KONSTYTUCJA

Rozdział I. Państwo i jego terytorium. Cesarstwo.

Artykuł 1. [Państwo niepodległe]
Cesarstwo Frydyjskie jest
niepodległym i niepodzielnym.

państwem

demokratycznym,

wolnym,

Artykuł 2. [Granice]
Granice państwowe, główne miasta okręgów sądowych i administracyjnych
oraz prowincji i gmin mogą być zmienione wyłącznie w drodze ustawy.
Artykuł 3. [Dziedziczenie korony]
Korona Cesarza jest dziedziczna w dynastii El Suf de Visel zgodnie z Punktem
4. Części Pierwszej Pierwszego edyktu cesarskiego Salima Rogera IV el Suf de
Eghezee, z dnia 11 czerwca 1244 r.

Artykuł 4. [Cesarz]
Osoba Cesarza jest nietykalna.
Artykuł 5. [Pełnoletność i przysięga Cesarza]
1. Cesarz osiąga pełnoletniość po ukończeniu osiemnastego roku życia.

Niezwłocznie po objęciu urzędu składa wobec Izby Poselskiej lub wobec
jej przedstawicieli przysięgę o następującej treści:
2. „Przysięgam, że będę przestrzegał postanowień Konstytucji i ustaw
Cesarstwa Frydyjskiego, bronił narodowej niepodległości i niepodzielności
terytorium, jak również praw publicznych i wolności osobistych
obywateli”.
Artykuł 6. [Dziedziczenie tronu przez następcę małoletniego]
Jeśli w razie śmierci Cesarza następcą jest osoba małoletnia, wówczas
regentem będzie pełnoletni, następny w kolejności z dynastii El Suf de Visel,
zgodnie z Punktem 4. Części Pierwszej Pierwszego edyktu cesarskiego Salima
Rogera IV el Suf de Eghezee, z dnia 11 czerwca 1244 r., po uwzględnieniu, do
dnia uzyskania osiemnastego roku życia przez małoletniego następcę tronu.
Artykuł 7. [Niezdolność do sprawowania rządu]
Jeśli Cesarz stwierdzi swą niezdolność do rządzenia, wprowadzona zostaje
regencja, jak w przypadku małoletniego następcy.
W razie opróżnienia Tronu Izba Poselska zarządza tymczasową regencję. W
terminie 30 dni zostaje powołana nowa Izba Poselska w liczbie dwukrotnie
przewyższającą ustawową liczbę członków, która podejmie ostateczne
czynności zmierzające do obsadzenia Tronu.
Artykuł 8. [Przysięga Regenta]
1. Po objęciu swych funkcji Regent składa przysięgę o następującej treści:
2. „Przysięgam, ze dochowam wierności Cesarzowi; przysięgam, że będę
przestrzegał Konstytucji i ustaw państwa”.

Rozdział II. Wolności obywatelskie i prawa podstawowe

Artykuł 9. [Obywatelstwo, prawa polityczne]
1. Obywatelstwo frydyjskie nabywa się, zachowuje lub traci na podstawie

ustawy o obywatelstwie.
2. Konstytucja i inne ustawy stanowiące o prawach politycznych określają,
jakie warunki poza obywatelstwem są konieczne do korzystania z tych
praw.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy ustawa nadaje prawa polityczne
osobom nieposiadającym obywatelstwa frydyjskiego.
Artykuł 10. [Naturalizacja]
1. Naturalizacja należy do kompetencji władzy ustawodawczej.
2. Skutki nabycia obywatelstwa określa ustawa.
Artykuł 11. [Równość, służba publiczna]
1. Obywatele Cesarstwa Frydyjskiego są równi wobec prawa.

2. Obywatele Cesarstwa Frydyjskiego mają dostęp do cywilnej i wojskowej
służby państwowej; dostęp taki osób niebędących obywatelami określa
ustawa.
Artykuł 12. [Prawa podstawowe]
1. W państwie nie istnieje podział na stany społeczne.
2. Państwo gwarantuje naturalne prawa osobiste oraz prawa rodzinne.

3. Ustawa gwarantuje prawo do pracy i zapewnie każdemu obywatelowi
możliwość skorzystania z tego prawa.
4. Ustawa reguluje sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony
zdrowia i wypoczynku pracowników oraz gwarantuje wolność zrzeszania
się w związkach zawodowych.
5. Ustawa gwarantuje wolność działalności handlowej i przemysłowej,
wykonywania zawodu i działalności rolniczej a ograniczenia w tym
zakresie można dokonać w drodze ustawy.

