מבוא
חוק היסוד של לאומית ארמית נוצריים אנשים של הרפובליקה של מוריאל
.כותרת אני סנאט ממשלת הרפובליקה של מוריאל (זכויותיהם וחובותיהם של הנשיא)
.שניית כותרת אסיפה לאומית ,סנאט או זהב קאמרי
 Morieliesזכויותיהם וחובותיהם כותרת של הברית III
lכותרת מדינה לכאורה  IVסמלי
.של הרפובליקה של מוריאל וסמלים לאומיים אחרים  Vמגן כותרת
.אוצר ומרכז בנק מוריאל  VI,כלכלת כותרת
 VII.בית המשפט העליון כותרת
.לזכויות אזרח כותרת השמינית
.כותרת בדבר זכויות וחירויות  IXהשעית
.כותרת  Xאבטחת
.אדמת מריבה  XIריבוני כותרת
.מנגנונים חוקתית  XIIרפורמת כותרת
חוץ  XIIIלענייני כותרת

מבוא:

הרפובליקה של מוריאל היא מדינה לכאורה מבוססת על ארץ יהודית-נוצרית ,אשר מגלמת את רעיון המנהיג
הוא המייסד של המדינה מוריאל ,ואב היהודו-הנוצרי מוריאל ;ARGUZMAN ,הנשיא A.R.GUZMAN
ייסד את הרפובליקה של מוריאל על בסיס הנחת יסוד מוצק לבניית מדינה לכאורה עצמאית וריבונית בתחומי
מדיניות כלכלית  ,תרבותי וצבאי .בנוסף לשיתוף פעולה ביחסי שלום ושיתוף פעולה יעילה בין כל יחסי קרקע
המדינה לכאורה .כתוצאה מכך הסנאט יאשר את המדינה לכאורה מוריאל ו מוריאל ממשלת המדינה מאשרת את
הדברים הבאים:

החוק הבסיסי של מדינת הלאום של כריסטיאן אנשים בארמית הרפובליקה של מוריאל.
מדינה:
שבו היא מבצעת שאיפתה להגדרה עצמית iמוריאל א) המדינה של מוריאל היא ביתו הלאומי של הכפר
בהתאהמורש התרבותית וההיסטורית שלה.
ב) הזכות לממש להגדרה עצמית לאומית בלעדית של מדינת האנשים.
Arג) ארץ ישראל היא מקום הולדתו ההיסטורי של העם היהודי והמקום של הקמת מדינת ישראל ואת התרבות
נוצרי מוריאל.
מטרה:
חוק יסוד זה מטרתו להגדיר את זהותה של מדינת מוריאל הארמית כמדינת לאום של העם  Morieliלעגן את
הערכים בחוק זה ברוח העקרונות הכלולים במגילת העצמאות של הרפובליקה של מוריאל.
מדינה דמוקרטית:
מדינת  Morieliתהיה משטר דמוקרטי .מוריאל להתבסס על עקרונות החירות ,השלום והצדק לאור חזונם של
נביאי ישראל ומחויבת את הזכויות האישיות של כל אזרחיה כפי נחשפים בכל חוק היסוד.
ירושה:
המדינה תפעל לשימור והעברת המורשת והמסורת התרבותית וההיסטורית של העם  Morieliוגיבוש בארץ
ובתפוצות
המדינה תפעל כך שכל תושב  Morieliאין הבדלי דת או לאום עשוי לפעול למען שימור התרבות שלהם,
המורשת התרבותית שפה וזהות.
זמנים רשמיים:
לוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמית של הרפובליקה של מוריאל אם ימי זיכרון או יום עצמאות.
עצמאות היום הוא החג הלאומי של המדינה שב את יום השנה של המדינה היא נזכרה.
יום הזיכרון של חללי מלחמות ישראל ואת יום השואה ,יום גבורת יום רצח עם ארמי נוצרי
חגים:
החגים קבועים במדינת מוריאל ומשתאה ימי ישראל לא ייעשו לעבוד לעובד אלא בתנאים שנקבעו בחוק ,חברי
קהילה מכר על ידי המשפט יש את הזכות לנוח מפלגותיהם.
מימין:
החוק העברי יהיה מקור ההשראה עבור מחוקקים ושופטים ב מוריאל.
אם מערכת המשפט מעורר להגדיר מצב שבו לא התייחס בחוק חקיקה או במקרה או אנלוגיה ברורה להחליט
לאור עקרונות החירות ,הצדק ,היושר והשלום מורשת ישראל

