Ustawa Sejmu nr …

— Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej
Art. 1. [Cel ustawy]
Ustawa określa sposób ustalania liczby posłów, zasady i tryb przeprowadzania wyborów posłów,
zwanych dalej „wyborami” oraz warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu posła.
Art. 2. [Kadencja Izby Poselskiej]
Kadencja Izby Poselskiej trwa od chwili zwołania Izby Poselskiej na obrady do chwili zwołania na
obrady Izby Poselskiej kolejnej kadencji albo skrócenia kadencji Izby Poselskiej.
Art. 3. [Liczba posłów]
1. Liczbę posłów ustala się, dzieląc liczbę obywateli posiadających prawo wybierania przez 20
oraz zaokrąglając wynik dzielenia do najbliŜszej liczby całkowitej.
2. Księstwo i Korona Księstwa Sarmacji stanowią jeden okręg wyborczy.
Art. 4. [Prawa wyborcze]
1. Prawo wybierania posiada kaŜdy mieszkaniec Księstwa lub Korony Księstwa Sarmacji, który
w chwili głosowania posiada obywatelstwo sarmackie.
2. Prawo wybieralności posiada kaŜdy mieszkaniec Księstwa lub Korony Księstwa Sarmacji,
który:
1) posiada obywatelstwo sarmackie,
2) jest mieszkańcem Księstwa lub Korony Księstwa Sarmacji od co najmniej miesiąca,
3) nie jest funkcjonariuszem państwowym w państwie obcym oraz
4) nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia, twierdzy lub banicji albo
karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła lub wszystkich funkcji publicznych.
Art. 5. [Organy wyborcze]
1. Organem wyborczym, właściwym w sprawach przeprowadzenia ogółu czynności wyborczych od
chwili zarządzenia wyborów do chwili ogłoszenia wyników wyborów, jest KsiąŜęca Komisja
Wyborcza, z wyłączeniem spraw zastrzeŜonych do kompetencji Księcia.
2. KsiąŜęcą Komisję Wyborczą stanowią KsiąŜę oraz osoby najwyŜszego zaufania publicznego, powoływane i odwoływane przez Księcia. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym,
naleŜy przez to rozumieć członka KsiąŜęcej Komisji Wyborczej.
3. Komisarzem wyborczym nie moŜe być osoba ubiegająca się o wybór do Izby Poselskiej. Komisarz wyborczy, w przypadku zgłoszenia kandydatury, z mocy prawa traci członkostwo w KsiąŜęcej Komisji Wyborczej.
4. Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od
chwili podjęcia decyzji. KsiąŜę moŜe z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarŜeniu, z zastrzeŜeniem art.
15.
Art. 6. [Termin zarządzenia wyborów]
Wybory zarządza KsiąŜę, w drodze postanowienia, nie później, niŜ:
1) dwa tygodnie przed upływem kadencji Izby Poselskiej,
2) tydzień po skróceniu kadencji Izby Poselskiej,
3) tydzień po orzeczeniu przez sąd niewaŜności wyborów.

