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Grundlagen kan efter det att den har antagits, inte ändras eller
upphävas och utgör den högsta lagen inom nationens gränser, i
enlighet med vad som har sagts.

Kapitel 1. RÄTTIGHETSFÖRKLARINGEN
Artikel 1. RÄTTIGHETER
1§

Existensrätten för alla personer är frihet, hälsa och liv; vilket är garanterat och får inte
kränkas av något.

2§

Religionsfrihet att fritt och fredligt utöva sin tro, övertygelse eller tradition är
garanterad, och ska inte inskränkas eller kränkas av det offentliga.

3§

Yttrandefrihet, att fritt få yttra sin mening och använda valfritt språk, är garanterat.

4§

Informationsfrihet, att fritt inhämta och dela information från öppna källor, är
garanterat.

5§

Åsiktsfrihet att fritt forma sina egna åsikter och uppfattningar är garanterad, och att
uttrycka dessa genom att övertyga andra.

6§

Föreningsfrihet att: umgås med vem som helst, bilda, gå med i, och tillhöra
sammanslutningar eller grupper; är garanterat.

7§

Mötesfrihet att: organisera, hålla, och delta; i fredliga: möten, marscher, och
demonstrationer; är garanterat.

8§

Kunskapsfrihet att: forska, undervisa, utbilda, utöva konstnärskap, och professioner;
med viss hänsyn till moraliska och etiska dilemman, är garanterad.

9§

Tystnadsrätten att: inte vara skyldig att avslöja någon information eller uppgift om
någon eller något, samt avge bekännelser mot sin vilja, är garanterat och får inte
kränkas av det offentliga.

10 §

Vägransrätten för en person att inte tvingas: tillhöra en sammanslutning, eller inneha
medlemskap, eller delta i: möten, manifestationer, meningsyttringar eller utövande
mot sin vilja; är garanterad.

11 §

Integritetsrätten för varje person till ett skyddat: privatliv, familjeliv och hem, samt
rätten till mental och kroppslig integritet är garanterad.

12 §

Människovärdesrätten att: ingen person får utsättas för: tortyr, omänsklig behandling,
misshandel, förnedring, eller göras till offentligt åtlöje; är garanterad.

13 §

Ingen person ska vara: utsatt för tvångsarbete, försatt i träldom, eller vara slav; alla
former av slaveri avskaffas.

14 §

I en konflikt mellan en gravid kvinna och hennes ofödda barn, ska bådas lika värde
beaktas: detta är obestridligt.

15 §

Ofödda barns rätt till sin egen kropp väger lika tungt, som den gravida kvinnans rätt
till sin kropp: detta är garanterat.

16 §

Kommunikationsskyddet för personer att inte få sina kommunikationer avlyssnade
eller lästa i hemlighet, är garanterat.
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17 §

Konfidentialitetsskyddet att inte få sitt meningsutbyte över tillslutet medium:
läst, öppnat, insamlat, eller beslagtaget; är garanterat.

18 §

Varje persons rätt till självständighet, och trygghet, ska inte inskränkas eller kränkas
av någon.

19 §

Familjefrihet för vuxna personer att bilda naturliga äktenskap och familjer är
garanterat och får inte inskränkas eller kränkas av någon.

20 §

Samvetsfrihet för en person, att avstå från att utföra en handling mot sin personliga
övertygelse, är garanterad.

21 §

Rätten att fritt välja utbildning eller skolning efter personlig kapacitet och
tillgänglighet är garanterad.

22 §

Rätten att starta utbildningar ska inte hindras, med undantag för avancerade
utbildningar som omfattar risk för liv och hälsa.

23 §

Rätten att ackreditera utbildningar av oberoende organisationer är garanterad.

24 §

Oberoendefrihet för personer att eftersträva: ekonomisk frihet eller oberoende;
genom: företagsamhet eller yrkesutövande; är garanterad och får inte inskränkas av
någon.

25 §

Äganderätten för varje person att äga: mark, sjöar, öar, naturtillgångar, och lösöre; är
garanterad.

26 §

Egendomar kan inte tas beslag.

27 §

Bosättningsrätten, för varje medborgare och immigrant att själv välja vart de vill
bosätta sig inom nationens gränser, är garanterad.

28 §

Rörelsefrihet att fritt: röra sig, och flytta sina ägodelar; inom nationens gränser är
garanterad, får endast kränkas vid laga gripande och fängslande.

29 §

Exilskyddet för medborgare och immigranter, att inte förhindras inresa eller utresa ur
nationen, är garanterad.

30 §

Handelsrätten för varje person att kunna handla behövliga varor och tjänster, är
garanterad och kan aldrig inskränkas.

31 §

Kontanträtten för varje person att äga, och använda fullt gångbara kontanta
betalmedel, är garanterad.

32 §

Transporträtten att fritt flytta varor inom nationens gränser utan: förtullning,
avgiftsbeläggning, eller beskattning vid regioners gränser, är garanterad.
Avgiftsbeläggning vid nationens gränser vid införsel och utförsel av varor för
personer, är bara tillåtet för utjämning av skatteintäkter.

33 §

Petitionsrätten för: personer, organisationer och föreningar; att göra hemställan hos
det offentliga, är garanterad.

34 §

Framträdesrätten för alla att framträda mot det offentliga ska inte kränkas.

35 §

Pressfrihet för: fria, oberoende och ansvarsfulla medier, är garanterad: vilka inte ska
begränsas av något licensieringssystem.

36 §

Källskyddet för mediekällor att vara: skyddade, anonyma eller opåverkade, är
garanterad: förutsatt att de inte uppsåtligen ljuger.
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37 §

Offentlighetsskyddet för personlig integritet och allmänhetens bästa är garanterat; det
förbjuder publikt framförande alternativt filmning av samlag samt exploatering av
barns och ungdoms nakenhet; och får inte inskränkas av det offentliga, eller kränkas
av någon.

38 §

Tillvitelseskyddet garanterar: att uppsåtlig användande av hotelser, om rättsliga
påföljder på falska grunder, för att kränka personers rättigheter, är förbjudet.

39 §

Frihetsskyddet för personer att inte frihetsberövas: förutom vid laga gripande: enligt
domstolsorder, eller fängslande efter rättsprocess; är garanterad.

40 §

Gripanderätten att gripa en person vid: förberedelse, pågående, eller avslutat; brott av
minst normal grad ska inte kränkas av någon.

41 §

Övervakningsskyddet för medborgare, att slippa övervakning utan tillkännagivande
på öppen plats, är garanterad.

42 §

Kartläggningsskyddet för personer, att inte bli systematiskt kartlagda, samt
övervakade mot sin vilja, är garanterat.

43 §

Grundlagen får INTE: tolkas på ett sätt som kan innebära att någon person, grupp,
organisation, eller det offentliga: kan bedriva opinion, fatta beslut eller begå
handlingar: med målet att inskränka, kränka, eller undergräva: rättigheterna,
friheterna och skydden i denna grundlag.

Artikel 2. DEFINITIONER
1§

Garanterad innebär att en frihet, rättighet eller skydd inte kan inskränkas.

2§

Inskränka innebär att en garanti blir beskuren genom lag, prejudikat eller precedens.

3§

Kränka innebär att någon aktivt förhindrar, eller motsätter sig något som är garanterat.

4§

Person är en mänsklig levande individ, som andas autonomt.

5§

Folket utgör alla personer inom nationens gränser.

6§

Frihet är personliga möjligheter som inte får hindras.

7§

Rätt är krav av personer som kan ställas på: i) republiken eller ii) det offentliga.

8§

Skydd, innebär en grundlagsmurad säkerhet, mot missbruk från det: offentliga och
allmänheten.

9§

Plikt är en skyldighet som kan ställas på samtliga personer i nationen.

10 §

Näringslivet består av: bolag, organisationer, och personer; som brukar det offentliga,
och tjänar pengar genom näringsidkande verksamhet.

11 §

Föreningslivet är församlande engagemang, med avsikt att göra något bättre för: de
gemensamma intressena, det allmänna, och folket.

12 §

Ombudsman är en person som representerar en annan: person eller organisation i deras
intresse.

13 §

Kungörande är ett allmänt tillkännagivande från det offentliga genom publikation.
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Artikel 3. LAGAVTRÄDE
1§

Det är förbjudet att stifta lagar, som är utformade för att personer ska snava på, eller
fångas av dem.

2§

Det är förbjudet att stifta lagar om repressalie mot personer.

3§

Det är förbjudet att stifta lagar som möjliggör onaturliga relationer.

4§

Förbudet att stifta lagar, som retroaktivt straffar någon för tidigare händelser är
garanterat.

5§

Lagar som kränker personers rättigheter, eller hindrar dem att fullt utnyttja sin
potential på ett fredligt och konstruktivt sätt, är förbjudna.

6§

Lagar som avsiktligt är: designade, och stiftade för att ge en särskild grupp fördelar,
juridiskt eller ekonomiskt är förbjudna.

7§

Lagar som skapar slutna, eller ekonomiskt kontrollerade system; ska upphävas av
domstol, och fastslås i Högsta domstolen.

8§

Lagar som hindrar personers friheter, eller tvingar dem till val mot deras personliga
övertygelser; avskaffas av domstol, och fastslås av Högsta domstolen.

Artikel 4. FÖRHINDRANDE
1§

Det är förbjudet att profitera på personers: livsöden och nöd.