שימור המקומות המקודשים:
מקומות קדושים יהיו מוגנים מפני חילול או כל תוקפנות אחרת וכל גורם שעלול להשפיע על חופש הגישה של
בני כל אמונה למקומות המקודשים שלהם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.
הפרה של זכויות:
את הזכויות הנובעות חוק-יסוד זה אלא בחוק בקנה אחד עם ערכיה של מדינת מוריאל נחקק עם תכלית ראויה
ובמידה שאינה עולה על הנדרש או מורשה במפורש בחוק כזה לא הופרו.
חוק יסוד זה לא ניתן לשנות נשמר על ידי חוק בסיסי נוסף חלף על פני רוב חברי ל .Dorada

החוקה צויין מוריאל

.סנאט ממשלת הרפובליקה של מוריאל  I:חלק

זכויותיהם וחובותיהם של הנשיא
זהו לרפובליקה של מוריאל הפופולרי כמו בעלי מדינת לאום קפיטליסטיים ,עם האריסטוקרטיה ART 1.
.גוזמן נשיא האומה  A.Rלסנאט ויצרתי ידי האיגוד החופשי של אזרחים וקובע תחת ראש

וממתן את התפקוד הרגיל של , arbitratesהנשיא הוא ראש המדינה ,הסמל לאחדות שלה וקביעות ART 1.2
.המוסדות

בצוואתו יהיה זכאי בהתחלה ובסופו של דבר למנות מועמד לראשות המדינה ,ונשיא הממשלה אשר ART 1.3
.חייב להיות אשרר בהתייעצות

.היו"ר עשה מעשים רק של מדינה תחת חוקה זו ART 1.4
 intermicronational.לנשיא את הסמכות להתקין תיקונים לחוקה ,חוקים ,צווים ארון ואמנות  ART 1.5יש

.הנשיא מוסמך לכנס את הסנאט ART 1.6

.לנשיא את הסמכות לפזר את הסנאט  ART 1.7ELיש

.יו"ר אחראי אישור מינויים ופיטורים של שרי הממשלה ART 1.8

.הנשיא רשאי לאצול התנהלות המעשים הקשורים המדינה כפי שייקבע בחוק ART 1.9

הנשיא אחראי ואחראי על ביצוע הכרזת המלחמה כמוצא אחרון במקרה של עימות ART 1.10
.מוסדי או הכביד intermicronational

הנשיא הוא אחראי על מתן האישור של חנינה כללית ומיוחדת ,להמתקת עונש ,דחייה ,ושחזור של ART 1.11
.זכויות
.מעלתו משאיר במשרד יורשו ייבחר על ידי חברי המדינה מוריאל  A.R.Guzman ARTכאשר 1.12

במקרה של היעדרות חלקית או מלאה של הוד מעלתו או מחלות קשות או מוות לבדיקה בפני ART 1.13
סנאט העדר המוחלט ,נשיא האומה שנשארה על ידי סנטור שיש לו את התשלום מוחלף הגבוה ביותר היררכי
.בקפריסין בליווי תופס עד בבחירות דמוקרטיות חופשיות חדשות נקראות

של המדינה לכאורה לא יכולה להיות מנהיג וצריכה לכבד את ההליך של סעיף  ART 1.14 1.13נשיאות

 micronationalהנשיא חייב לתת דין וחשבון בפני הסנאט של פרויקטי ההתקדמות וממשלת ART 1.15
האומה  2פעמים בשנה ,בסוף השנה לתת דין וחשבון על ההתקדמות בתחילת השנה להודעה שנתית על
.הפרויקטים תוכניות הממשלה
האסיפה הלאומית  IIבשער
הסנאט או מצלמת הזהב

.זהב מייצגת את הרפובליקה של מוריאל כגוף מחוקק  ART 2מצלמת

(או מחוזות )תהא חופש להסדיר הפעולות הפנימיות שלה ומדיניות החוץ שלה ,רק במגבלות  ARTמדינות 2.1
.הקבועות בסעיף 3

הסנאט של הרפובליקה של מוריאל עם נציג אחד לכל מדינה .זה יהיה הגוף המחוקק ולא יהיה חוקים ART2.2
.משלו