Art. 7. [Zarządzenie wyborów i terminy wyborcze]
1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów określa:
1) liczbę wybieranych posłów ustaloną zgodnie z art. 3,
2) skład KsiąŜęcej Komisji Wyborczej oraz zadania poszczególnych członków komisji,
3) pięciodniowy termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur,
4) adres strony internetowej, na której moŜna zgłaszać kandydatury,
5) trzydniowy termin na przeprowadzenie głosowania w wyborach,
6) adres strony internetowej, na której moŜna oddać głos w wyborach.
2. Termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania upływa ostatniego dnia o godzinie 21.00.
Art. 8. [Zgłaszanie kandydatur]
1. Kandydatury w wyborach zgłaszane są w postaci uporządkowanych list, liczących co najmniej
dwóch kandydatów. Kandydatura zawiera:
1) identyfikator kandydata spełniającego w chwili zgłaszania listy warunki, o których mowa w
art. 4 ust. 2,
2) krótką charakterystykę kandydata.
2. Kandydat moŜe brać udział w wyborach jako zastępca innego kandydata; w takim przypadku
jego nazwisko umieszcza się na karcie do głosowania obok nazwiska kandydata, którego jest
zastępcą.
3. Komisarz wyborczy potwierdza przyjęcie listy kandydatów osobie zgłaszającej listę w razie
spełnienia wymagań ustawy. Komisarz wyborczy odmawia przyjęcia listy kandydatów osobie
zgłaszającej listę w razie niespełnienia wymagań ustawy.
4. Po upływie terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur, komisarz wyborczy podaje do
publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte listy kandydatów.
Art. 9. [Cisza wyborcza]
1. KsiąŜę moŜe, po zarządzeniu wyborów i z wyprzedzeniem nie krótszym, niŜ pięć dni, wprowadzić w drodze dekretu zakaz wygłaszania przemówień oraz publikowania materiałów wyborczych, jak równieŜ prowadzenia w inny sposób agitacji w części lub całości terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania.
2. Kto narusza zakaz określony w ust. 1, podlega karze aresztu albo karze więzienia.
3. JeŜeli osoba, o której mowa w ust. 2, prowadzi agitację niepublicznie, podlega karze nadzoru
albo karze aresztu; jednakŜe, jeŜeli agitacja dotyczy więcej, niŜ trzech wyborców, stosuje się
przepis ust. 2.
Art. 10. [Głosowanie]
W terminie przewidzianym na przeprowadzenie głosowania w wyborach wyborca oddaje, osobiście lub za pośrednictwem komisarza wyborczego, głos na jedną z list kandydatów, wskazując jednego z kandydatów
umieszczonych na liście, bądź oddaje głos pusty.

W terminie przewidzianym na przeprowadzenie głosowania w wyborach wyborca oddaje, osobiście lub za pośrednictwem komisarza wyborczego, głos preferencyjny liczący do
trzech wskazań bądź oddaje głos pusty.

Art. 11. [Ustalenie wyników wyborów]
1. Liczbę mandatów poselskich uzyskanych
przez listę kandydatów ustala się, dzieląc
iloczyn liczby głosów oddanych na listę
kandydatów i liczby mandatów przez
liczbę głosów oddanych na wszystkie listy
kandydatów. Pozostałe mandaty przydziela się listom kandydatów, których ilorazy wykazują kolejno najwyŜsze reszty.
W przypadku równości reszt pierwszeństwo do uzyskania mandatu mają kolejno:
1) lista kandydatów, która uzyskała
mniejszą liczbę mandatów,
2) lista kandydatów zgłoszona wcześniej.
2. Mandaty w ramach listy kandydatów uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę wskazań w ramach listy
kandydatów. W przypadku równej liczby
wskazań mandat uzyskuje kandydat
umieszczony wyŜej na liście kandydatów.
JeŜeli lista kandydatów uzyskała liczbę
mandatów większą od liczby kandydatów,
pozostałe mandaty uzyskują zastępcy w
porządku określonym w zd. 1 i 2.
3. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania
komisarz wyborczy podaje do publicznej
wiadomości:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę oddanych głosów,
3) liczbę głosów oddanych na poszczególne
listy kandydatów i kandydatów oraz
liczbę głosów pustych,
4) liczbę mandatów przydzielonych poszczególnym listom kandydatów oraz
kandydatów, który uzyskali mandaty
poselskie.

1. Wynik wyborów do Izby Poselskiej ustala
się przy uŜyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV, z wykorzystaniem metody British Columbia STV.
2. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania
komisarz wyborczy podaje do publicznej
wiadomości:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę oddanych głosów,
3) liczbę głosów pierwszej preferencji
oddanych na poszczególnych kandydatów,
4) liczbę oddanych głosów pustych,
5) kandydatów, który uzyskali mandaty
poselskie,
6) wygenerowany przez oprogramowanie
wyborcze raport z obliczania głosów.