2§

Det är förbjudet att: lagstifta, utfärda, samt att verkställa rättslöshetsakter mot:
personer, organisationer, föreningar och regioner.

3§

Det är förbjudet att provocera fram brott för att fånga personer.

4§

Massövervakning av medborgare är förbjudet, godkännande krävs från medborgarna
och organisationerna.

5§

Det är förbjudet att stänga av medborgare och immigranter från samhällsfunktioner
utan domstolsorder.

6§

Det är förbjudet för en region, att avsätta mer än tjugotre procent (23%) av all
bostadsyta, för sekundära bostäder.

7§

Det är förbjudet för det offentliga att vidta åtgärder som försvårar, hindrar eller driver
upp priserna på boende.

8§

Ingen person tillhörandes en klandrad grupp, får aktivt missgynnas av: grupper,
organisationer, eller särintressen; i sitt vardagliga liv.

9§

Inga: organisationer, personer, föreningar, grupper, eller familjer; får delas in i
kategorier för särbehandling i samhället.

10 §

Titlar får delas ut när detta är förenligt med: grundlagen eller lagen; och får inte utgöra
någon form av: förmån eller privilegium.

11 §

Inget privilegium får beviljas någon: person, familj, grupp, förening, organisation
eller region.

12 §

Inga förmåner får tilldelas någon: person, familj, grupp, förening, organisation eller
region.
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13 §

Det är förbjudet för det offentliga att: dubba, adla, kröna, trona, smörja, eller snärta
personer.

14 §

Det är förbjudet att utställa licenser för: skuldindrivning, utförande av kriminella
handlingar, människojakt och smuggling.

15 §

Det är förbjudet att kontraktera uppdrag av verksamhet, som är förbehållet det
offentliga i lag.

16 §

Ingen ska utfärda: betalmedel, eller kontanter, samt banknoter; som inte är
auktoriserad i grundlagen.

17 §

Inga intellektuella eller immateriella rättigheter ska användas för att förhindra
samhällsutvecklingen.

18 §

Pederasti mellan vuxna och barn är förbjudet.

19 §

Det är förbjudet för det offentliga att manipulera sin omgivning efter: politik, ideologi
eller tradition.

20 §

Det är förbjudet att undertrycka allmän debatt, som handlar om: det offentliga,
näringslivet, och föreningslivet.

21 §

Det är förbjudet för: näringslivet, organ och politiska partier, att hänge sig åt uppenbar
felaktig statistik, eller utelämna avgörande statistiskt underlag. Medier får inte återge
statistik så att det orsakar otillbörliga fördelar.

22 §

Ingen organisation ska i utlandet undergräva folks rättigheter, friheter och skydd som
återges i grundlagen.

23 §

Särintressen som har för avsikt att utnyttja: målgrupper av personer, näringsliv,
föreningsliv, eller det offentliga; ska regleras i lag, och hållas efter i nationen.

24 §

Det är förbjudet att: utnyttja lagar, det offentliga och myndighetsbeslut; för att: sätta i
system att utnyttja personer och organisationer.

Artikel 5. ÄKTENSKAP
1§

Äktenskap ska ingås mellan en (1) man och en (1) kvinna.

2§

Äktenskapet ska kungöras genom avtal mellan makarna, och ska ha skett på helt
frivilliga grunder, samt vara bevittnat av minst fyra vuxna vittnen.

3§

Äktenskap kan bara upphävas, om en eller två makar har tvingats att ingå äktenskap,
mot sin fria vilja.

4§

Äktenskapsbrott är en skälig grund för skilsmässa, och omfattar brott mot: avtal, och
maka eller make.

5§

Barn ska vid skilsmässa tillfalla båda föräldrarna. Den som begär ensam vårdnad
förlorar rätten till understöd från den andra föräldern. Den som lämnar barnen utan
eftertanke, undkommer inte att betala understöd.

6§

Skilsmässa innebär bodelning, ingen part ska gå lottlös. Vid bodelning ska
äktenskapets långvarighet, och beskaffenhet beaktas.

7§

Ingen person ska vara eller förbli slav i sitt äktenskap. Därför tillåts skilsmässa vid
upprepade och allvarliga kränkningar, fysiskt och psykiskt.
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Artikel 6. BARN
1§

Barn ska fritt få välja efter eget tycke, inom ramarna för sin mentala kapacitet, och
föräldrarnas medgivande.

2§

Barn har rätt till föräldrar som tar ansvar och försörjer dem.

3§

Barn får inte tuktas mer än att de lär sig, med viss marginal.

4§

Barn som inte har föräldrar kan placeras hos fosterfamilj; aldrig långsiktigt på
barnhem.

5§

Barn som far illa i familjen, och inte får mat eller kläder ska placeras i fosterhem.

6§

Barn som mår överlag bra, även under svåra förhållanden stannar hos sina biologiska
föräldrar.

Artikel 7. FAMILJ
1§

Familjer är heliga och får inte kränkas.

2§

Familjer får inte splittras: makar från varandra, barn från föräldrar, eller syskon från
varandra.

Artikel 8. BOENDESKYDDET
1§

Boendeskyddet är garanterat.

2§

Boendeskyddet omfattar rätten att bo på ett ställe stadigvarande, genom hävd.

3§

Hävdat boende kan inte upphävas.

4§

Den som köper mark har rätt att bo på egendomen, utan ersättning.

5§

Hemmet är en persons eller familjs fort, och får inte kränkas av någon.

6§

Personer som bor i ett hem kan få sin egendom utmätt, men får bo kvar som
hyresgäster till rimlig hyra.

7§

Personer som bor på pantsatt egendom, men inte äger den, har rätten att bo kvar till
rimlig hyra.

8§

Ett hem får inte genomsökas på oskäliga grunder, eller utan väl övervägd
domstolsorder.

Artikel 9. EGENDOMSRÄTTEN
1§

Ingen annan äger rätten till egendomen än dess rättmätige innehavare.

2§

Det är förbjudet att sälja rätten till egendomen, utan att sälja innehavet.

3§

Ingen egendom ska beslagtas utan domstolsorder om utmätning av skulder, eller
genom rättsprocess enligt lag om förförande vid skilsmässa (enligt: Artikel 5.6 §).

4§

Rätten att förvärva fast egendom begränsas i lag, för syftet att förebygga storskaliga
uppköp.

5§

All pantsatt egendom kan lösas in: avgifter som avsiktligt har sats så högt, att de
veterligen inte kan lösas av ägaren, reduceras.
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6§

Pantsatt egendom som passerar löptiden för inlösning får säljas.

Artikel 10. FÖRENINGSRÄTTEN
1§

Rätten för personer och organisationer att förena sig är garanterad, och begränsad till
fredliga syften.

2§

Att förena sig innebär rätten att tillhöra en sammanslutning, eller att bilda en sluten
grupp för ett gemensamt intresse, eller syfte.

3§

Rätten att förena sig omfattar inte bildandet av sammansvärjningar, i syfte att begå
statskupp, eller få kontroll över folket.

4§

Syftet med föreningsrätten, är att kunna ha ett gemensamt förfarande för att kunna
uppträda som: grupp, eller organisation.

5§

Föreningar har rätten att föra talan i domstol, för att kunna stämma organisationer för
intrång i: organisationers, och personers rättigheter; samt att kunna göra
överenskommelser med dessa.

6§

Rätten för föreningar att ha en egen ekonomi får inte kränkas av någon.

7§

Rätten för föreningar att tillämpa ekonomiska sanktioner mot organisationer är
garanterad.

8§

Rätten att näringsidka omfattas inte av föreningar.

Artikel 11. ORGANISATIONER
1§

Det finns fem typer av organisationer; varianter av dessa ska beskrivas i lag.

2§

Organ: är en organisation som tecknas av en organordförande, och ägs av det
offentliga för medborgarnas räkning. Syftet är att betjäna medborgarna med
samhällstjänster och administration i regioner.

3§

Ägarbolag: är en näringsidkande organisation, som tecknas av ägaren; vilken utgör
ordförande utan styrelse, med rätten att verkställa.

4§

Andelsbolag: är en organisation som ägs av andelsinnehavare, och som representeras
av en vald styrelse, efter antalet andelar. Organisationen tecknas av styrelsen för sig,
och av chefen, och av chefen anförtrodda medarbetare.

5§

Medlemsbolag: är en organisation, som ägs av sina medlemmar; och tecknas av:
i) stämman, ii) av stämman vald ordförande, iii) samt av ordföranden anförtrodda
medarbetare.

6§

Medlemsorganisation: är en icke-näringsidkande organisation, som ägs av sina
medlemmar; och tecknas: av styrelsen, av styrelsen vald – samt av medlemmarna
godkänd – ordförande.

7§

En organisation: får representera sina medlemmar, andelsinnehavare, eller ägare i:
rättsprocesser, avtalsförhandlingar samt bindande överenskommelser.

8§

En organisation som: missköter sig, bryter kategoriskt mot lagen, eller grundlagen;
och som kränker personers rättigheter: kan tvångsförvaltas av kommissarie efter en
rättsprocess, som inte får vansköta organisationen.
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9§

Om en organisation får: en dominant position, eller stort inflytande; är det skyldig att:
respektera och upprätthålla; personers samt organisationers rättigheter, på ett
rättssäkert sätt.