.הגדול ישן  morieliesהסנאט ייבחר על ידי אוניוורסלי ,ישירות וחשאי בין כל ART 2.3

.לא ישתמש אדם להיות חבר בסנאט ללא הסכמה מפורשת של החדר מלא ART 2.4

אם סנטור להתפטר ,למות או להיות נכה ,הנשיא למנות חבר מועצת המדינה ,ובקרב הסנטורים ART 2.5
.יחליט אם לקבל או לדחות מועמדות או בחירות כאלה להחליפו נקראות
הסנאטורים
.ליהנות חסינות חוות הדעת שניתנו בתרגיל של תפקידיהם ART 2.6

בתקופת סנטורי המנדט שלו גם נהנה מחסין ועלול להיעצר רק בשעת מעשה .הם עשויים לא יחויבו ART 2.7
.או לדין ללא אישור מראש מהסנאט

.הסנאטורים לא יקבלו כל הקצאה ART 2.8

מצלמת הזהב יפגוש באופן קבוע .המצלמה עשויה להיפגש לישיבה שלא מן המניין לבקשת ART 2.9
.הממשלה הלאומית

.נשיא האומה חייב להודיע לפני מועד הבחירות החדשות ART 2.10
.הנשיא הוא זה שצריך להכריז על בחירות לפרלמנט עשו ART 2.11
בית הזהב עשוי לבטא בפומבי על החלטות הנשיא או לחקור אותם או לתת את תמיכתם ,שיש ART 2.12
.העומדים לרשותה התקשורת לתת את הצהרותיהם
הם עקרונות של לשכת הזהב לשמור על חופש וזכויות של אנשים להגן על עצמאות ביטחון האומה ART 2.13
והחוקה

 MORIELIESכותרת השלישי זכויותיהם וחובותיהם של הברית
כדי ליצור מדינה בתוך מוריאל חייבת להיות לפחות אזרחי  3זה אותו ייקרא :קהילת מוריאל מוריאל או ART 3.
.תחום או בחירתם של שני אלה ,על ידי הצבעה
הנך רשאי בקהילה יש דגל משלהם ,מעיל ,הרכבה או הסנאט ובית החוקה עצמה ,אשר לא יכול ART 3.1
.לסתור את חוקת המדינה מוריאל

.חוקת המדינה חייב להכיר הראש העליון של רפובליקת הסנאט של מוריאל ART 3.2
במקרה של מחלוקת עם מדינה אחרת של הרפובליקה של מוריאל צריך ללכת לפתור הדוכן בכנסת ART 3.3
.או בבית המשפט העליון

.הברית לא יכולה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינה לכאורה אחרת 3.4 ART

.מדינות ייהנו אוטונומיה אזורית מסוימת ,בערבות ממשלת הרפובליקה של מוריאל הסנאט ART 3.5

הנו בלתי חוקי בעליל ובלתי חוקתי כל ניסיון בדלני שיכולים לבצע את המדינות שהן חלק ART 3.6
.מרפובליקת הסנאט של מוריאל

 IV MORIELI:כותרת איתות
דגל הרפובליקה של מוריאל :הוא צבעים טריקולור מסודרים אופקית לפי הסדר הבא :אדום ,לבן ART 4 .LA ,
כחול ;אדום :מייצג את הדת הפרוטסטנטית ,לבן שלום ,דת יהודית כחולה .הדגל הלאומי ישמש במבני ציבור
.ומעשיים רשמיים
ניו דגל מוריאל יהיה דומה לדגל ישראל ,ואנחנו מתקרבים מדינת ישראל על ידי הצבע הכחול גם יש ART 4.1
צלב על ידי הנצרות האוונגליסטית ,הדגל הזה לעת עתה הוא "לא רשמי "עד שהם מקבלים ולשלוח העתקים
.מהם
הוא חוקתי חובה "יקנה ולהשתמש דגל מוריאל "תקנת הקמת פרוטוקולים להמשיך הסמל הלאומי ART 4.2
.שלנו
מגן הרפובליקה של מוריאל וסמלים לאומיים אחרים  Vשער
סעיף . 5המעייל של מוריאל מורכב מארבעה שדות הטלה השמאלי העליון המייצגים ישו מחזיק את הדגל של
מוריאל ועומד על סמל הר ציון של ירושלים עיר קודש ואת הכנסייה ,בתוך המעיין נובע המייצג נהרות גן עדן .
בפינה הימנית העליונה ,שני מפתחות חצה עם חרב מפתח מוריאל מייצג שמאל בשטחים תקין ביר טוויל .
בפינה השמאלית התחתונה של המנורה מוריאל .בפינה הימנית התחתונה ארון ברית מוריאל .בתחתית הן
(.שמו של מוריאל )כגולת הכותרת של מגן נשר עם כנפיים פרושות  Ejusמוריאל : Nomen Estהמילים בלטינית

