
 
 
 
 
 

Przedmowa: 
Eisengrind Consulting jest zaangażowana w ochronę ludzkich i społecznych 
osiągnięć. Należy zapobiec sytuacji, w której społeczeństwo popadnie w zwłokę. 
 
Dlatego potrzebujemy karty Alioth. Wszystkie organizacje społeczne i prawe są wezwane do udziału w 
rozwoju i przyszłej proklamacji. Proces tworzenia już się rozpoczął. Każdy zapisobierca jest wzywany do 
wniesienia wkładu. Po ziemiach Arkship odbędzie się historyczne spotkanie wszystkich spuścizn. Na tym 
spotkaniu uczestniczące organizacje zobowiązują się do przestrzegania Karty Alioth. Świadomi 
odpowiedzialności naszych braci i sióstr na ziemi. Nigdy nie zapomnicie o waszej ofierze na rzecz 
przyszłości ludzkości. 
 
 
 
Ważne wskazówki 
Karta Alioth opiera się na tekstach prawnych, które obowiązywały na świecie. Jest to dopiero pierwsza 
wersja Karty. Dyskusje na temat projektu ostatecznej wersji Karty Alioth są mile widziane i odbędą się na 
następnym serwerze Discord Server: https://discord.gg/fwWaByg 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Karta praw Alioth 
 

❖ Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zmiana obowiązującej Karty 
praw człowieka ONZ) 

 
➢ Artykuł 1 

■ Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. 
Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w 
duchu braterstwa.  
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➢ Artykuł 2 
■ Każdy człowiek ma prawo do wszystkich praw i wolności 

określonych w niniejszej Deklaracji, bez względu na rasę, 
kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub inne, przynależność 
organizacyjną lub pochodzenie społeczne, status majątkowy, urodzenie lub inny 
status. Ponadto nie można dokonywać rozróżnienia ze względu na polityczne, 
prawne lub międzygalaktyczne położenie planety lub terytorium, do którego dana 
osoba należy, bez względu na to, czy jest ona niezależna, powiernikiem, 
samorządem czy w inny sposób ograniczona w swojej suwerenności. 

 
➢ Artykuł 3 

■ Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.  
 

➢ Artykuł 4 
■ Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; 

niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.  
 

➢ Artykuł 5 
■ Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki 

lub poniżający.  
 

➢ Artykuł 6 
■ Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.  

 
➢ Artykuł 7 

■ Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do 
jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed 
jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed 
jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.  

 
➢ Artykuł 8 

■ Każdy ma prawo do skutecznego środka odwoławczego przed właściwymi sądami 
przeciwko czynom naruszającym jego prawa podstawowe na mocy Konstytucji lub 
prawa. 

 
➢ Artykuł 9 

■ Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.  
 

➢ Artykuł 10 
■ Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy 

rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego 
przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym 
sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.  

 
➢ Artykuł 11 
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■ (1)  
■ (2) Nikt nie może być skazany za jakiekolwiek działanie lub 

zaniechanie, które w czasie jego popełnienia nie było karalne 
na mocy wewnętrznego prawa organizacyjnego lub międzygalaktycznego. 
Podobnie nie można wymierzyć kary surowszej niż kara grożona w momencie 
popełnienia przestępstwa. 

 
➢ Artykuł 12 

■ Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano 
go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem 
podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne 
środki obrony.  

 
➢ Artykuł 13 

■ (1) Każdy ma prawo do swobodnego poruszania się w obrębie obszaru 
zadeklarowanego przez organizację i wyboru miejsca zamieszkania.  

■ (2) Każdy ma prawo opuścić każdą planetę, włączając w to swoją własną, i 
powrócić na swoją planetę. 

 
➢ Artykuł 14 

■ (1) Każdy ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego przed 
prześladowaniami.  

■ (2) Z tego prawa nie można korzystać w przypadku ścigania opartego na 
przestępstwach o charakterze niepolitycznym lub na czynach sprzecznych z 
celami i zasadami Karta praw Alioth. 

 
➢ Artykuł 15 

■ (1) Każdy ma prawo do przynależności do organizacji.  
■ (2) Nikt nie może być arbitralnie pozbawiony przynależności organizacyjnej ani 

pozbawiony prawa do zmiany przynależności organizacyjnej. 
 