10 §

En organisation ska: i) ha stadgar, ii) vara känd av det offentliga, och iii) gälla först
vid kungörande.

11 §

Organisationer har en begränsning i sin pressfrihet – att överhuvudtaget inte bedriva
politisk opinion – om den: ägs av, kontrolleras av, eller vars huvudman är: utlänning,
immigrant, eller någon baserad utanför nationens gränser.

Artikel 12. MEDBORGARSKAP
1§

En person som har medborgarskap i nationen är medborgare. En person som vistas
långsiktigt i nationen är immigrant, och ska vara känd av det offentliga. En person på
kort tidsbestämt besök benämns utlänning.

2§

Varje person som föddes inom nationens gränser före den bildades får erhålla
medborgarskap.

3§

Varje person som föds inom nationens gränser är medborgare om de växer upp där.

4§

Varje person som vill bli medborgare måste: avlägga examensprov i skrift och tal för
att bli medborgare, och ska hålla sig inom nationens gränser i minst sju år utan att
begå brott.

5§

Varje person som blir medborgare ska bli det på riktiga grunder, och ska erhålla ett
uppehållstillstånd i sju år. En medborgare som har fuskat till sig uppehållstillstånd,
förlorar sitt medborgarskap, och utvisas efter en rättsprocess.

6§

Personer som utvisas ska hållas i förvar tills utvisningen verkställs, med en fånges
rättigheter. Om personen inte kan utvisas, ska vederbörande få uppehållstillstånd, tills
dess att utvisningen kan verkställas.

7§

Immigranter och utlänningar, har under sin vistelse inom nationens gränser,
begränsningar i sina grundlagsstadgade friheter och rättigheter att inte driva politisk
opinion.

Artikel 13. GRIPNAS RÄTTIGHETER
1§

Varje person som suttit häktad eller fängslad, längre än vad grundlagen medger, har
rätt till ekonomisk kompensation från nationen, för orsakade skador.

2§

Varje skada som uppstår under felaktigt fängsligt förvar ska ersättas.

3§

Gripna personer ska omgående ställas inför domstol, för att pröva om deras gripande
och fängslande, är lagligt.

4§

När det beslutas att en gripen person ska hållas i fängsligt förvar, räknas hen som
fånge.

5§

Gripna personer som saknar laga grund för gripande ska omedelbart försättas på fri
fot.
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6§

Varje gripen person ska senast inom tjugofyra (24) timmar informeras om:
anledningen till att de gripits, få äkta anklagelser, bevis, och anledning korrekt
presenterad för sig, tillsammans med advokat.

7§

Om en gripen person anses utgöra ett hot mot pågående utredning, förlängs förvaret
med två (2) veckor åt gången, högst tre (3) gånger. Beslut om förlängning sker av
domstol.

8§

Om ingen anledning föreligger för förvar ska personen omedelbart försättas på fri fot,
och kompensation utgår.

Artikel 14. FÅNGARS RÄTTIGHETER
1§

En person som är fängslad kallas fånge. Organ och offentligtillsatta som jobbar med
fångar är fångvårdare.

2§

En fånge förlorar ytterst få rättigheter i fångenskapen, endast vad som är nödvändigt
för trygghet, samt förhindrad rörlighet.

3§

Fångvårdare är skyldiga att placera en fånge, med andra fångar: som har samma
positiva inställning till, förbättring av sitt beteende, samt bearbetning av sitt förflutna:
för att rehabiliteras, och återanpassas till samhället.

4§

Fångvårdare är ansvariga för att fångars rättigheter inte kränks.

5§

Fångvårdare är skyldiga att se till att fångar inte kränker varandras rättigheter.

6§

En fånge ska få träffa sin: advokat, kontaktperson, gode man, eller annat lagstadgat
ombud; utan dröjsmål, eller inom 48 timmar.

7§

En fånge får inte hållas isolerad: från mänsklig kontakt med fångvårdare, eller fångar,
mer än 24 timmar: därefter har de rätt till minst en timmes umgänge, under anständiga
former.

8§

En fånge har rätten till att kunna vistas utomhus, minst en halv timme, och har rätt att
begära: högst två timmar per dygn.

9§

En fånge som anses förmögen, och som fångvårdaren har förtroende för, har
möjligheten att erbjudas arbete; efter tillgänglighet, med fullgoda arbetsvillkor. Lön
från sådant arbete, ska betala för fångens uppehälle; resten sparas till frigivningen,
samt får spenderas av fången, på rimligt sätt. Saldo förväntas kunna redovisas.

10 §

Varje fånge har rätten till att få sina essentiella behov tillgodosedda: tempererat
husrum, mat, vatten, sömn, kläder, medicin, sjukvård, och kontakter.

11 §

Varje fånge har rätten att inte behöva bajsa på sig.

12 §

En fånge har rätt till skadestånd av fångvårdaren för mentala och fysiska skador, som
åsamkats hen på grund av vanvård.

Kapitel 2. STATSSKICK
Artikel 1. RELATIONER
1§

Nationens suveränitet är total, förutom att starta krig för vinnings skull.
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2§

Bilaterala avtal är underordnat nationens och folkets suveränitet.

3§

Skadeståndsreglering i bilaterala avtal är förbjuden.

4§

Bilaterala avtal kan alltid: hävas av presidenten, Kongressen, Signatorium eller:
ogiltigförklaras helt, eller delvis av Förvaltningsdomstolen.

5§

Hemställan och framträdande för: främmande makt, utländsk organisation, samt stora
internationella särintressen; kan regleras: genom lag, eller genom presidentorder,
beroende på dess laterala relation till nationen.

6§

Import och export av varor regleras, och utgör skatteintäkter enligt lag fastslaget av
Kongressen.

Artikel 2. REGIONER
1§

En region är en landyta med invånare; som kan vara en del av en överregion, och ha
delregioner. En bottenregion ska ha minst tiotusen (10 000), och högst hundratusen
(100 000) invånare.

2§

Det offentliga består av institutioner, med offentligtillsatta som administrerar en
region, åt folket.

3§

Offentligtillsatt är den person som arbetar inom det offentliga.

4§

Förtroendevald är den person som genom allmänna val, har blivit offentligtillsatt att:
sitta i en folkförsamling, eller inneha ett särskilt ämbete.

5§

En folkförsamling är det högsta organet i en region, med makt att: stifta lagar, och
fatta beslut.

6§

Nationen utgör toppregionen: som består av den landyta och de personer som bor
inom dess gränser, och som gemensamt har utropat republiken.

7§

Republiken är den högsta jurisdiktionen för: grundlagen, maktutövning, och
rättsprocesser.

8§

Bottenregioner, vars landyta består till minst sjuttio (70%) procent av bebyggt
område, kan bilda en stadsregion: med en guvernör som är borgmästare.

9§

Delregioner styrs, genom allmänna val där alla medborgare: som har uppnått
myndighetsålder, och som inte har dömts för minst grovt brott; får rösta.

10 §

Alla medborgare som inte är dömda för grövre än ringa brott får ställa upp i allmänna
val.

11 §

Varje region har ett styrelseskick som delar in makten i tre grenar: i) domstolen,
ii) folkförsamlingen, och iii) guvernören med sitt kansli.

12 §

Guvernören är den ämbetsperson som styr regionen medelst: guvernörsorder, dekret
och direktiv; som verkställs. Guvernören utser sin stab med funktionärer, som blir
ämbetspersoner, enligt grundlagens föreskrifter.

13 §

Folkförsamlingen är den samling av folkvalda ämbetspersoner, som röstar om förslag
angående lagar och beskattning, genom votering, som ska tillämpas i regionen.

14 §

Domstolen är de ämbetspersoner, tillförordnade av folkförsamling, som dömer i
brottsmål och civilmål.
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15 §

I överregionen representeras varje delregion av två signatorer som är tjänstepersoner
i Signatorhuset.

16 §

Signatorer väljs av delregionens folkförsamling, och godkänns av delregionens
guvernör. Signatorhusets uppgifter är: i) att förhindra oönskade lagar och skatter
genom votering, ii) samt främja delregionens intressen hos överregionen.

17 §

Alla grenar av makten i en region är skyldiga, att journalföra alla fattade beslut.

18 §

Varje region har en kassa där alla skatteintäkter: bokförs, redovisas offentligt, och
betalas ut för sina respektive skatteändamål.

19 §

Regioner som döms att betala skadestånd: är skyldiga att bekosta ett särskilt avsatt
skatteändamål, vars skatteintäkter jämnt fördelas mellan näringslivets, och folkets
uppbörd: signatorhuset kan inte rösta.

Artikel 3. TJÄNSTEPERSON
1§

En tjänsteperson är en offentligtillsatt: som genom förordnande har fått auktoritet: att
utöva myndighetsansvar och att fatta beslut under tjänsteplikt: i enlighet med väl
fastställda lagar, principer och praxis.

2§

För att bli tjänsteperson ska personen: ha fyllt minst tjugofem (25) år, inte vara dömd,
ha gott omdöme, vara kompetent, samt vara medborgare, och duglig.

3§

Ämbetspersoner är i grunden tjänstepersoner och: ska ha fyllt minst trettio (30) år, och
vara födda i nationen.

4§

Tjänstepersoner ska vara professionella, privat och i sitt tjänsteutövande.

5§

Tjänstepersoner ska i sin tjänsteutövning: vara ärliga, raka, opartiska samt: inte ta
ställning till någon på grund av social status, ekonomiska tillgångar, eller medömkan
och får inte: förtrycka, hindra, eller dölja: möjligheter och rättigheter.