.ארון הברית של מוריאל הם גם סמלים של המדינה לכאורה ART 5.1

.ספרדית היא סמל שהשפה השפה הרשמית .אבל בשפות אחרות כגון עברי ואנגלית מוכרות ART 5.2
.מוכרז כמו עיר הבירה של ברקאי מדינה לכאורה ART 5.3
אוצר ,הבנק המרכזי מוריאל  VI,משק שער
.הבנק המרכזי של מוריאל :יהיה אחראי על הנפקת המטבע הלאומי ,יהיו תקנות האוטונומיה שלו ART 6.1

.המטבע הרשמי ייקרא חנוכה ART 6.2

.רשאי להשתתף בניהול משותף של חברות באמצעות החוק עבר בסנאט  ART 6.3עובדים

,השקעות זרות צריכות סכמת ממשלה ART 6.4

.הזרים  macronationalאזרחים צריכים לשלם מסים ,הן לאומיים אם ספקו לממשלה וכל מסי ART 6.5
כל לתרום לקיים הוצאה ציבורית על פי היכולת הכלכלית שלהם באמצעות מערכת מס הוגנת ART 6.6
.המבוססת על עקרונות שוויון הפרוגרסיביות כי בשום מקרה לא יהיה היקף לעיקולים

ציבורית תעמיד הקצאה שוויונית של משאבים ציבוריים תכנות וביצוע לעמוד באמות מידה  ART 6.7הוצאת
.של יעילות כלכלית

.ניתן להקים רק  6.8תרומות אישיות או רכוש לצרכי ציבור על פי החוק ART
.חופש היוזמה הכלכלית של אזרחים מותר מוריאל 6.9 ART

בית המשפט העליון  VII:סעיף
מוריאל יהיה בית המשפט של המדינה לכאורה עם תקנות משלה ויש בעלות אופי  ART 7בית משפט עליון
.עצמאי

.נשאר רק צריך פלילי ברחבי השטח , ART 7.1אסור סוג אחר של משפט
.אף אחד לא יוכרז אשם עד שיוכח אחרת ART 7.2

.הביאס כובד  ART 7.3הליך קורפוס

.כדי להיות חבר של בית המשפט העליון חייב להיות מעל גיל  18שנים ART 7.4
.יכול לשמש שופט עליון של המדינה לכאורה  morieliרק אלה שיש להם אזרחות ART 7.5
לאמנות בית המשפט העליון אחראי :הפירוש של מחלוקות בדבר החוקה כבר חברתיים ,פוליטיים או 7.6
.תרבותיים
גם להיות אחראי והכרעה בסכסוך או ספקות בדבר התאימות של ועדת החוקה ,לבקשת הממשלה ART 7.7
.או קבוצת סנטורים ,נגד החוקים וצווי חקיקה

כי יכול שיוגש בידי כל אדם נפצע נוצר כוח פוליטי הוא אחת מזכויות היסוד  Amparoיהיה גם אחראי ART 7.8
.שלה

להפיץ צדק להבטיח כי הסדר החוקתי ואת המדינה  departir,מוריאל בית המשפט עליון אחראי ART 7.9
.לכאורה שבחוקה מכובדת
בית המשפט העליון הוא אחת המעצמות המרכיבות את המדינה אך סמכות זו אינה חשובה יותר ART 7.10
.מאחרים להיות שווה עם בית הזהב לבין הרשות המבצעת בראשות המנהל הכללי
הנושא היחיד לחוקה  irremovableהמשפטים מנוהל באופן בלעדי על ידי השופטים עצמאיים 7.11 ART
.ולחוק
.והגנת הליכים משפטיים צריכים להיות חופשיים לכל האזרחים  ART 7.12סיוע
של אזרחים  TITLEזכויות שמיניות
לכבד את חופש ביטוי ,התאגדות ,דת ,הרכבה ,תרבות אומנה ,מחקר וחינוך .רכוש פרטי הוא  ART 8ממשלת
.מכובד