Artykuł 13. [Wolność osobista, inne prawa]
1. Wolność osobista jest gwarantowana. Nikt nie może zostać pociągniętym
do odpowiedzialności, za wyjątkiem spraw i w trybie określonym przez
ustawę. Nikt nie może zostać aresztowany lub zatrzymany, z wyjątkiem
spraw i w trybie określonym przez ustawę. Nikt, za wyjątkiem flagranti
delicjo, nie może zostać pozbawionym wolności bez uzasadnionego
nakazu sądowego, wydanego przed zatrzymanie, lub najpóźniej w ciągu
24 godzin od chwili zatrzymania. Każdy zostanie poinformowany o
środkach prawnych umożliwiających odzyskanie wolności.
2. Nikt nie może zostać pozbawiony, wbrew swojej woli, prawa do sądu
gwarantowanego mu przez ustawę.
3. Nie można orzec bądź zastosować kary inaczej niż zgodnie z przepisami
ustawy.
4. Mieszkanie jest dobrem nienaruszalnym. Nikt nie może wkroczyć do
mieszkania, za wyjątkiem przypadków i w trybie określonym przez
ustawę.
5. Nikt nie może zostać pozbawiony prawa własności, chyba, że leży to w

interesie publicznym, w przypadkach i trybie określonym w ustawie,
uwzględniając uprzednie sprawiedliwe odszkodowanie.
6. Konfiskata majątku może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami

ustawy.
7. Kara śmierci nie może zostać wprowadzona.
8. Gwarantuje się wolność religii, wolność praktykowania i uprawniania
kultu oraz wolność wyznawania własnych poglądów religijnych, jednakże
przestępstwa popełniane w trakcie korzystania z tych wolności podlegają
karze.
9. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia w jakikolwiek sposób w
praktykach i obrzędach religijnych bądź też do przestrzegania dni
świątecznych danego wyznania.
10. Państwo zapewnia każdemu, kto przebywa na jego terytorium zdobycie
podstawowego wykształcenia, które jest obowiązkowe i bezpłatne.
11. Sprawy opieki medycznej i socjalnej regulują przepisy ustawy.
12. Ustawa określa środki finansowania szkół podstawowych i zasady ich

nadzorowania.

13. Każdy może swobodnie kształcić się na terytorium Cesarstwa lub za

granicą, uczęszczać na uniwersytety według własnego wyboru i zgodnie z
przepisami ustawy określającymi zasady zatrudniania i realizowania
swoich powołań.
14. Gwarantuje się wolność wyrażania poglądów i wypowiedzi oraz wolność
prasy, za wyjątkiem przestępstw popełnionych w trakcie korzystania z
tych wolności. Cenzura nie będzie wprowadzona.
15. Gwarantuje się wolność pokojowych zgromadzeń bez broni, zgodnie z
przepisami ustaw, regulującymi wykonywanie tego prawa bez
konieczności uzyskania uprzedniego zezwolenia. Przepisu tego nie stosuje
się do zgromadzeń na wolnym powietrzu, które są w całości regulowane
przepisami ustaw i zarządzeniami policji.
16. Gwarantuje się prawo do zrzeszania się zgodnie z przepisami ustaw
regulujących korzystanie z tego prawa, co nie wymaga uzyskania
uprzedniego zezwolenia.
17. Każdy ma prawo do kierowania petycji podpisanej przez jedną lub więcej
osób do organu administracji publicznej. Zbiorowe petycje mogą
wystosować wyłącznie odpowiednie organy władzy.
18. Gwarantuje się nienaruszalność tajemnicy korespondencji. Ustawa określi

organy upoważnione do naruszania tajemnicy korespondencji powierzonej
służbom pocztowym. Tajemnica korespondencji dotyczy również treści
przesyłanych telegramów.

Artykuł 14. [Język]
Językami urzędowymi są: angielski i frydyjski.
Artykuł 15. [Postępowanie przeciwko urzędnikom państwowym]
1. Nie jest wymagane żadne uprzednie zezwolenie do wszczęcia
postępowania przeciwko urzędnikom państwowym w sprawach
dotyczących wydanych przez nich aktów administracyjnych, z wyjątkiem
wszczęcia postępowania przeciwko członkom Rządu, które regulują
odrębne przepisy.
2. Urzędnicy państwowi wszelkich rang, za wyjątkiem członków Rządu,
mogą zostać usunięci ze stanowiska, pozbawieni zaszczytów i emerytur
wyłącznie w trybie określonym przez ustawę.

Rozdział III. Suwerenna władza

Artykuł 16. [Władza]
Suwerenna władza należy do Narodu Cesarstwa Frydyjskiego oraz Cesarza,
który wykonuje ją i ustanawia zgodnie z postanowieniami Konstytucji oraz
ustawami Państwa.
Artykuł 17. [Cesarz]
1. Cesarz jest głową Państwa, symbolem jego jedności, wielkości i gwarantem
narodowej niepodległości. Sprawuje władzę wykonawczą zgodnie
z postanowieniami Konstytucji i ustaw państwa.
2. Cesarz zatwierdza i ogłasza ustawy. Cesarz kieruje do Izby propozycje
zmian lub projekty ustaw, które pragnie poddać uchwaleniu. Cesarz
podejmuje i ogłasza swoje decyzje w terminie trzech miesięcy od daty
głosowania w Izbie Poselskiej.
3. Cesarz powołuje na stanowiska cywilne i wojskowe. Cesarz nie