6§

Tjänstepersoner får inte vara: besatta av makt eller kontroll, eller ha ett förnedrande
beteende och missbruka något.

7§

Tjänstepersoner ska i sitt tjänsteutövande endast ta hänsyn till: folkets, näringslivets,
och föreningslivets intressen.

8§

Tjänstepersoner som har intressekonflikter när de handlägger eller utövar
myndighetsansvar, ska inte åta sig dessa uppdrag i sin tjänsteutövning.

9§

Tjänstepersoner ska under sin tjänsteperiod inte ha några privata relationer som
orsakar intressekonflikter.

10 §

Tjänstepersoner ska under sin tjänsteperiod inte ta emot några: titlar, presenter, eller
utnämnande; som utgör en konflikt mellan nationens intressen, och särintressen.

11 §

Tjänstepersoner som har bestående intressekonflikter under sin tjänsteperiod, ska
självmant avgå från sitt tjänstepersonskap, eller straffas enligt gällande lag, och
avsättas från sitt tjänstepersonskap.

12 §

Tjänstepersoner är personligen ansvariga för skador: som personer drabbas av, på
grund av brist i handläggningen eller tjänstefel.

13 §

Innan en tjänsteperson eller ämbetsperson tillsätts: ska de utbildas på grundlagen,
gällande lagar, samt fåt sitt ansvarsområde väl definierat; tjänstepersonskapet börjar:
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när kandidaten har accepterat tjänsten, avlagt certifiering, och kungörs som
tjänsteperson; därefter är tjänstepersonen: under tjänsteplikt, i sin tjänsteutövning
under tjänsteperioden, tills tjänstepersonskapet tar slut.
14 §

Tjänstepersonansvar kan alltid utkrävas för all tjänsteutövning; också efter
tjänstepersonskapets upphörande.

15 §

Tjänsteutövning av ej offentligtillsatta personer är straffbart; med kvarstående
tjänstepersonansvar.

Artikel 4. INDELNING
1§

Makten delas in i tre grenar, som ska hållas åtskilda på tjänstepersons nivå. Utöver
detta tillkommer tre nationella intressen, och näringslivet.
a) Verkställande makten (guvernör).
b) Lagstiftande makten (folkförsamling).
c) Dömande makten (domstolar).
d) Ordningsmakten.
e) Krigsmakten.
f) Underrättelseorgan.
g) Näringslivet.

2§

Tjänstepersoner mellan nationella intressen, nämnda i 1 §, får inte samarbeta för att
nå politisk makt eller framgång. Likaledes får styrelseledamöter för företag inte arbeta
som tjänstepersoner, och aktivt göra affärer i företag.

3§

Om tjänstepersoner vill jobba för ett organ utanför sin egen gren av makten, ska de
vänta en mandatperiod innan de får börja på nästa position.

4§

Politiker får inte återgå till att bli tjänsteperson i ett organ, efter avslutat politisk
karriär. Offentligtillsatta personer ska inte vara politiskt aktiva inom något parti.

5§

Ordningsmakten, Krigsmakten och underrättelseorgan får inte arbeta politiskt.

6§

Tjänstepersoner som omfattas av 5 § får inte: under, eller efter; aktiv karriär, bli
politiker.

Artikel 5. DET OFFENTLIGA
1§

Det offentliga i nationen ska alltid agera: för folkets, näringslivets, och föreningslivets
bästa.

2§

Det offentliga ska alltid följa upp att verkställandet är proportionerligt i förhållande
till önskat resultat.

3§

Offentliga organ är organisationer, som används av det offentliga för att kunna
betjäna: folket, näringslivet, föreningslivet, samt det övriga.

4§

Organ ska alltid agera i god tro när någon kommunicerar med dem.

5§

Organ ska aldrig utgå från godtycklighet i sitt utövande.
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6§

Organ är likvärdigt tillgängliga för alla medborgare och immigranter, också för övriga
när det behövs.

7§

Organ får inte: neka någon tillgång till samhällstjänster, eller förneka någon att lämna
in en formell begäran; samt inte förtrycka, hindra, eller dölja möjligheter och
rättigheter.

8§

Organ ska ha en styrelse enligt vad lagen säger.

9§

Styrelsen är ansvarig inför den: i) regionala guvernören, och ii) folkförsamlingen,
samt iii) folket.

10 §

Styrelsen ska avlägga två rapporter: i) en verksamhetsberättelse, och ii) en
förvaltningsberättelse som innehåller den ekonomiska redogörelsen för budgetåret.

11 §

Ekonomiska trångmål ska rapporteras direkt till överordnad: 9 §.

12 §

Verkställandet av lagliga beslut ska journalföras noggrant, uppnått resultat ska
redovisas i förhållande till satta mål.

13 §

Interna kontrollfunktioner ska överse disciplinärenden för tjänstepersoner, som har
missbrukar sitt mandat mot klienterna: alla kontroller och disciplinärenden ska
redovisas i förvaltningsberättelsen.

14 §

Klagomål och överklaganden ska journalföras och redovisas i verksamhetsberättelsen
och förvaltningsberättelsen.

15 §

Varje klagomål ska hanteras internt i organet: om klagomålet inte blir löst överklagas
det till Appellationsdomstolen.

16 §

Ärenden av överklagade klagomål som hanteras av Appellationsdomstolen ska
övervägas noggrant, båda sidor ska få lägga fram sina synpunkter ömsint.

17 §

Överklaganden av beslut ska komplimenteras och avgöras i Förvaltningsdomstolen,
om inget finns att tillägga avskrivs ärendet: rättsfall där tjänstepersonen har klantat
sig avskrivs.

18 §

Tjänstepersoner ska tränas under två år genom coachning av erfarna kollegor, som
utsetts till mentorer för de nytillsatta. Vidareutbildning av vägledande rättsfall sker i
organets regi.

19 §

Tjänstepersoner som har begått misstag, ska självmant rapportera sina incidenter, och
undgår straffansvar: om inga privata intressekonflikter föreligger. Det är upp till
organet att utvärdera och förändra sina rutiner.

Artikel 6. NATIONALRESERVEN
1§

Nationalreserven är till för att utjämna ekonomin under svåra omständigheter.

2§

Nationalreserven ska bestå av två (2) tredjedelar likvida tillgångar, och en (1) tredjedel
fysiskt guld.

3§

Nationalreserven är tänkt som en försäkring för nationen vid finansiell kris, och får
användas för att fylla ut hål i budgeten, förutsatt att den justeras.

4§

Nationalreservens storlek ska vara ett års bruttonationalprodukt, och finansieras
genom punktbeskattning av årsinkomster för näringslivet.
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5§

Nationalreserven kan bara användas när regeringen beslutar om det, och
folkförsamlingen ger sitt stöd genom votering med två tredjedelar.

Artikel 7. NATIONELLA FINANSER
1§

Bara nationen har rätten att utfärda: sedlar, mynt, och värdepapper; för handel.

2§

Betalmedel får utfärdas i relation till kontanta tillgångar värderat i förhållande till:
i) bruttonationalprodukten, och ii) utnötning av sedlar.

3§

Utbetalningar av finansiella medel får bara ske inom ramarna för årsbudgeten, baserat
på lagstadgade skatteändamål.

4§

Nationen får bara ta lån av inhemska och banker till högst fyra procent (4%).

5§

Nationen kan ge ut statsobligationer som bara får köpas av: medborgare, ägarbolag
och andelsbolag; med hundra procent (100%) medborgare som andelsägare.

6§

Nationen upprätthåller standarder för betalmedel och värdevaror: banknoter måste
auktoriseras av nationen; kontanter ges ut av nationen; nationen tillhandahåller ett
system för hallstämpling av ädelmetaller, och värdefulla råvaror.

7§

Apostille är ett sätt att verifiera dokuments äkthet genom ed och är juridiskt bindande:
sätt att verifiera apostille tillhandahålls av nationen.

Artikel 8. SKATT
1§

All onödig beskattning är förbjuden och avskaffas.

2§

Varje skatt måste gå till ett på förhand bestämt skatteändamål.

3§

Skatteintäkter får endast användas för sitt bestämda skatteändamål: som inte kan
ändras.

4§

Varje skatteintäkt måste redovisas enskilt efter skatteändamål: varje skatteändamål
separat efter sin budgetpost.

5§

Alla skatteintäkter ska komma: medborgarna och folket till godo.

6§

Inga skatteändamål får gynna särintressen.

7§

Det är förbjudet för näringslivet att göra vinst på skatteintäkter.

8§

Transaktioner kan beskattas en (1) gång: stående kapital är skattebefriat.

9§

Beskattning kan ske genom: avgiftsbeläggning, tariffer, och uppbörd på inkomst; för
näringslivet och folket.

Artikel 9. SEKRETESS
1§

Det finns fyra former av sekretess, varav två är statssekretess:
a) Offentliga organs sekretess av handlingar som omfattar: personers integritet, och
näringsidkande organisationers affärssekretess.
b) Krigsmaktens sekretess av militära förmågor.

2§

Privatsekretess är personers rätt: att hemlighålla privat men intressant information:
angående deras integritet, och hälsa.
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3§

Affärssekretess är näringsidkande organisationers rätt, att hemlighålla allt som rör:
konkurrensfördelar, patent och uppfinningar.