Art. 12. [Objęcie mandatu]
1. Nowo wybrani posłowie składają publiczne ślubowania według roty: „Ślubuję uroczyście jako
poseł na Sejm rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa
Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóŜ Bóg” lub
innej formuły religijnej.
2. Objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą złoŜenia ślubowania; jednakŜe, jeŜeli zwołanie Izby
Poselskiej na obrady nastąpiło po złoŜeniu ślubowania, objęcie mandatu jest skuteczne z
chwilą zwołania Izby Poselskiej na obrady.
Art. 13. [Wygaśnięcie mandatu]
1. Wygaśnięcie mandatu posła następuje wskutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) odmowy złoŜenia ślubowania lub jego niezłoŜenia w ciągu siedmiu dni od dnia uzyskania
mandatu,
3) oświadczenia woli o opuszczeniu lub opuszczenia Księstwa Sarmacji,

4) nieusprawiedliwionego niebrania udziału w trzech kolejno po sobie następujących głosowaniach w Izbie Poselskiej,
5) utraty prawa wybieralności,
6) upływu kadencji Izby Poselskiej.
2. Wygaśnięcie mandatu posła stwierdza Marszałek Izby Poselskiej (Wicemarszałek Izby Poselskiej), a jeŜeli funkcje te nie są obsadzone lub nie mogą oni przejściowo sprawować funkcji —
Marszałek–Senior Izby Poselskiej. Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła określa osobę, która uzyskała mandat w miejsce posła, którego mandat wygasł.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu posła,
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu posła,
mandat uzyskuje:
dokonuje się ponownego przeliczenia gło1) zastępca, o którym mowa art. 8 ust. 2,
sów przy uŜyciu oprogramowania wy2) jeŜeli nie ma zastępcy — kolejny pod
borczego z pominięciem kandydata, któwzględem liczby otrzymanych wskazań
rego mandat wygasł. Jego mandat uzykandydat z listy, w ramach której
skuje kolejny kandydat z listy, z której
mandat uzyskał poseł, którego mandat
wybrano posła, którego mandat wygasł.
wygasł, a w przypadku równej liczby
wskazań — kandydat umieszczony wyŜej na liście.
Art. 14. [Wybory uzupełniające]
1. Wybory uzupełniające przeprowadza się, jeŜeli:
1) liście kandydatów, zgodnie z art. 11 ust. 1, przypada liczba mandatów większa od liczby
kandydatów na liście,
2) nie jest moŜliwe przydzielenie mandatu poselskiego w trybie art. 13 ust. 3.
2. Wybory uzupełniające zarządza KsiąŜę, w drodze postanowienia, nie później, niŜ trzy dni po
wystąpieniu przesłanki, o której mowa w ust. 1.
3. Termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur w wyborach uzupełniających trwa trzy dni.
4. Pozostałe przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.
Art. 15. [Protest wyborczy]
1. Przeciwko waŜności wyborów moŜe być wniesiony do sądu protest z powodu naruszenia przepisów prawa podczas wyborów — nie później jednak, niŜ do siódmego dnia po dniu ogłoszenia
wyników wyborów.
2. W razie stwierdzenia powaŜnych nieprawidłowości, w szczególności przy oddawaniu lub
zbieraniu głosów, sąd orzeka uniewaŜnienie wyborów i nakazuje ich ponowne przeprowadzenie, jeŜeli z okoliczności wynika, iŜ skutkiem tego będzie naprawienie stwierdzonych nieprawidłowości.
Art. 16. [Sytuacje nadzwyczajne]
1. JeŜeli przed rozpoczęciem terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania kandydat
wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, komisarz wyborczy skreśla go
z listy kandydatów, a jego zastępcę — jeŜeli został wskazany — umieszcza się zamiast niego na
karcie do głosowania.
2. JeŜeli w trakcie biegu terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, kandydat nie jest brany pod
uwagę podczas przyznawania mandatów, o którym mowa w art. 11 ust. 2.
3. W przypadkach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga KsiąŜę, w drodze postanowienia.
Art. 17. [Przepisy końcowe]
1. Z dniem wejścia w Ŝycie ustawy traci moc Ustawa Sejmu nr 66 — Ordynacja wyborcza do Izby
Poselskiej z dnia 3 marca 2008 r.
2. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