ingeruje w powoływanie i obsadzanie oraz odwoływanie hierarchów
związków wyznaniowych innych niż Kościół Celtyjski. Powoływanie i
obsadzanie oraz odwoływanie hierarchów Kościoła Celtyjskiego wymaga
zatwierdzenia przez Cesarza.
4. Cesarz wydaje dekrety niezbędne do wprowadzenia w życie ustaw.
Artykuł 18. [Traktaty]
Cesarz zawiera traktaty, wchodzą one w życie od czasu ich publikacji w trybie
przewidzianym ustawą o ogłaszaniu ustaw.
Odstąpienie, zamiana bądź dołączenie części terytorium państwa są możliwe
wyłącznie w drodze ustawy.
Cesarz jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ogłasza stan wojny i
zagrożenia oraz ogłasza ustanie stanu zagrożenia.
Artykuł 19. [Prawo łaski]
Cesarz ma prawo znieść lub zmniejszyć karę nałożoną przez sędziów.
Przepisu tego nie stosuje się do członków Rządu.

Artykuł 20. [Emisja pieniędzy]
Cesarz ma jedyne prawo do emisji pieniędzy na drodze dekretu.
Artykuł 21. [Nadawanie tytułów szlacheckich]
Cesarz ma jedyne prawo nadawania tytułów szlacheckich.
Artykuł 22. [Nadawanie orderów i odznaczeń]
Cesarz ma jedyne prawo nadawania orderów cywilnych i wojskowych.
Artykuł 23. [Wicekról]
1. Cesarz może zdać na wicekróla część swojej władzy, której jemu samemu
przez siebie sprawować nie będzie się podobało.
2. Wicekrólem może być wyłącznie syn panującego Cesarza, brat lub inny
najbliższy krewny z rodu El Suf De Visel, wyznaczony przez Cesarza
osobiście i na drodze wydania edyktu Cesarskiego.
3. Przed objęciem swojej funkcji wicekról złoży przysięgę w której zobowiąże
się do przestrzegania postanowień Konstytucji.
Artykuł 24. [Wynagrodzenie]
Konstytucja gwarantuje asygnowanie Suwerennemu Dworowi Książęcemu
funduszy w wysokości trzystu tysięcy złotych marek rocznie, niezbędnych do
pokrycia kosztów działalności reprezentacyjnej. Kwota ta może ulegać
zmianom przy każdorazowym uchwalaniu ustawy budżetowej.
Artykuł 25. [Rezydencja]
Wielki Pałac Cesarski w Cyncie oraz Pałac w Luquor są oficjalnymi
rezydencjami Cesarza.
Artykuł 26. [Kontrasygnata]
Wszystkie postanowienia Cesarza wymagają kontrasygnaty właściwego
członka Rządu.
Artykuł 27. [Izba Poselska]
Każda ustawa wymaga zgody Izby Poselskiej
Artykuł 28. [Wniesienie projektów ustaw]
Cesarz kieruje do Izby Poselskiej propozycje zmian bądź projekty ustaw, które
pragnie poddać uchwaleniu.

Izba ma prawo kierowania do Cesarza projektów ustaw rządowych.
Organy władzy mogą dokonywać interpretacji ustaw wyłącznie w drodze
ustawy.
Artykuł 29. [Władza sądownicza]
Wymiar sprawiedliwości jest sprawowany w imieniu Cesarza przez sądy i
trybunały.
Orzeczenia i wyroki sądowe są wykonywane w imieniu Cesarza.
Artykuł 30. [Instytucje międzynarodowe]
Kompetencje przyznane przez Konstytucję organom władzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej mogą na mocy traktatów zostać tymczasowo
przekazane instytucjom prawa międzynarodowego.

Rozdział IV. Izba Poselska

Artykuł 31. [Reprezentacja]
Izba Poselska reprezentuje cały kraj. Posłowie głosują niezależnie od
interesów okręgów wyborczych i powinni kierować się wyłącznie interesem
Cesarstwa.
Artykuł 32. [Parlament, wybory, referendum]
1. Cesarstwo Frydyjskie jest państwem o parlamentarno-demokratycznej
formie rządów.
2. Organizację Izby Poselskiej reguluje ustawa.
3. Izba składa się z 120 posłów. Ustawa reguluje liczbę posłów dla każdego
okręgu wyborczego.
4. Wybory są bezpośrednie.
5. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich, powszechnych i
proporcjonalnych, z list partii politycznych oraz zgodnie z zasadą
minimalnej wymaganej liczby głosów i przepisami ustawy.
6. Państwo dzieli się na czternaście okręgów wyborczych:

- Stołeczny – Cynty;
- Semirski;
- Juhei;
- Tautyngi;
- Belicji;
- Danhilii;
- Pyzerii;
- Lahorii;
- Pemgirsko – pustynny;
- Zukru;
- Astylii;
- Sur Quor;
- Juha;
- Antylii;