4§

Sekretess kan inte hävdas för att dölja information angående: i) korruption och
ii) brotts: uppsåt, och planering samt genomförande; eller iii) sammansvärjningar mot:
folket, organisationer, eller föreningar, samt det offentliga.

5§

Sekretess som döljer eller innehåller information: (enligt: 4 §), får röjas för att kunna
avslöja: korruption, brott och sammansvärjningar.

6§

Organisation eller person som röjer information (enligt: 5 §) kan inte straffas: samt
får inte utsättas för lagstadgad repressalie.

7§

Om en organisation eller person, utsätts för repressalie (enligt: 5 §): ska denne
kompenseras för detta – ekonomiskt från en fond med avsatt skatteändamål.

8§

Alla: dokument, akter, och journaler; som hanteras av offentliga organ, ska vara
tillgängliga för personer och organisationer, inom nationens gränser.

9§

Akter som hämtas ut, ska vara censurerade enligt sekretess.

10 §

Inga tillgängliga dokument, akter, och journaler får sammanställas, för övervakning
av enskilda personer och organisationer: förutom för att bekämpa korruption, och
sammansvärjningar.

Artikel 10. UTREDNINGAR
1§

Utredning innebär: kartläggning av förutsättningar, för särskilda syften, beskrivna i
lag.

2§

Utredningar får bara kränka rättigheter om det är nödvändigt för personers direkta
säkerhet.

3§

Utredningar ska göras på skäliga grunder, som är objektiva och helt understödda av
verkliga fakta.

4§

Rättigheter som kränks i en utredning genom ett ingrepp ska meddelas de berörda
parterna så fort: utredningen är klar, eller läggs ner.

5§

När ingrepp sker: ska det ske med hänsyn till, utredningens och omständigheternas
beskaffenhet, ingreppet får inte vara större eller svårare än absolut nödvändigt.

6§

Alla ingrepp får bara vara baserade på inhämtad domstolsorder.

7§

Inga ingrepp sker utan omdöme från utredningsledaren, eller på eget bevåg.

8§

Alla åtgärder i en domstolsorder ska noggrant beskrivas och begränsas i lag.

Artikel 11. KATASTROFER
Lagar gällande katastroftillstånd ska: vara implementerade före
faktisk katastrof bryter ut: för att gälla som aktiverade vid
kungörande av särskild katastrof.
1§

Normaltillstånd och andra tillstånd avskaffar INTE: grundlagen, några institutioner,
eller domstolar.
19

Grundlagen mottagen av Kristoffer Paulsson,
under inflyttande av Jesus, Ordet och den Helige Ande.
2§

Normaltillstånd råder alltid: om inte regeringen eller Kongressen utlyser ett annat
tillstånd än normaltillstånd, eller återinför det.

3§

Annat tillstånd än normaltillstånd ska gälla regionalt: förutom krigstillstånd som
gäller nationellt, då det handlar om en invasion av nationen.

4§

Samtliga tillstånd sammanfattas med:
a) Normaltillstånd: råder när allt är normalt och inget annat tillstånd råder.
b) Krigstillstånd, utlyses när republiken är i krig med: eller blir invaderad av,
främmande makt.
c) Force-majeure: utlyses när kriser utöver det vanliga råder i nationen: i) kravaller,
ii) terroristattentat, iii) smittsam epidemi, iv) naturkatastrof, eller vid v) andra lika
allvarliga orosmoment.

5§

När katastrof råder är det bra med lagar som träder i kraft för att underlätta läget i
nationen, därför får lagar skrivas som aktiveras vid kungörande av utlyst
katastroftillstånd, och som inaktiveras när kungörande av normaltillstånd
återkommer.

6§

Lagar kan skrivas så att de automatiskt träder i kraft, och avskaffas när annat än
normaltillstånd råder.

7§

Lagar kan skrivas så att de kan inaktiveras och aktiveras när de behövs av det
offentliga, när force-majeure råder.

8§

Lagar kan skrivas så att de träder i kraft och avskaffas, när en kombination av tillstånd
råder som är annat än normaltillstånd, förutsatt att det offentliga säger det.

9§

Immateriella rättigheter är underordnade behovet, när annat än normaltillstånd råder.

10 §

Under force-majeure, gäller principen om solidaritet enligt: Kapitel 9, också för
personal och resurser.

11 §

Det är förbjudet, att falskeligen utlysa force-majeure, som en skenmanöver.

Artikel 12. ORDNINGSMAKT
1§

Nationen kan implementera en (1) ordningsmakt: som underordnas i) folkåklagaren,
ii) sheriffen.

2§

Ordningsmakten kan bestå av:
a) Ett organ på nationell nivå som koordinerar insatser över regiongränser.
b) Övriga regioner, ett organ per region för olika specialkompetenser.
c) I bottenregionen, ett organ med insatsstyrkor och allmän polis.

3§

Offentligtillsatta inom Ordningsmakten ska ha ett bra psyke: inte ha våldslustar; inte
ha hämndbegär; får inte drivas av maktbegär, eller självhävdelsebehov.

4§

En offentligtillsatt person som ska utöva våld, som ett tvångsmedel för att upprätthålla
ordning, måste: vara tjänsteperson, och aldrig tidigare ha dödat någon.
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5§

En tjänsteperson som dödar någon under sin tjänsteperiod, eller som ådrar sig
psykiska skador: ska placeras där de inte längre ska använda våld som tvångsmedel:
detsamma gäller även privata säkerhetsvakter.

6§

Offentligtillsatta inom Ordningsmakten ska inte tillskrivas några juridiska privilegier
alls.

7§

Ordningsmakten förhindras att ha ansvar för: utfärdandet av vapenlicenser, och
avgöranden gällande vapengarderoben.

Artikel 13. KRIGSMAKTEN
1§

Inom Krigsmakten gäller: total samvetsfrihet.

2§

Krigsmakten delas in i: Försvarsmakten, och Insatsförsvaret.

3§

Försvarsmakten bygger: på medborgerlig värnplikt och civilplikt som mobiliserar i
krig.

4§

Bara Insatsförsvaret får vara mobiliserat i normaltillstånd samt nödvändig beredskap
hos Försvarsmakten.

5§

Ingen soldat kan beordras att tjänstgöra hos Insatsförsvaret: utan samtycke.

6§

Ingen del av Krigsmakten ska sättas in mot: folket, näringslivet, och föreningslivet,
eller det offentliga.

7§

Den civilpliktiga delen av Försvarsmakten ska mobilisera vid force-majeure för folket
i nationen.

8§

Organisationer med kapacitet att påverka nationens förmåga i krigstillstånd
underordnas särskilda lagar om nationens säkerhet.

9§

Värnpliktiga som av samvetsskäl inte vill göra civilplikt: ska åläggas att betala en
skatt motsvarande kostnaden för ett års värnpliktsutbildning och sedan är den pliktige
befriad från ålagd plikttjänstgöring: inom Krigsmakten.

10 §

Krigsmakten ska utbilda de värnpliktiga på all vapenhantering, som omfattas av
vapengarderoben: samt utbilda dem i vapenrätten med tillhörande lagar och regler.

Artikel 14. POLITISKA PARTIER
1§

Politiska partier är en typ av medlemsorganisation som är registrerad för politiska
ändamål.

2§

Politiska partier får inte döda någon, eller göra människor illa för deras: politiska,
eller religiösa, och filosofiska, samt individuella övertygelser.

3§

Politiker är ansvariga att inte uttrycka sig hotfullt mot väljare, som hyser andra
sympatier. Ingen ska hota politiker för deras åsikter. Politiker ska hållas ansvariga för
vad de säger, som är osant.

4§

Alla donationer till partikassor, och valkampanjer: med dolda avsikter, eller
betydande belopp ska offentliggöras tillsammans med givaren.

5§

Ideologier som pekar ut grupper av personer som klandervärda, eller uppmanar till
kamp mot system genom våld: avskaffas inom partier.
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6§

Ett parti som inte hanterar hatideologier (enligt: 5 §) avregistreras som politiskt parti.
Om partiet inte hanterar sina våldstendenser i samband med sin repressiva ideologi:
klassas det som en terroristorganisation, efter en rättsprocess som slutgiltigt avgörs i
Högsta domstolen.

Artikel 15. REPRESENTATION
1§

Representation innebär: att organ, media eller särintressen; vill: lobba mot regeringen,
presidenten, guvernör, politiker, domare, eller tjänstepersoner; detta är förbjudet.

2§

Organ som behöver informera: ledande politiker, guvernörer, eller domare ska göra
det genom upprättade kommunikationskanaler.

3§

Företag, organisationer, personer, och föreningar ska offentligt och öppet,
representera sig mot makten för att bli hörda, och eventuellt få gehör.

4§

Alla som representerar sig måste ha för uppsåt att respektera: lagen, grundlagen,
principer, och praxis.

5§

Åtgärder mot det offentliga av personer eller organisationer, enligt en specifik agenda,
förhindras att representera sig mot det offentliga, i ett år.

Artikel 16. ÄMBETSPERSONER
1§

Ämbete är en befullmäktigad position inom det offentliga, med övergripande
auktoritet och ansvar.

2§

Ämbetspersoner är tjänstepersoner som har en högre ställning och ett större ansvar:
men inte mindre värda än de som de tjänar genom sitt ämbete, och är förtroendevald,
eller tillförordnad.