.מסים וחוקים צריכים להינתן .הממשלה טיפלה המסחר ,התעשייה והמשק בכלל ART 8.1

.נישואים מאותו המין אסור ,מדובר בעבירה שעונשה ב מוריאל והוא תועבה 8.2 ART

.עונש המוות אסור ART 8.3
.ההפלה אסורה ,מדובר בעבירה שעונשה ב מוריאל והוא תועבה ART 8.4

.ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם יש השפעה מלאה מוריאל ART 8.5

.ההצהרה האוניברסלית של זכויות של מדינה לכאורה יש אפקט מלא מוריאל ART 8.6

אף אזרח ממוצא לשלול את  morieli.נרכש ,שמרו ואיבד בהתאם לחוק האזרחות  morieliלאום ART. 8.7
.אזרחותם

הבית הוא להפרה .אין כניסה ניתן שניתנה בם ללא הסכמה ברזולוצית הבעלים או בית משפט למעט ART 8.8
.בשעת מעשה

.מובטחת ,טלגרף דואר במיוחד וטלפון ,אלא אם החליט בית משפט  ART 8.9הסודיות של תקשורת

החוק יגביל את השימוש במידע כדי להבטיח את כבוד ופרטיות אישי ומשפחתי של האזרחים לבין ART 8.10
.מימוש מלא של זכויותיהם

מעצר מניעתי לא יכול להימשך זמן רב יותר מהנחוץ כדי לבצע חקירות שמטרתן הבהרת העובדות ART 8.11 ,
ובכל מקרה בתוך התקופה המרבית של שבעים ושתיים שעות ( 3ימים ),העצור חייב להיות חינם או סילוק של
.הרשות השופטת

.לא יישלל המקרקעין והזכויות שלו ,למעט גורם ,בהודעה בכתב בהתאם להוראות הדין ART 8.12

.הזכות לקניין פרטי ומשרדים לסנט ירושה ART 8.13
אמור לספק סיוע מכל הסוגים לילדים שנולדו בנישואין או שלא בנישואין ,במהלך המיעוט  ART 8.14הורים
.שלו ובמקרים אחרים בהם באופן חוקי המתאים

.ייהנו מהגנה בהתאם להסכמים בינלאומיים שמירה על זכויותיהן  ART 8.15ילדי
 micronational.הביטחון לחוק הנישואים הוא חוקתי וצריך לכבד במלואו בכל השטחים ART 8.16

.מובטחת הזכות לחינוך חינם בסיסיים ,התיכון ובאוניברסיטה ART 8.17

.גברים ונשים הם שווים בפני החוק ,והם נהנים מכל הזכויות של הרפובליקה של מוריאל ART 8.18

חופש ביטוי והמידע מובטח .צנזורה אסורה למעט התנצלות לאידיאולוגיות פשיסטיות ,ימין קיצוני 8.19 ART
או שמאל שיכול להשפיע על יחסים עם מדינה לכאורה אחרת או השלום הפנימי של רפובליקת הסנאט של
.מוריאל
כל אזרח של הרפובליקה של מוריאל יש את הזכות לשלוח בקשות בכתב לממשלה או הממשלה ART 8.20
.טוענת לשיפור ביצועים
.מוריאל כל האזרחים את הזכות עבודה ושכר הגון  ART 8.21יש
.גם זכאים בריאות הציבור ,בחינם ובאיכות  morieliesאזרחי ART 8.22
הסוד אסורים ואלה להסית לאלימות או להפר את ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות  ART 8.23עמותות
.האדם
הממשלה תבטיח את שימור ,קידום והפצה של מסורות היסטוריות ,התרבות והאמנות של ART 8.24
הרפובליקה של מוריאל
הנישואין החוקיים היחידים המוכרים על ידי רפובליקת הסנאט של מוריאל הוא אדם עם אישה ART 8.25
.שבם הם מתגוררים  Macronacionנשואה תחת חוקי

בכותר זכויותיו וחירויותיו  IXהשעית
של זכויות וחירויות של הרפובליקה הסנאט של מוריאל רק לציית פעולות חירום במקרה של  ART 9ההשעיה
.הייתה ותמיד באישור פה אחד של הדוכן בכנסת מלא  morieliלסכן את שלמות
שימוש בלתי מוצדק או פוגעני הסמכויות המוכרות במשפט אורגני אמר יגרום אחריות פלילית ART 9.1
.כהפרה של הזכויות וחירויות המוכר בחוק
הממשלה הלאומית על מנת להבטיח צדק שעניינם עבירות שיכולים בצעו בתקופת ההשעיה של ART 9.2
.הזכויות וחירויות מוצעות בסעיף 9
TITLE X SECURITY
תהיה לכל מיליציה הלאומית שלה ,ובהתאם לחוקים אותה עברו בסנאט  ART 10.1מדינת