7. Wyborcy mogą wypowiedzieć się w referendum w przypadkach i na
warunkach określonych przez ustawę.
Artykuł 33. [Kwalifikacje]
Czynne prawo wyborcze posiada ten kto:
1. Jest obywatelem lub obywatelką Cesarstwa Frydyjskiego;
2. Posiada prawa obywatelskie i polityczne;
3. Ukończył 18 lat
Pozostałe wymogi określa ustawa.
Bierne prawo wyborcze posiada ten, kto:
1. Jest obywatelem lub obywatelką Cesarstwa Frydyjskiego;
2. prawa obywatelskie i polityczne;

3. Ukończył 18 lat
4. Zamieszkuje na terytorium Cesarstwa.
Nie można nałożyć żadnych innych wymogów, dotyczących biernego
prawa wyborczego.
Artykuł 34. [Brak kwalifikacji]
Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego:
1. Osoba skazana w procesie karnym;
2. Osoba skazana za drobne przestępstwo na karę pozbawienia prawa do
głosowania;
3. Dorosła osoba ubezwłasnowolniona.
Osoba skazana przez sąd karny na karę pozbawienia prawa do głosowania
może odzyskać go na drodze ułaskawienia.
Artykuł 35. [Zakaz łączenia funkcji]
1. Mandat posła nie może być łączony z funkcjami:
a. Członka Rządu;
b. Członka Rady Państwa;
c. Przedstawiciela władzy sądowniczej;
d. Członka Izby Obrachunkowej;
e. Komisarza okręgowego;
f. Państwowego poborcy podatkowego i urzędnika skarbowego;
g. Żołnierza zawodowego w służbie czynnej.
2. Urzędnik, którego zakaz łączenia funkcji dotyczy, ma prawo wyboru
między mandatem poselskim a inną funkcją.
3. W przypadku, gdy poseł powołany na stanowisko członka Rządu

przestaje pełnić funkcję, zostaje automatycznie przywracany na
stanowisko pierwszego zastępcy ze swojej listy wyborczej. To samo
dotyczy zastępcy posła, który – będąc powołany na stanowisko członka
Rządu – zrzeka się przysługującego mu mandatu posła. W przypadku
zbiegu dwóch lub więcej prawnie należnych roszczeń, przywrócenie

stanowiska następuje w zależności od liczby głosów oddanych w
wyborach.
Artykuł 36. [Inne ograniczenia]
Zakaz łączenia funkcji, o którym mowa w art. 35, nie wyklucza możliwości
wprowadzenia w przyszłości innych zakazów w drodze ustawy.
Artykuł 37. [Kadencja]
Posłowie wybierani są na pięcioletnią kadencję.
Artykuł 38. [Przysięga poselska]
1. Izba weryfikuje mandaty swoich członków i rozstrzyga wszelkie spory

powstałe w tej sprawie;
2. Po objęciu mandatu posłowie składają przysięgę o następującej treści:
3. „Przysięgam, ze dochowam wierności Cesarzowi i będę przestrzegał
postanowień Konstytucji i ustaw państwa”.
4. Przysięga składana jest na posiedzeniu jawnym przed przewodniczącym

Izby Poselskiej.
Artykuł 39. [Inne ograniczenia]
Poseł, który został powołany przez Rząd do pełnienia funkcji odpłatnie i
przyjął nominację, natychmiast traci mandat posła i nie odzyskuje go, chyba,
że w drodze nowych wyborów.
Artykuł 40. [Dwa głosowania]
Wszystkie projekty ustaw poddawane są pod drugie głosowanie, chyba, że
Izba Poselska w porozumieniu z Radą Państwa na posiedzeniu jawnym
postanowi inaczej. Przerwa pomiędzy pierwszym a drugim głosowaniem
wynosi co najmniej trzy miesiące.
Artykuł 41. [Przewodniczący Izby Poselskiej]
Na początku każdej sesji Izba wybiera swego przewodniczącego i
wiceprzewodniczących oraz powołuje sekretariat.
Artykuł 42. [Jawność posiedzeń]
Posiedzenia Izby są jawne, z wyjątkiem takich, o tajności których stanowi
Regulamin Izby Poselskiej.

Artykuł 43. [Większość]
Podjęcie uchwał wymaga bezwzględnej większości głosów. W przypadku
równego podziału głosów, sprawa będąca przedmiotem głosowania zostaje
odrzucona.
Izba może podjąć uchwałę tylko w obecności więcej niż połowa ustawowej
liczby posłów.
Artykuł 44. [Prawo przeprowadzania dochodzenia]
Izba ma prawo wszcząć i przeprowadzić dochodzenie. Wykonywanie tego
prawa reguluje ustawa.
Artykuł 45. [Głosowanie nad projektem ustawy]
Izba głosuje nad projektem ustawy w całości. Głosowanie przeprowadza się
zawsze przez odczytywanie z listy obecności.
Na wniosek co najmniej dziesięciu posłów głosowanie nad całością projektu
może zostać poprzedzone przez przegłosowanie jednego lub kilku artykułów
oddzielnie.
Dopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika. Jednakże posłowi nie
można udzielić więcej niż jednego pełnomocnictwa.
Artykuł 46. [Poprawki]
Izba ma prawo zmieniać i rozdzielać artykuły oraz propozycje zmian.
Artykuł 47. [Petycje]
Petycje kierowane do Izby nie mogą być przedstawiane osobiście.
Izba ma prawo do przedstawienia członkom Rządu każdej skierowanej do niej
petycji. Członkowie Rządu przedstawiają wyjaśnienia dotyczące treści tych
petycji na wniosek Izby.
Izba nie rozpatruje petycji dotyczących prywatnych spraw, z wyjątkiem
takich, które zawierają skargi i żądania zadośćuczynienia za szkodę
wyrządzoną bezprawnym postanowieniem Rządu lub organów władzy, bądź
jeżeli decyzja o interwencji należy do kompetencji Izby.
Artykuł 48. [Zwolnienie od odpowiedzialności]
Żaden poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jak również nie
można wszcząć śledztwa przeciwko posłowi w przedmiocie wyrażanych