3§

Ämbetspersoner ska säga vad de tycker i olika ärenden som påverkar deras
ämbetsutövning, men utan att förhindra skeendet.

4§

Personer som arbetar inom ett ämbetsverk: ska lyda ämbetspersonen och verkställa
myndighetsorder, där det är möjligt.

5§

För repressalie som utställs av ämbetsperson tar denne hela ansvaret vid verkställande.

Artikel 17. SHERIFFER
1§

Sheriffer ska aldrig utge sig för att vara någon annan än vad de är.

2§

Sheriffer är alltid underordnade folkåklagaren om en konflikt uppstår.

3§

Sheriffer får aldrig agera på eget initiativ för att jaga tjuvar och andra kriminella, för
att sätta dit dem.

4§

Om en sheriff, eller folkåklagare har avsatts genom votering i signatorhuset, ska nästa
kandidat från valresultatet tillträda posten inom sju (7) dagar från avsättandet.

5§

Innan en sheriff, eller folkåklagare tillträder sitt ämbete, ska signatorhuset i samma
region granska deras kvalifikationer sakligt, och insätta dem genom kungörande.
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6§

Om en folkåklagare har pågående rättsprocesser, ska dessa fullbordas även efter
avsättande eller tillträdande av annan folkåklagare: övriga ärenden överlämnas till
efterträdaren.

Artikel 18. KOMMISSARIER
1§

En kommissarie är en befullmäktigad ämbetsperson med ett kort uppdrag för att
verkställa en order.

2§

Kommissarier tillsätts: för att utföra en order utfärdad av: domstol, eller
folkförsamling, guvernör alternativt presidenten.

3§

Ordern ska vara: skriftlig och väl definierad inom ramarna för grundlagen och
tillämpliga lagar.

4§

Om flera order ligger i strid med varandra så gäller den från högre region, om
regionala order är motstridiga går domstolens före guvernörens som går före
folkförsamlingens.

5§

Utförandet sker med: auktoritet från folket, genom uppbackning av väpnade folkliga
förband, som agerar enligt gällande lagar: auktoriserade under vapenrätten, med
auktoritet att döda: och total samvetsfrihet råder.

Artikel 19. ALLMÄNNA VAL
Allmänna val avser val som är till för folket att välja styre. Allt är
allmänna val. Och går att använda i samtliga regioner för val av
representanter.
1§

Allmänna val är regionala val av: representanter till folkförsamlingen, och guvernör,
samt sheriff, och folkåklagare.

2§

Allmänna val är till för att välja vem som ska representera dem: i folkförsamlingen;
och vem som ska vara regional sheriff och folkåklagare, guvernören tillsätts genom
val i en separat valkampanj.

3§

Allmänna val av folkåklagare och sheriff ska ske årligen: val till president alternativt
guvernör och folkförsamlingar sker var sjunde (7:e) år.

4§

Valåret ska börja den 7:e i den tredje månaden på året.

5§

Registrering till partilistorna, samt kandidaturer för guvernörs- och presidentvalet sker
senast den 7:e i den fjärde månaden.

6§

Folkvalskampanjen varar mellan: den 7:e i den fjärde månaden, till den 5:e i åttonde
månaden.

7§

Folkomröstningen påbörjas den 7:e i den åttonde månaden, och slutar samma kväll
vid midnatt.

8§

Rösträkningen påbörjas direkt efter att vallokalerna har stängt vid midnatt.

9§

Rösträkningen ska ta i) högst 72 timmar och ska göras noggrant. Den 11:e ska
rösträknarna ha ii) certifierat valresultatet och lämnat över alla: valsedlar, röstlängder,
och resultat; för iii) kontrollräkning på annan ort. Den 12:e ska instansen för
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verifiering delges sin uppgift för kontrollräkning, den ska alltid ske med hjälp av tredje
part, och kunna övervakas allmänt. Kontrollräkningen och verifieringen ska vara
färdiga, och godkänd av godkännande instans den 13: e. Mellan den 13:e och 13:e i
den nionde månaden iv) ska anmälningar om valfusk komma in till allmän åklagare,
och folkåklagaren för utredning: de ska processas i domstol, som inte kan lägga ner
dessa fall, utan måste prioritera dem över andra fall: fastställda fuskröster ska justeras
i resultatet, under överinsikt av folkåklagaren och signatorhuset: sedan detta är justerat
ska valresultatet accepteras som det är. Den 19:e v) sammanträder dåvarande
signatorhuset och godkänner rösträkningen i sin helhet.
10 §

I den tionde månaden den 1: a dagen ska folkförsamlingarna tillträda i enlighet med
valresultatet. Den 10:e ska en församlingsordförande vara vald och tillsatt. Den 11:e
ska Kongressdomstolen vara på plats i Kongressen, och den sakliga granskningen av
representanternas kvalifikationer ska genomföras. Den 30:e ska felaktiga
representanter vara avlägsnade och ersättare från partilistan vara tillsatta.
Ordningsreglerna ska ha röstats igenom: och gälla från och med den 10:e i elfte
månaden: därefter ska folkförsamlingen vara operativ, utan några störande eller
hindrande problem.

11 §

I folkförsamlingar som inte har en intern disciplinnämnd, upprättas en sådan med
hjälp av i) en regional domare, ii) den dåvarande folkåklagaren och iii) en vald
representant: som sakligt granskar representanternas kvalifikationer, och utnämner
ersättare. Senare byts folkåklagaren ut.

12 §

Presidenten tillsätts i sitt ämbete precis kl. 12.00 den 20:e i den nionde månaden; och
presenterar sin regering med ministrar och sitt kansli. Ministrarnas kvalifikationer
granskas sakligt, och rannsakas av det dåvarande signatorhuset. Eventuella ersättare
ska vara sakligt granskade, och klara senast den 12:e i den tionde månaden.

13 §

Den 12:e i tionde månaden ska guvernören ha utvalt, och presenterat: sina kandidater
till signatorhuset i överregionen.
Slut.

Artikel 20. ÖVRIGT
1§

Heraldiska symboler reserveras av: nationen, varje organ enskilt, och nationer; till
vilka nationen har en bilateral relation.

2§

Utbildningar som kräver ansvarstagande, ska löpande ses över av nationen utsett och
tillsatt organ.

3§

Processer inom industri och läkemedelssektorn bör ses över av nationen utsedda
organ.
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Kapitel 3. PRESIDENTEN
Artikel 1. GUVERNÖR
1§

All verkställande makt på varje regions nivå härstammar från den regionala
guvernören. Presidenten är statschef och guvernör på nationell nivå.

2§

En medborgare kan bara bli vald en gång, i allmänna val till guvernör. En guvernör
kan inte bli omvald i samma region.

3§

Varje presidentkandidat: ska ha fyllt fyrtio (40) år senast valdagen; ingen kandidat ska
ha begått brott grövre än ringa brott, och ska vara: medborgare från födseln, född i
nationen, och där stadigvarande bosatt.

4§

Viceguvernören ska ha samma kvalifikationer som en guvernör, och tillsätts av den
folkvalda guvernören: en viceguvernör kan väljas högst två gånger, i samma region.

5§

Guvernören ska sitta i sju (7) år på posten. Om viceguvernören tar över posten sitter
han hela mandatperioden till slutet: utan att kunna bli omvald som guvernör, i den
regionen.

6§

Guvernören ska ha samma lön under hela mandatperioden, justerat till minimilönen:
minst två (2) gånger minimilönen i sin region.

7§

Presidentens lön är alltid högre, än alla andra representanters och guvernörers lön: och
aldrig lägre än tre (3) gånger nationell minimilön.

8§

En medborgare kan närhelst de vill, anklaga guvernören för ”maktmissbruk medelst
guvernörsorder eller dekret,” genom att stämma i Förvaltningsdomstolen.

Artikel 2. TILLSÄTTANDE
1§

Vid val av guvernör: i) ska alla röster räknas av en tillsatt kommitté, beståendes av
frivilliga från folket i varje bottenregion: ii) den ska certifiera och avlämna
valresultatet till varje regions folkförsamling: iii) den ska anlita professionella
rösträknare, som verifierar att alla röster har räknats rätt: iv) signatorhuset ska
godkänna resultatet genom votering med enkel majoritet: v) kandidaten med flest
röster blir guvernör: om två eller fler ledande kandidater har lika många röster, väljer
signatorerna guvernör genom votering, med enkel majoritet: vi) den dåvarande
folkförsamlingen, ska sakligt granska den blivande guvernörens kvalifikationer: vii)
därefter ska guvernören installeras genom kungörande av folkförsamlingen: och
utföra vad som är nödvändigt för att upprätthålla demokratin.

2§

Om guvernören inte är tillgänglig för att utföra sina plikter i ämbetet: ska
viceguvernören tillträda in inom loppet av tre (3) dagar: efter att folkförsamlingen har
prövat dennes kvalifikationer, i samband med tillträdandet: ska ersättande guvernören
utse nästa viceguvernör, ersättande guvernören ska fullborda den tidigare ersatta
guvernörens mandatperiod till slutet.