.השליט החוקתי הוא המפקד העליון של כל הכוחות המזוינים ART 10.2

אין אדם יישאו נשק חם למעט חברי הכוחות המזוינים והמשטרה הלאומית ,עם מגבלות בשל ART 10.3 ,
בנוסף לאלה שעליהם אישרה הממשלה באופן יוצא מן הכלל .חוקי רשאית להסדיר את השימוש בסוגים
.אחרים של כלי נשק
.אזרחים ורשויות ציבוריות הם כפופים לחוקת מדינת מוריאל וחוקים נוספים ART 10.4

במקרה של הפרעה פנימית או התקפה זרה מסכנת את מימוש חוקה זו והרשויות שנוצרו על ידי ART 10.5
זה ,יוכרז במצב של מצור בקהילה או שטח שבו ההפרעה של ההסדר קיימת להשעייה בה ערבויות חוקתיות
"כאמור פרק ט "השעיה של זכויות וחירויות

.בתקופת ההשעיה לא יכול הנשיא לחרוץ את דינה או להטיל עונשים ART 10.6

כל אזרח מחויב לשאת נשק כדי להגן על המולדת ועל חוקה זו ,על פי חוקי כי אפקט ART Morieli 10.7
.שהנפיק סנאט הגזירות בהנהלה הארצית
במחלוקת  TITLE XIשטחה הריבוני
שלה על ארץ ביר טוויל  imprescriptibleסעיף  11הרפובליקה הסנאט של מוריאל ,מאשרר ריבונות לגיטימית
וסביבתה בגבול בין מצרים וסודאן ,להיות חלק בלתי נפרד של הטריטוריה הלאומית ,להיות בשטח כי "טרה
.נוצר  morieliנוליוס( "קרקע מישהו ).בזמנו שבחוקה זו
הסנאט הרפובליקה של מוריאל אינו מכיר בשום מדינה לכאורה בטענה כמו טוויל ביר בשטחים ART 11.1
.שלו Morielies
.אסור על פי החוקה לנטוש את המאבק על הריבונות על שטחים אלה ART 11.2
השנים עשר ,מלך רפורמה חוקתית  TITLEמנגנון
תיקון
.נוגע תוספת או שינוי של מאמרים אחד או יותר של החוקה מבלי לשנות המבנה הבסיסי שלה ART 12
הרפורמה החוקתית שיתפשר רוויזיה חלקית של כללים אלה אינם משנים את עקרונות היסוד ואת 12.1 ART
.המבנה של הטקסט החוקתי
חוקה זו יכולה להיעשות על ידי הסנאט הלאומי בהחלטה שאושרה ברוב קולות של  ART 12.2יוזמת רפורמת
.חבריה
הרפורמה החוקתית הטיוטה אושרה על ידי הסנאט של הרפובליקה של מוריאל יוגש למשאל עם ART 12.3 .
.המשאל יחליט יחד על הרפורמציה
הכריז אישרה את הרפורמה החוקתית אם מספר הקולות בחיוב עולה על מספר קולות שליליים ART 12.4 .
.יוזמת הרפורמה החוקתית שלא אושרה ,לא יכולה להיות מחדש

.חוץ TITLE XIII
.הוא קבע כי הרפובליקה הסנאט של מוריאל מכיר בשום מדינה לכאורה ריבונית הוא ראוי לכבוד ART 13
הרפובליקה של מוריאל הסנאט מאשרר שלה ללא סייג לתמוך במדינת ישראל ART 13.1
הרשמי שגרירות ארגנטינה ולהתיישב תפקידים דיפלומטיים תקפים מאותו  Morieliמוקם כמו ART 13.2
.הדבר
.הראש למדיניות החוץ של הרפובליקה הוא הנשיא האומה ART 13.3
.הרפובליקה של מוריאל הסנאט מאשרר מחויבותה לעקרונות הדיפלומטיים בינלאומיים ART 13.4
המבוסס  micronationalהרפובליקה של מוריאל הסנאט מאשרר מחויבותה לעקרונות דיפלומטיים ART 13.5
.על הכרה הדדית ושלום