przez niego opinii bądź oddanych przez niego głosów w związku z
pełnieniem swych obowiązków.
Artykuł 49. [Immunitet]
Żaden poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności albo
pozbawiony wolności w ramach represji w związku z pełnieniem
obowiązków w trakcie odbywającej się sesji bez zgody Izby, za wyjątkiem
schwytania go na gorącym uczynku podczas popełnienie ciężkiego
przestępstwa. Żaden poseł nie może zostać umieszczony w areszcie za długi
podczas trwającej sesji bez podobnej zgody Izby. Pozbawienie wolności oraz
pociągnięcie do odpowiedzialności posła zostaje wstrzymane na wniosek Izby
na cały czas trwania sesji.
Artykuł 50. [Zasady procedury]
Izba tworzy regulamin, na podstawie którego wykonuje swoje obowiązki.
Artykuł 51. [Miejsce posiedzeń]
Posiedzenia Izby odbywają się w rezydencji administracji Cesarstwa.
Artykuł 52. [Sesje]
Izba spotyka się raz w roku na sesję zwyczajną w czasie określonym w jej
regulaminie.
Cesarz może zwołać Izbę na sesję nadzwyczajną; obowiązany jest to również
czynić na wniosek jednej trzeciej ustawowej liczby posłów.
Cesarz otwiera i zamyka każdą sesję osobiście bądź w jego imieniu czyni to
upoważniona i wyznaczona przez niego osoba.
Artykuł 53. [Rozwiązanie]
Cesarz może rozwiązać Izbę Poselską.
Nowe wybory przeprowadzane są najpóźniej w terminie trzech miesięcy od
chwili rozwiązania Izby.
Artykuł 54. [Sesje]
Członkowie Izby Poselskiej otrzymują zwrot kosztów podróży oraz
zakwaterowania na cza sesji w wysokości i na warunkach określonych w
ustawie.

Rozdział V. Rząd

Artykuł 55. [Organizacja Rządu]
Cesarz decyduje o organizacji swego Rządu, który składa się co najmniej z
trzech członków.
Artykuł 56. [Ministrowie]
Cesarz powołuje i odwołuje członków Rządu.
Artykuł 57. [Odpowiedzialność]
Członkowie Rządu ponoszą odpowiedzialność.
Artykuł 58. [Władza pośrednia]
Nie istnieje żadne ciało pośrednie pomiędzy członkami Rządu a Cesarzem.
Artykuł 59. [Rząd i Parlament]
Członkowie Rządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Izby i na ich
wniosek musza zostać wysłuchani.
Izba Poselska może żądać obecności członków Rządu na posiedzeniu.
Artykuł 60. [Brak zwolnienia z odpowiedzialności]
W żadnym przypadku ustne lub pisemne zarządzenie Cesarza nie zwalnia
członka Rządu od odpowiedzialności.
Artykuł 61. [Oskarzenie]
Izba Poselska ma prawo do postawienia członków Rządu w stan oskarżenia.
Ustawa określi przypadki odpowiedzialności, nakładane kary oraz procedurę,
zgodnie z którą postępowanie będzie się toczyło w zależności od tego, czy
oskarżenie zostanie podtrzymane przez Izbę oraz w zależności od czynności
podjętych przez stronę poszkodowaną.
Artykuł 62. [Brak ułaskawienia dla ministrów]
Cesarz nie może ułaskawić skazanego członka Rządu, chyba, że na wniosek
Izby.

Rozdział VI. Rada Państwa
Artykuł 63. [Rada Państwa, Komisja Prawodawcza]
Do zadań Rady Państwa należy opiniowanie propozycji i projektów ustaw,
ewentualnych poprawek oraz innych spraw określonych przez Rząd albo
przez ustawę. Artykuły, o których mowa w art. 45 są opiniowane w terminach
określonych przez ustawę.
Organizację oraz kompetencję Rady Państwa określa ustawa.