3§

Om presidenten under sin mandatperiod har uppkomst av oförmåga: ska regeringen
omgående informera Signatorium, som om nödvändigt ska vidta åtgärder, för att
avsätta denne, samtidigt ska Kongressen informeras om den pågående utvecklingen;
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Krigsmakten ska informeras löpande och: gå in i krigsberedskap, fram tills det att
vicepresidenten tillträder.
4§

Om en regional guvernör har uppkomst av oförmåga: ska signatorhuset vidta, om
nödvändigt, åtgärder för att avsätta guvernören; sedan ska folkförsamlingen pröva
viceguvernörens kvalifikationer sakligt, som sedan kungörs och tillträder, inom fyra
(4) dagar.

5§

Ingen i guvernörens stab, guvernörens familj eller stabens familjemedlemmar, ska
inneha tjänstepersonskap under deras utövande. En tjänsteperson som detta är
tillämpligt på, får ta en paus under dessa förhållanden från sitt tjänstepersonskap med
bibehållen lön. Ingen guvernör ska utnämna en släkting till någon position i det
offentliga under sin mandatperiod.

6§

Ingen ska utnämnas av guvernören, som inte är villig att tacka ja till den position som
erbjuds. Ingen som är släkt med guvernören ska erbjudas någon position. Bara
politiker som inte är tjänstepersoner i det offentliga, får tillsättas på korta positioner.
En kommissarie ska inte vara politiker när denne tar emot en guvernörsorder.

7§

Personer som erbjuds tjänster i det offentliga blir offentligtillsatta. De utnämns av
guvernören; Folkförsamlingen ska sakligt granska deras kvalifikationer, och politiskt
godkänna dem, genom votering med enkel majoritet.

8§

Guvernören utnämner: domare, signatorer, kommissarier och organordförande i sin
region, och offentliggör detta.

9§

Guvernören tillsätter sin stab genom att utvälja ämbetspersoner, som denne insätter i
tilldelade ämbeten. Deras kvalifikationer ska granskas sakligt av folkförsamlingen.

Artikel 3. MAKT
1§

Guvernörer utövar sin verkställande makt genom tre maktmedel:
a) Presidentorder, alternativt guvernörsorder: är en instruktion att genomföra
åtgärder i regionen som verkställs under överinsyn av en kommissarie.
b) Dekret, är ett skrivet instrument om genomförande som tilldelas organ: dessa kan
hindras att genomföra vissa typer av dekret i lag, som kan beskriva förbudets
räckvidd och begränsas i utförande.
c) Direktiv: är instrument som skrivs och undertecknas av guvernören. Dessa
attesteras till ett visst organ, som ska arbeta i enlighet med dessa. Direktiv kan
begränsas och beskrivas i lag, som beskriver organs arbetsmetoder.

2§

Dekret, som det inte finns budget för att verkställa bekostas av presidenten själv, som
ska begära anslag från folkförsamlingen.

3§

Budgeten för varje region ska ha ett specifikt utrymme för att bekosta guvernörens
dekret och guvernörsorder som inte har fått anslag av folkförsamlingen.
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a) Presidenten ska ha minst en procent (> 1%) av nationens budget avsatt för dekret
och presidentorder.
b) Guvernören ska ha minst fem procent (> 5%) av regionens budget avsatt för dekret
och guvernörsorder.
4§

Varje organ ska i lag tillskrivas en fond av likvida medel: som bara får användas för
att bekosta dekret utfärdade för det organet. Fonden ska varje år fyllas upp till bestämd
nivå med medel från skatteintäkter. Dessa skatteändamål ska fastslås i lag, och
respekteras av folkförsamlingen.

5§

Presidenten har makten att förklara krig mot en annan nation, i tider av stort politiskt
kaos i omvärlden: kongressen kan när som helst genom votering med enkel majoritet,
upphäva eller avsluta en sådan krigsförklaring.

6§

Presidenten kan när helst denne anser det nödvändigt: engagera Insatsförsvaret, eller
hela Krigsmakten, för att skydda och försvara: nationella intressen som hotas i
enlighet med: Kapitel 11 Korruption genom en presidentorder.

7§

Presidenten har auktoritet att tilldela amnesti till grupper av personer som annars
aldrig hade lagt ner vapen.

8§

Presidenten kan skriva under bilaterala avtal med nationer som vill ingå partnerskap.
Ett bilateralt avtal har effekt först efter votering med enkel majoritet i Kongressen.

9§

Presidenten ska framträda inför Kongressen, varje gång hen tillsätter en minister i
regeringen, när hen vill diskutera lösningar med Kongressen: eller har frågor hur
representanterna ställer sig till kommande beslut och: när hen avser förklara krig mot
en annan nation.

10 §

Presidenten upphäver lagar, som det inte passar att domare dömer efter med en
presidentorder om ”lags upphörande.” Detta omfattar: aldrig grundlagen på något sätt,
under några omständigheter. Denna presidentorder ska beskriva: varför lagen skrotas,
från vilket datum den upphör. Alla domstolar måste hörsamma en skrotning av en
befintlig lag.

11 §

Regionala guvernörer kan skrota enstaka lagar, genom en guvernörsorder om ”lags
upphörande,” samt måste få detta godkänt genom votering, med en tredjedels
majoritet i signatorhuset.

Kapitel 4. KONGRESSEN
Artikel 1. TILLSÄTTANDE
1§

Representanterna till en regions folkförsamling väljs genom ett partilistsystem:
systemet bygger på folkbokförda politiker i regionerna: en politiker får bara ställa upp
på en lista per val förutsatt, att de inte redan är invalda någon annanstans.

2§

Registrering till partilistan för en region sker tidigast fem (5) månader före valdagen.

3§

Varje partilista måste ha minst en (1) valbar kandidat, från varje samhällsskikt.

4§

Valbara kandidater ska: ha fyllt minst 25 år senast valdagen, vara läs- och
skrivkunniga, inte vara dömd för grövre än ringa brott; för att ställa upp.
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5§

En representant får inte: inneha något annat tjänstepersonskap, fungera som rådgivare
till något organ, eller vara upptagen med företagande; under sin mandatperiod.

6§

Representanter ska sitta på sin post i sju (7) år. De får ställa upp i omval en (1) gång:
därefter måste de avgå från politiken i den regionen.

7§

Varje representant ska vid tillträdande efter val: redogöra för alla ekonomiska, och
privata sociala intressen: som kan orsaka intressekonflikt i kammaren.

8§

Kongressen ska utse en kongressordförande, som: ansvarar för debatten, och röstning
i kammaren; kongressordföranden väljs genom votering, med enkel majoritet.

9§

Kongressen ska inrätta Kongressdomstolen, bestående av tre domare: en (1) från
Högsta domstolen, en (1) från Appellationsdomstolen, och en (1) som väljs från
representanterna – som ska vara domstolspresident och kammarordförande.

10 §

En majoritet i folkförsamlingen, ska utse ett kvorum av representanter för att: föra
debatt, och genomföra omröstningar i kammaren: tillfälligt bortfall löses med en
supplerande representant, från samma parti.

11 §

Folkförsamlingen ska tillsammans: ta fram och upprätthålla, procedurer och
ordningsregler, för arbetet i och runt kammaren.

Artikel 2. ORDNING
1§

Kongressen består av folkförsamlingen på nationell nivå; och ska bestå av 372
representanter.

2§

En regions folkförsamling ska bestå av representanter: som själva är röstberättigade,
och som till antalet är jämnt delbart med tre (3); i en och samma kammare.

3§

Ingen representants lön ska vara lägre än en och en halv (1,5) gånger minimilön:
ersättningar och arvoden utgår: samtliga representanter har samma grundlön i sin
region.

4§

Ingen representant, som misstänks för ett brott lägre än grov grad ska avlägsnas från
folkförsamlingen, under pågående arbete i kammaren, och tillhörande lokaler i samma
byggnad.

5§

Folkförsamlingen ska vara samlad alla dagar i veckan som arbete pågår; med undantag
för: söndagar, semesterdagar, dagar guvernören ska tala till folkförsamlingen: enligt
lag, eller på egen begäran.

6§

Folkförsamlingen ska journalföra alla: beslut, omröstningar, och disciplinärenden,
som sker i kammaren.

7§

Kongressdomstolen ska döma i frågor rörande de regler som finns uppsatta i
kammaren; och kan disciplinera representanter med avsked och straff om de döms för
misskötsel i samband med arbete i och runt kammaren.

8§

Om en representant avgår eller avskedas från folkförsamlingen, ska denne ersättas
med nästa person, från sitt partis lista.

9§

Presidenten kan befalla: ämbetspersoner, organordförande, och andra inflytelserika
personer; att frågas ut i folkförsamlingen.
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10 §

Organordförande kan begära, att framträda inför folkförsamlingen med tre (3) dagars
varsel, vilodagar borträknat.

11 §

I händelse av orostider kan folkförsamlingen tillsätta kvorum för beslutsfattande.
Kvorum avskaffas närhelst kammaren beslutar det och så fort normaltillstånd utlyses.

12 §

Församlingsorder kan utfärdas med två tredjedelars majoritet genom votering, och
församlingsordförandens godkännande.

13 §

Folkförsamlingen ska alltid ha med ett förslag för att rösta om i fall det inte finns.

Artikel 3. RÖSTNING
1§

Signatorhuset röstar om beslut fattade av Kongressen, dessa kan upphävas genom
votering, med en tredjedels majoritet, för att återgäldas till Kongressen: gäller för alla
folkförsamlingar.

2§

Votering innebär att folkförsamlingen samlas i kammaren, för omröstning i en fråga
där de har grundlagsstadgad makt att fatta beslut. Allt beslutsfattande förutom
disciplinåtgärder sker genom votering.