➢ Artykuł 16 
■ (1) Mężczyźni i kobiety zdolni do zawarcia małżeństwa mają prawo do zawarcia 

małżeństwa i założenia rodziny bez ograniczeń ze względu na rasę, organizację 
lub religię. Mają równe prawa w małżeństwie, w czasie trwania małżeństwa i w 
przypadku jego rozwiązania. 

■ (2)  
■ (3) Rodzina jest naturalną podstawową jednostką społeczną i ma prawo do 

ochrony. 
 

➢ Artykuł 17 
■ (1) Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania 

własności. 
■ (2) Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.  
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➢ Artykuł 18 
■ Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i 

wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub 
wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, 
bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, 
praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.  

 
➢ Artykuł 19 

■ Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje 
swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i 
rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na 
granice. 

 
➢ Artykuł 20 

■ (1) Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. 
■ (2) Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.  

 
➢ Artykuł 21 

■ (1) Każdy ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu sprawami publicznymi 
bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli wybranych w wolnych 
wyborach. 

■ (2) Każdy ma prawo do równego dostępu do urzędów publicznych. 
■ (3) Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w 

przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie 
powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, 
zapewniającej wolność wyborów.  

 
➢ Artykuł 22 

■ Każdy człowiek, jako członek społeczeństwa, ma prawo do zabezpieczenia 
społecznego oraz prawo do korzystania z praw ekonomicznych, społecznych i 
kulturalnych niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego 
osobowości poprzez działanie i współpracę międzygalaktyczną, z uwzględnieniem 
organizacji i środków. 

 
➢ Artykuł 23 

■ (1) Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do 
odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed 
bezrobociem. 

■ (2) Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej 
płacy za równą pracę.  

■ (3) Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego 
wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą 
godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy 
społecznej. 
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■ (4) Każdy czlowiek ma prawo do tworzenia związków 
zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych 
dla ochrony swych interesów.  

 
➢ Artykuł 24 

■ Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne 
ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.  

 
➢ Artykuł 25 

■ (1) Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt 
jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę 
lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na 
wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub 
utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny. 

■ (2) Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, 
zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony 
społecznej.  

 
➢ Artykuł 26 

■ (1) Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na 
stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna 
i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla 
wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych. 

■ (2) Edukacja musi być ukierunkowana na pełny rozwój osobowości ludzkiej oraz 
na wzmocnienie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Musi 
przyczyniać się do zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między wszystkimi 
organizacjami i wszystkimi grupami rasowymi lub religijnymi oraz promować prace 
Międzygalaktycznej Rady na rzecz Pokoju. 

■ (3) Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wvborze nauczania, które ma być dane 
ich dzieciom.  

 
➢ Artykuł 27 

■ (1) Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym 
społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i 
korzystania z jego dobrodziejstw. 

■ (2) Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści 
wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub 
artystycznej.  

 
➢ Artykuł 28 

■ Każdy ma prawo do porządku społecznego i międzygalaktycznego, w którym 
prawa i wolności ogłoszone w niniejszej Deklaracji mogą być w pełni realizowane. 

 
➢ Artykuł 29 
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■ (1) Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez 
którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego 
osobowości. 

■ (2) W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim 
ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia 
odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia 
zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego 
dobrobytu demokratycznego społeczeństwa. 

■ (3) Z tych praw i wolności w żadnym wypadku nie można korzystać w sposób 
sprzeczny z celami i zasadami Karta praw Alioth. 

 
➢ Artykuł 30 

■ Żadne z postanowień niniejszej Deklaracji nie będzie interpretowane jako 
przyznające organizacji, grupie lub osobie jakiekolwiek prawo do angażowania się 
w jakąkolwiek działalność lub dokonywania czynności zmierzających do usunięcia 
praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji. 

 
 

❖ Deklaracja w sprawie ważności ogólnych zasad prawnych i poglądów między przedmiotami 
prawnymi nowego prawa międzygalaktycznego 

 
➢ Członkowie Karty praw Alioth uznają za ważne następujące zasady prawne. 