Rozdział VII. Władza sądownicza
Artykuł 64. [Jurysdykcja sporów dotyczących praw obywatelskich]
Rozstrzyganie sporów dotyczących praw obywatelskich znajduje się w
wyłącznej kompetencji sądów.
Artykuł 65. [Jurysdykcja sporów dotyczących praw politycznych]
Rozstrzyganie sporów dotyczących praw politycznych znajduje się w
kompetencji sądów, z wyjątkami określonymi przez ustawę.
Artykuł 66. [Zakaz sądów nadzwyczajnych]
Nie może zostać powołany żaden sąd bądź inny organ z jurysdykcją do
rozstrzygania sporów inaczej niż na mocy ustawy. Żadna komisja
nadzwyczajna bądź sąd nadzwyczajny nie mogą zostać powołane pod
jakąkolwiek nazwą.
Artykuł 67. [Sąd Najwyższy]
Organizację Sądu Najwyższego reguluje ustawa.
Artykuł 68. [Jawność rozprawy]
Rozprawy sądowe są jawne, chyba, że jawność zagraża porządkowi i
moralności; w tym przypadku sąd wyda stosowne postanowienie.
Artykuł 69. [Orzeczenia sądowe]
Wszystkie orzeczenia sądowe muszą być uzasadnione. Ogłaszane są na
jawnym posiedzeniu sądu.

Artykuł 70. [Powoływanie sędziów]
Sędziowie pokoju oraz sędziowie zawodowi są powoływani bezpośrednio
przez Cesarza. Sędziowie Sądu Najwyższego oraz prezesi i wiceprezesi sądów
okręgowych są powoływani przez Cesarza na wniosek Sądu Najwyższego.
Artykuł 71. [Kadencje i sankcje]
Sędziowie pokoju, sędziowie sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego są
nominowani dożywotnio. Żaden z nich nie może zostać usunięty ze
stanowiska bądź zawieszony w wykonywaniu obowiązków na podstawie
orzeczenia sądu. Żaden z nich nie może zostać przeniesiony na inne
stanowisko, chyba, że na podstawie nowej nominacji i za jego zgodą.
W razie niemocy lub przewinienia sędzia może wszakże zostać zawieszony w
wykonywaniu obowiązków, usunięty ze stanowiska bądź przeniesiony na
inne stanowisko na warunkach określonych w ustawie.
Artykuł 72. [Wynagrodzenie]
Wynagrodzenie sędziów reguluje ustawa.
Artykuł 73. [Zakaz łączenia funkcji]
Żaden sędzia nie może podjąć się pełnienia odpłatnie funkcji wyznaczonej dla
niego przez Rząd, chyba, że będzie ją pełnił nieodpłatnie oraz zgodnie z
przepisami ustawy o łączeniu stanowisk.
Artykuł 74. [Trybunały wojskowe, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych]
Stosowne ustawy regulują organizację trybunałów
kompetencje, prawa i obowiązki oraz kadencję sędziów.

wojskowych,

ich

Ustawa również reguluje organizację i kompetencje należące do sądów pracy i
ubezpieczeń społecznych, ich obowiązki, tryb powoływania i kadencję
sędziów.
Artykuł 75. [Przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy prawa
miejscowego]
Sądy i trybunały mogą stosować powszechnie obowiązujące rozporządzenia i
zarządzenia oraz przepisy prawa miejscowego, o ile są zgodne z ustawą. Sąd
Najwyższy rozstrzyga spory co do kompetencji w trybie określonym przez
ustawę.

Artykuł 76. [Sądy administracyjne]
1. Rozstrzyganie sporów z zakresu administracji należy do jurysdykcji
Trybunału Administracyjnego oraz Sądu Administracyjnego. Do
kompetencji tych sądów należy również rozstrzyganie sporów z tytułu
podatków w zakresie i na warunkach określonych w ustawie.
2. W drodze ustawy można utworzyć inne sądy administracyjne.
3. Sąd Administracyjny jest sądem najwyższej instancji w hierarchii sądów
administracyjnych.
4. Kompetencje i organizację sądów administracyjnych reguluje ustawa.
5. Sędziowie Sądu Administracyjnego i Trybunału Administracyjnego są
powoływani przez Cesarza. Sędziowie Sądu Administracyjnego raz prezes
i wiceprezes Trybunału Administracyjnego, z wyjątkiem wstępnych
nominacji, powoływani są na podstawie opinii Sądu Administracyjnego.
6. Przepisy art. 71, 72 i 73 mają zastosowanie do sędziów Sądu
Administracyjnego i Trybunału Administracyjnego.

Artykuł 77. [Sąd konstytucyjny]
1. Sąd Konstytucyjny rozstrzyga w drodze orzeczenia o zgodności ustaw z
Konstytucją.
2. Sąd Konstytucyjny jest jedynym organem, który na etapie
prejudykacyjnym, z wyłączeniem pozostałych sądów, decyduje o
zgodności ustaw, z wyjątkiem ustaw ratyfikujących umowy
międzynarodowe, z Konstytucją w trybie określonym przez ustawę.
3. Sąd Konstytucyjny składa się z prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Sądu
Administracyjnego, dwóch radców Sądu Kasacyjnego oraz pięciu sędziów
nominowanych przez Cesarza na wspólny wniosek Sądu Najwyższego i
Sądu Administracyjnego. Do sędziów sądu Konstytucyjnego mają
zastosowanie przepisy art. 71, 72 i 73. Sąd Konstytucyjny rozpoznaje
sprawy w składzie pięciu sędziów.
4. Organizację Sądu Konstytucyjnego oraz tryb jego funkcjonowania reguluje
ustawa.

