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Art. 1. [Postanowienia Ogólne]
Ustawa ustanawia Królewskie Siły Zbrojne, zwane dalej Siłami Zbrojnymi lub KSZ, oraz określa
sposób ich działania i organizację.
Art. 2. [Królewskie Siły Zbrojne]
1.Królewskie Siły Zbrojne mają za zadanie strzec granic Królestwa, jego suwerenności,
bezpieczeństwa oraz brać udział w operacjach militarnych wynikających z zobowiązań Królestwa
Nordii.
2.Na czele KSZ stoi Zwierzchnik Sił Zbrojnych w osobie Króla Nordii.
3.Głównym organem dowodzącym jest Sztab Generalny pod przewodnictwem Zwierzchnika Sił
Zbrojnych.
Art. 3. [Organizacja Królewskich Sił Zbrojnych]
KSZ dzielą się na:
1.Siły Lądowe
2.Siły Powietrzne
3.Marynarkę Wojenną
4.Gwardię Terytorialną.
Art. 4. [Siły Lądowe]
1.Siły Lądowe wykonują działania operacyjne na terenach lądowych.
2.Na czele Sił Lądowych stoi Dowódca Sił Lądowych.
Art. 5. [Siły Powietrzne]
1.Siły Powietrzne wykonują działania operacyjne w przestrzeni powietrznej i kosmicznej.
2.Na czele Sił Powietrznych stoi Dowódca Sił Powietrznych.
Art. 6. [Marynarka Wojenna]
1.Marynarka Wojenna wykonuje działania operacyjne na obszarach morskich.
2.Na czele Marynarki Wojennej stoi Dowódca Marynarki Wojennej.
Art. 7. [Gwardia Terytorialna]
1.Gwardia Terytorialna wykonuje działania operacyjne na przydzielonych sobie terenach.
2.Na czele Gwardii Terytorialnej stoi dowódca Gwardii Terytorialnej
3.Gwardia Terytorialna działa jedynie na terenie prowincji do której została przydzielona.
4.Gwardia Terytorialna jest podstawową linią obrony prowincji i granic i wyłącznie celom
obronnym służy.
5.Gwardia Terytorialna jest siłą zbrojną półprofesjonalną.
6.Pod pojęciem półprofesjonalnej siły zbrojnej rozumie się oddziały nie wymagające czynnej
służby wojskowej, a regularnych ćwiczeń i gotowości stawienia się na wezwanie w każdej chwili.

Art. 8. [Sztab Generalny]
1.Sztab Generalny składa się ze Zwierzchnika Sił Zbrojnych i Dowódców 4 rodzajów Sił
Zbrojnych.
2.Sztab Generalny sprawuje nadzór nad działaniami Królewskich Sił Zbrojnych i rozdysponowanie
budżetu armii.
3.Sztab Generalny wydaje rozporządzanie odnośnie swoich decyzji, jeśli decyzja odnosi się do
działań operacyjnych Sztab Generalny wydaje rozkazy.
4.Sztabowi Generalnemu przewodzi Zwierzchnik Sił Zbrojnych.
Art. 9. [Korpus Oficerski i Podoficerski]
1.Korpus Oficerski i Podoficerski dowodzi oddziałami KSZ na odpowiednim sobie szczeblu.
2.Oficerowie i Podoficerowie wydają rozkazy dotyczące działań podległych sobie oddziałów.
Art. 10.[Powszechna Służba Wojskowa]
1.W Królestwie Nordii obowiązuje powszechna służba wojskowa.
2.Każdy obywatel ma obowiązek bronić Nordii w przypadku zagrożenia.
3.W przypadku mobilizacji każdy obywatel może zostać wcielony do KSZ.
4.Zarówno w okresie pokoju jak i wojny, każdy obywatel może zostać wezwany na szkolenie
wojskowe.
5.Jeśli szkolenie trwa dłużej niż tydzień, Skarb Państwa ma obowiązek pokryć straty pracodawcy
spowodowane wypłatą pensji za dni, w których obywatel nie pracował.
Art. 11. [Liczebność Królewskich Sił Zbrojnych]
Liczebność KSZ musi być zatwierdzona przez Storting zwykłą większością głosów.
Art. 12. [Prawa i obowiązki żołnierzy]
1.Żołnierz ma obowiązek wykonywać rozkazy przełożonych.
2.Jeśli rozkaz jest niezgodny z obowiązującym prawem, żołnierz ma prawo odmówić jego
wykonania.
3.Żołnierz ma prawo do godnych warunków wykonywania swojej pracy i dostępu do techniki
zwiększającej jego bezpieczeństwo.
4.Żołnierz ma prawo wstępować do partii i organizacji politycznych po uprzednim otrzymaniu
pisemnej zgody od dowódcy siły zbrojnej, w której pełni służbę.
5.Pozwolenie może zostać cofnięte, jeśli dowódca uzna, że żołnierz wykorzystuje swoją pozycję w
celu wpływania na decyzję wojska lub polityków.
Art. 13. [Postanowienia Końcowe]
1.Wszelkie inwestycje w badania i zakup oraz użycie broni niekonwencjonalnej musi zostać
zaakceptowane przez Storting zwykłą większością głosów oraz zatwierdzone przez Zwierzchnika
Sił Zbrojnych.
2.Ustawa wchodzi w życie z chwila ogłoszenia.
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