 
Przegląd: 

 
■ pacta sunt servanda / Umowy muszą być przestrzegane 
■ lex specialis derogat legi generali - lex posterior deroga / Przepisy szczególne 

naruszają przepisy ogólne  
■ venire contra factum proprium / ochrona zaufania  
■ adducem praedam, qui occurit prior / kto pierwszy ten lepszy 

● Right of Land Claim 
● Right of Mining Claim 

■ nulla poena sine lege / Żadna kara bez prawa 
■ nulla poena sine lege scripta / zastrzeżenie prawne  
■ nulla poena sine lege certa / wymóg ustalenia 
■ nulla poena sine lege praevia / niedziałania prawa wstecz  
■ nulla poena sine lege stricta / zakaz analogii 

 
 

❖ Deklaracja w sprawie pokoju i współpracy w razie wypadków 
 

➢ Członkowie Karty Aliantów, jak również same organizacje członkowskie oświadczają, że 
będą pokojowo rozwiązywać spory z innymi uczestnikami lub ich rodzinami. Można tego 
dokonać w drodze mediacji lub odwołania się do sądów zgodnie z niniejszą Kartą.  
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➢ Członkowie Karty Aliantów udzielają innym członkom i ich rodzinom 
rozsądnej pomocy w celu 

 
■ głód, 
■ zagrażający życiu niedobór wody, 
■ Naloty pirackie, 
■ Wypadki, 
■ żyłki, 
■ Statki gwiazdowe bez zwrotności. 

 
➢ Pomoc jest rozsądna, jeżeli może być udzielona bez ryzyka dla integralności fizycznej 

danej osoby, biorąc pod uwagę ogólną sytuację. 
 
 

❖ Zarządzenie Rady Bezpieczeństwa Międzygalaktycznego 
 

➢ Wszystkie organizacje Karty Żywnościowej wysyłają swoich przedstawicieli do Rady 
Międzygalaktycznej (dawniej ONZ). 

➢ Rada Międzygalaktyczna wybiera Radę Bezpieczeństwa. 
➢ Międzygalaktyczna Rada Bezpieczeństwa przyjmuje środki pokojowe i może wydawać 

rezolucje oraz aktywne mandaty wojskowe. 
  
 

❖ Aliother Planetarna oraz Porządek wojny kosmicznej 
➢ opiera się na haskim kodeksie wojny lądowej i służy ochronie osób niezaangażowanych w 

konflikty zbrojne, w szczególności ludności cywilnej. 
 

 
❖ Zasady działania Sądu Międzypłciowego (z różnymi sekcjami językowymi) 

 
➢ Członkowie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oświadczają, że przez cały czas 

będziesz uznawał i stosował się do orzeczeń sądów. 
 

➢ Prawa człowieka, sądy karne i cywilne. 
 

➢ Sędziowie pochodzą z wszystkich języków ojczystych. 
 

➢ Izby są tworzone w zależności od składu uczestników procedury. 
 

➢ Spory między osobami prywatnymi mogą być rozstrzygane przez sędziów 
jednoosobowych. 

 
➢ W przypadku sporów między organizacjami, dla każdej uczestniczącej organizacji 

mianuje się sędziego. Potem jest sędzia przewodniczący. 
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➢ Status procesowy organizacji dla swoich obywateli jest w każdej 
chwili dopuszczalny. 

 
➢ W postępowaniu karnym sprawą zajmuje się trójosobowy skład sędziowski. 

 
 

❖ Międzygalaktyczne prawo karne (w oparciu o międzynarodowe prawo karne)  
 

➢ Międzygalaktyczny sąd karny będzie na wniosek ścigać i karać przestępstwa: 
 

■ umyślne zabijanie ludzi innych członków Karty Aliantów 
■ Naruszenie obowiązku udzielenia pomocy w razie wypadku 
■ Oszustwa na skalę międzygalaktyczną 

 
a także 

 
■ ludobójstwo 
■ zbrodnie przeciwko ludzkości, 
■ zbrodnie wojenne, oraz 
■ zbrodni wojennej agresji. 

 
➢ Brak zastosowania zasady prawnej societas delinquere non potest / (karane mogą 

być jedynie osoby fizyczne). 

 
 

❖ prawo cywilne 
 

➢ W międzygalaktycznym prawie cywilnym roszczenia cywilnoprawne między 
osobami fizycznymi a organizacjami powinny być rozpatrywane przez sąd w 
oparciu o rozum i utrzymanie pokoju. 
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