Rozdział VIII. Siły porządku publicznego

Artykuł 78. [Siły zbrojne]
Wszystkie sprawy z zakresu sił zbrojnych reguluje ustawa.
Artykuł 79. [Żandarmeria]
Organizację oraz zakres kompetencji sił porządku publicznego reguluje
ustawa.
Artykuł 80. [Gwardia Narodowa]
Może zostać powołana Gwardia Narodowa, organizację której reguluje
ustawa.

Rozdział IX. Finanse

Artykuł 81. [Podatki]
Nie można nałożyć żadnych podatków na rzecz Skarbu Państwa inaczej niż w
drodze ustawy. Żadna pożyczka nie może zostać zaciągnięta przez państwo
bez zgody Izby. Nie można przenieść prawa własności nieruchomości
stanowiącej majątek Skarbu Państwa inaczej niż w drodze ustawy szczególnej.
Jednakże w drodze ustawy ogólnej można ustanowić zakres czynności, które
nie wymagają tworzenia ustawy szczególnej. Każdy zakup przez Państwo
nieruchomości o znacznej wartości, zaciągnięcie dużych zobowiązań
finansowych bądź realizacja ważnych inwestycji musi odbywać się w drodze
ustawy szczególnej. Ustawa ogólna określi zakres spraw regulowanych w
drodze ustawy szczególnej. Żadne zobowiązanie finansowe nie może
obciążyć budżetu państwa na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, chyba,
że w drodze ustawy szczególnej. Nie można nałożyć żadnych płatności lub
podatków lokalnych bez zgody Rady Gminy. Ustawa określi wyjątki w
zakresie podatków lokalnych, potrzeba nałożenia których może wynikać z
doświadczenia.

Artykuł 82. [Wznowienie podatków]
Podatki na rzecz Skarbu Państwa są poddawane pod głosowanie każdego
roku. Regulujące je ustawy obowiązują wyłącznie przez jeden rok, chyba że
zostają wznowione.
Artykuł 82. [Brak przywilejów i zwolnień]
Nie można wprowadzić przywilejów w sprawach podatkowych. Nie można
wprowadzić żadnych zwolnień lub ulg podatkowych inaczej niż w drodze
ustawy.
Artykuł 83. [Brak innego rodzaju obowiązków finansowych]
Nie można żądać od obywateli bądź instytucji publicznych żadnych
świadczeń finansowych, chyba, że w formie podatków na rzecz Skarbu
Państwa lub gminy, z wyjątkami wyraźnie określonymi przez ustawę.
Artykuł 84. [Renty, wpłaty połowiczne, darowizny pieniężne]
Nie można pobierać żadnych rent, wpłat połowicznych bądź darowizn
pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa inaczej niż w drodze ustawy.
Artykuł 85. [Plany finansowe, budżet]
Każdego roku Izba uchwala projekt ustawy budżetowej oraz poddaje budżet
pod głosowanie. Wszystkie dochody i wydatki państwa są przedstawione w
budżecie i planie finansowym.
Artykuł 86. [Sąd Obrachunkowy]
1. Do kompetencji Sądu Obrachunkowego należy nadzorowanie zarządzania
finansami we wszystkich organach władzy, administracji i służb
państwowych. Ustawa może przydzielić Sądowi inne kompetencje w
zakresie nadzorowania finansów publicznych.
2. Ustawa reguluje zakres kompetencji Sądu, jego organizację, sposoby
wykonywania nadzoru oraz relacje między Sądem a Izbą Poselską.
3. Członkowie Sądu Obrachunkowego są powoływani przez Cesarza na
wniosek Izby Poselskiej.
4. Księgi rachunkowe państwa są przedkładane Izbie Poselskiej wraz z
opinią Sądu Obrachunkowego.

Artykuł 87. [Wynagrodzenie duchownych]
Koszty wynagrodzeń i emerytur przyznawanych przez ministrów do spraw
wyznań ponosi państwo w trybie określonym przez ustawę.

Rozdział X. Gminy

Artykuł 88. [Władza lokalna]
1. Gminy stanowią autonomiczną jednostkę samorządową zgodnie z
podziałem terytorialnym państwa, posiadają osobowość prawną,
zarządzają przy pomocy organów swoim majątkiem i dbają o własny
interes.
2. Każda gmina ma swoją radę gminy, wybieraną bezpośrednio przez jej
mieszkańców; warunki dotyczące czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach samorządowych określi ustawa.
3. Rada gminy sporządza roczny budżet gminy oraz zamyka rachunki.
Tworzy
przepisy
prawa
miejscowego,
z
wyjątkiem
spraw
nadzwyczajnych. Może nakładać podatki lokalne za zgodą Cesarza. Cesarz
ma prawo rozwiązać radę gminy w każdym czasie.
4. Zarządza gminą organ kolegialny zwany zarządem, w skład którego
wchodzi burmistrz oraz grupa radnych wybieranych spośród członków
gminy. Warunki dotyczące przynależności narodowościowej przy
wyborach do zarządu określi ustawa.
5. Skład, organizację oraz kompetencje organów gminy określa ustawa.
Reguluje także status urzędników gminy. Gmina ponosi koszty
utrzymania szkolnictwa w trybie określonym przez ustawę.
6. Nadzór nad zarządzaniem gminą reguluje ustawa. Niektóre decyzje władz

