zapewnienie, by Federacja działała jako demokratyczne państwo prawa. 

 17.  Article VI deals with the judicial branch. The Constitution establishes a Federal 
 Supreme Court of Justice. The Congress of the two Houses can install a layer of 
 federal judges below it. Judges serve until the age of 75 and their salaries cannot 
 be reduced. They are appointed not by the legislature or the executive branch 
 but by a Praesidium of judges to avoid any influence from the other two branches. 
 The judiciary's powers include reviewing all legislation and executive orders 
 against the Constitution. The law determines the type of crime that is subject to 
 jury trial. 

 17.PL:  VI dotyczy władzy sądowniczej. Konstytucja  ustanawia Federalny Sąd Najwyższy. Kongres 
 obu izb może umieścić pod nim warstwę sędziów federalnych  .  Sędziowie pełnią służbę do 75 roku 
 życia, a ich pensje nie mogą być obniżone. Nie są oni powoływani ani przez władzę ustawodawczą, ani 
 przez władzę wykonawczą, ale przez prezydium sędziów, aby uniknąć jakiegokolwiek wpływu 
 pozostałych dwóch władz. Do kompetencji sądownictwa należy kontrola wszelkich ustaw i zarządzeń 
 wykonawczych sprzecznych z Konstytucją. Prawo określa rodzaj przestępstwa, które podlega 
 rozprawie przed ławą przysięgłych. 

 18.  Article VII deals with the Citizens, the States and the Federation. As far as the 
 Citizens are concerned, this article contains far-reaching forms of influence of 
 Citizens on decision-making. The Constitution goes further in this than any other. 
 It is going too far to mention these subjects one by one. The States deal with 
 Citizenship and the procedure for leaving the Federation. Important is the rule 
 that acceding Member States are debt free when the Federation is established. 
 The Federation takes over those debts. Furthermore, it is explicitly laid down - as 
 a consequence of the rule that everything the Member States have not entrusted 
 to the Federation - that the Federation is not competent to intervene in the 
 internal order of the Member States. Although the Federation does monitor the 
 democratic order of those States and their respect for the rule of law. 

 18.PL:  Artykuł VII dotyczy obywateli, państw i Federacji.  Jeśli chodzi o obywateli, artykuł ten zawiera 
 daleko idące formy wpływu obywateli na podejmowanie decyzji. Konstytucja idzie w tej kwestii dalej 
 niż jakakolwiek inna konstytucja. Dlatego trudno po kolei wymieniać te tematy. Państwa zajmują się 
 obywatelstwem i procedurą opuszczenia Federacji. Ważna jest zasada, że   przystępujące państwa 
 członkowskie są wolne od długów, gdy Federacja jest tworzona, ponieważ Federacja przejmuje te 
 długami. Ponadto wyraźnie stwierdza się – jako konsekwencję zasady, że wszystko, czego państwa 
 członkowskie nie powierzyły Federacji – że Federacja nie ma kompetencji do interweniowania w 
 porządek wewnętrzny państw członkowskich. Chociaż Federacja monitoruje demokratyczny porządek 
 tych państw i ich poszanowanie dla praworządności. 

 19.  Article VIII deals with the way the Constitution can be amended. It is an obvious 
 article. 

 19.PL:  Artykuł VIII dotyczy sposobu modyfikacji Konstytucji.  To rzecz oczywista. 

 20.  Article IX is about federal loyalty. That is, anyone holding an office within the 
 Federation is loyal to the Constitution, the laws and the executive measures. 



 20.PL:  Artykuł IX dotyczy lojalności federalnej. Oznacza to, że każdy, kto sprawuje urząd w Federacji 
 jest lojalny wobec Konstytucji, ustaw i aktów wykonawczych. 

 21.  Article X is the last article and deals with the procedure of ratification of the 
 Constitution. 

 21.PL:  Artykuł X jest ostatnim artykułem i dotyczy  procedury ratyfikacji Konstytucji. 

 ** 