gminnych wymagają zatwierdzenia przez organy nadzoru, a także mogą
zostać uchylone bądź ich wykonanie może zostać wstrzymane, jeżeli okaże
się, że są niezgodne z prawem lub sprzeczne z interesem publicznym,
chyba, że sądy powszechne lub administracyjne postanowią inaczej.
7. Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonów i prowadzenie ich
rejestrów leży w wyłącznej kompetencji władz gminnych.

Rozdział XI. Przepisy ogólne

Artykuł 89. [Stolica, siedziba Rządu]
Miasto Cynta jest stolicą Cesarstwa Frydyjskiego i siedzibą Rządu. Siedziba
Rządu może zostać przeniesiona tylko tymczasowo i wyłącznie z ważkich
powodów.
Artykuł 89. [Przysięga]
1. Nie można zmusić do złożenia przysięgi innej niż określona w ustawie,
chyba że ustawa stanowi inaczej,
2. Wszyscy urzędnicy służby cywilnej przed objęciem swoich obowiązków
składają przysięgę o następującej treści:
3. „Przysięgam, że dochowam wierności i posłuszeństwa Cesarzowi, będę
przestrzegał postanowień Konstytucji i ustaw państwa. Przyrzekam, że
będę wykonywał swoje obowiązki w sposób uczciwy, sumienny i
bezstronny”.

Artykuł 90. [Prawa cudzoziemców]
Każdy cudzoziemiec przebywający na terytorium Cesarstwa Frydyjskiego
ma zapewnioną ochronę jego osoby i mienia, chyba że ustawa stanowi
inaczej.
Artykuł 91. [Ogłaszanie ustaw]
Żadna ustawa, powszechnie obowiązujące rozporządzenie lub zarządzenie
ani przepis prawa miejscowego nie mogą wejść w życie, jeśli nie zostały
opublikowane w trybie określonym przez ustawę.
Artykuł 92. [Zakaz wstrzymania]
Żadne postanowienie niniejszej Konstytucji nie może zostać wstrzymane.

Artykuł 93. [Poprawki do Konstytucji]
Każda zmiana Konstytucji wymaga przyjęcia poprawki w ustalonym przez
Izbę Poselską brzmieniu w trybie dwóch kolejnych czytań; przerwa pomiędzy
pierwszym a drugim głosowaniem wynosi co najmniej trzy miesiące.
Żadna poprawka nie zostanie uchwalona, jeżeli za jej przyjęciem nie odda
głosy co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby posłów; głosowanie przez
pełnomocnika jest niedopuszczalne.
Tekst przyjęty przez Izbę Poselską w pierwszym czytaniu zostaje poddany
pod referendum, które zastępuje drugie czytanie wówczas, gdy z wnioskiem
o jego przeprowadzenie wystąpi grupa posłów w liczbie przekraczającej jedną
trzecią ustawowej liczby członków Izby lub grupa obywateli wpisanych na
listy wyborcze do parlamentu w liczbie 50 tysięcy. Poprawkę uważa się za
uchwaloną jedynie wówczas, gdy za jej przyjęciem oddano ponad połowę
ważnych głosów. Tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa.
Artykuł 94. [Zakaz wnoszenia poprawek podczas sprawowania regencji]
Podczas sprawowania regencji nie można wnosić do niniejszej Konstytucji
żadnych poprawek dotyczących prerogatyw Cesarza, jego statusu oraz
porządku dziedziczenia.

Rozdział XII. Przepisy przejściowe i dodatkowe

Artykuł 95. [Postawienie ministrów w stan oskarżenia]
Zgodnie z postanowieniami ustawy Izba Poselska posiada niezależne
uprawnienie do postawienia członka Rządu w stan oskarżenia a Sąd
Najwyższy na zgromadzeniu ogólnym przeprowadza postępowanie, w
którym określa popełnione przez członka Rządu przestępstwo i nakłada
stosowną karę. Kara nie może jednak być surowsza od kary pozbawienia
wolności, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ustawach
karnych.
Artykuł 96. [Kolizje z poprzednimi przepisami]
Od chwili wejścia w życie niniejszej Konstytucji wszystkie ustawy, edykty i
dekrety, postanowienia, zarządzenia i rozporządzenia oraz inne akty prawne
sprzeczne z postanowieniami Konstytucji zostają uchylone.

Artykuł 97. [Obowiązywanie przepisów Konstytucji]
Do czasu ogłoszenia ustaw, edyktów i rozporządzeń zgodnych z
postanowieniami niniejszej Konstytucji, ustawy i rozporządzenia
obowiązujące obecnie pozostają w dalszym ciągu stosowane.