3§

En representant, förväntas informera kammaren före omröstning: om de har
ekonomiska intressen, i att en viss lag eller budgetpost går igenom; eller om de har
haft del i att utforma den.

4§

Röstning får bara ske på initiativ av kammaren: och av folket genom angivna vägar
för att ta upp bekymmer och lagförslag.

Artikel 4. LAGFÖRSLAG
1§

Varje lag eller budgetpost som folkförsamlingen röstar om: får bara avhandla ett
område, som måste återges i titeln: en kopia av varje lagförslag ska delas ut till varje
representant, för att läsas igenom före votering: innan omröstning får inga ändringar,
eller tillägg göras i lagförslaget.

2§

Lagar som har röstats igenom av folkförsamlingen, ska antingen ratificeras av
presidenten eller förkastas: om signatorhuset lägger in veto ska lagförslaget återgäldas
till folkförsamlingen, med ändringsförslag. Ingen lag som passerar signatorhuset får
upphävas.

3§

Om ett lagförslag kommer från folket, där minst tre procent (3%) av medborgarna i
regionen har skrivit under ett upprop, måste folkförsamlingen debattera förslaget i
kammaren.

4§

Om ett lagförslag har ett upprop (enligt: 3 §), där minst tio procent (10%) av
medborgarna i regionen har skrivit under, måste folkförsamlingen rösta om
lagförslaget i kammaren.

Artikel 5. BUDGET
1§

Folkförsamlingen debatterar och sanktionerar budgetposter för kommande budgetår
löpande. En budgetpost består av ett enskilt bestämt skatteändamål med tillhörande
skatteintäkter.
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2§

Folkförsamlingen har makt: att neka guvernören anslag för budgetposter, som inte
finns i den ordinarie budgeten.

3§

Om folkförsamlingen avslår en ansökan (enligt: 2 §), om ökat anslag för en
budgetpost: ska antingen verksamheten upphöra, skatteintäkter höjas, eller nya
skatteintäkter införas.

4§

Om folkförsamlingen inte lyckas ta fram och rösta igenom en ny budget, ska förra
årets budget tillämpas kommande år.

Artikel 6. NATIONALRÄTT
1§

Nationalrättsprocesser hålls enbart när det är tillämpligt under grundlagens premisser,
annars aldrig.

2§

Nationalrättsprocess hålls i Kongressen, av tre domare som är valda genom votering
med en tredjedels majoritet, av folkförsamlingen.

3§

Nationalrättsprocessen har en jury omfattande kongressdomstolens ledamöter, och
fyra av folket valda politiker, var och en från sitt majoritetspartis partilista.

4§

Åtalet i en nationalrättsprocess förs av en åklagare ur folket.

Kapitel 5. SIGNATORIUM
Artikel 1. SIGNATOR
1§

Signatorer väljs till en överregions signatorhus av delregionens guvernör som utser
dem. Delregionens folkförsamling ska: sakligt granska deras kvalifikationer;
och politiskt godkänna dem genom votering, med enkel majoritet.

2§

Signatorer ska sitta på sin post i högst sju (7) år åt gången. Signatorer kan bytas ut
utan anledning högst en gång årligen. De ska ersättas om de är uppenbart illojala mot
uppdragsgivaren, eller har portats från signatorhuset.

3§

Tillsättbara kandidater ska: vara minst 25 år fyllda, vara läs- och skrivkunniga, inte
vara dömd för grövre än ringa brott, vara lojal mot sin uppdragsgivare, och noggrant
kunna följa skriftliga instruktioner.

4§

En signator får inte: inneha något annat tjänstepersonskap, agera som rådgivare till
någon, eller vara insatt i politiken.

Artikel 2. ORDNING
1§

Signatorhuset ska utse en signatorordförande som ansvarar för: omröstningar, veton,
och godkännanden; som väljs: genom votering med enkel majoritet.

2§

Signatorerna ska tillsammans se över, fungerande rutiner för sin kammare, och se till
att dessa efterlevs.

3§

Signatorhuset ska vara samlat vissa dagar i veckan, då det finns omröstningar och
annat att ta ställning till enligt grundlagen. Under söndagar och sommardagar, tillsätts
en suppleant av uppdragsgivaren med samma förfarande.
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4§

Ingen signator som misstänks för ett brott lägre än grovt brott, ska avlägsnas från
signatorhuset förutom vid anklagelser om illojalitet, från uppdragsgivaren.

5§

Signatorhuset ska journalföra alla voteringar.

6§

Samtliga signatorer har samma grundlön, som i sin överregion: ingen signators lön
ska vara lägre än, en och en halv (1,5) gånger minimilönen: ersättning utgår.

Artikel 3. RÖSTNING
1§

Signatorer röstar om guvernörs avsättande genom votering, med två tredjedelars
majoritet.

2§

Signatorer röstar om: folkåklagares samt sheriffs avsättande, i händelse av uppkomst
av oförmåga eller grava samarbetssvårigheter; genom votering med två tredjedelars
majoritet.

3§

Signatorer röstar om enskild signators portning från signatorhuset, som en åtgärd mot
allvarliga störningar i arbetet med röstningar: signator portas genom votering med två
tredjedelars majoritet.

4§

Röstning får inte ske på initiativ av tredje part: bara på uppdrag av uppdragsgivaren:
och på uppdrag av grundlagen med tillhörande instruktioner.

Artikel 4. VETO
1§

Signatorium utgör signatorhuset på nationell nivå, och är den högsta instansen för
regionalt veto.

2§

Lagar och beslut om budgetposter som signatorer röstar om, ska återgäldas till
folkförsamlingen och guvernören om dessa inte går igenom; nedröstade lagförslag ska
komplimenteras med delregionens åsikter bifogade.

3§

Signatorhuset lägger in veto genom votering med en tredjedels majoritet, mot ett
lagförslag eller en budgetpost som deras uppdragsgivare, motsätter sig. De får inte
godkänna vad guvernören för delregionen, uttryckligen har sagt att de ska släppa
igenom.

4§

Alla lagförslag och budgetposter passerar genom signatorhuset så att inget undanhålls:
lagar och budgetposter som är vetobefriade enligt grundlagen, ska kvitteras så att de
har passerat signatorhuset: det är förbjudet att votera om sådant, och straffas genom
en rättsprocess.

Kapitel 6. DOMSTOLARNA
Artikel 1. DOMSTOLAR
1§

Domstolar har auktoritet att döma i rättsprocesser och utfärda domstolsorder:
rättsprocess, är en process i domstol som utgör en rättslig prövning i ett mål angående
en specifik sak; domstolsorder är ett beslut, fattat på väl grundande förutsättningar, av
domstol som ska verkställas av kommissarie.
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2§

Domstolar som utfärdar domstolsorder, måste följa tillämpliga lagar som avser
särskilda lagrum.

3§

Domstolar delas in i offentliga regiondomstolar och offentliga överdomstolar.

4§

De offentliga överdomstolarna är: Förvaltningsdomstolen, Appellationsdomstolen,
Högsta domstolen, och domstolar fastställda i lag med syfte att döma i specialfall.

5§

Samtliga domstolar är permanenta, och ska inte ändras: utom om och när regioner
bildas eller upphör.

6§

Rättsväsendet och de individuella domstolarna är och förblir alltid oberoende.

7§

De offentliga regiondomstolarnas domsaga utgörs av den egna regionen, som är dess
jurisdiktion.

8§

Domstolarna består av tillförordnade domare.

9§

Samtliga tillförordnade domare i en domstol utgör dess plenum.

10 §

Varje domstol har ett presidium med en domstolspresident.

11 §

Domstolen ska vara organiserad i, domarsäten om en (1) domare: kammare om tre (3)
domare, och storkammare om sju (7) domare.

12 §

Kammare ska ha en domare som är kammarordförande.

13 §

Storkammare ska bestå av: domstolspresidenten, vice domstolspresident, och övriga
kammares kammarordföranden.

14 §

Domarsäten övervakas alltid av en rapportör från kansliet med domstolspresidentens
auktoritet.

15 §

När en kammare eller storkammare ska avgöra i svåra mål får inga domare som
hanterat fallet tidigare ingå.

16 §

Domstolen måste alltid utvärdera inkomna ärenden.

17 §

Lagar som avhandlar specialfall för domstolar: får inte förekomma eller stiftas.

18 §

Om en rättsprocess omfattas av en: guvernörsorder, församlingsorder eller, lag som
förmodas vara grundlagsvidrig, ska domstolen skicka en förfrågan till Högsta
domstolen: om Högsta domstolen utvärderar ärendet skyndsamt inom nittio (90)
dagar, ska utlåtandet åtföljas i domen.

19 §

En ansökan får enbart ogillas om den är ogrundad eller inkomplett: anledningen till
beslutet måste motiveras och kungöras.

20 §

Domslut från en rättsprocess ska alltid motiveras och kungöras.

Artikel 2. ALLMÄNNA
1§

Allmänna domstolar används på delregional nivå för: att ta itu med brottsmål av sådan
art, att de bör döma de som är skyldiga; inte frisläppa dem mot borgen, eller uppgjort
skadestånd.

2§

Allmänna domstolar ska inte döma i mål rörande fall som är uppgjorda.

3§

Domstolar som inte är allmänna måste uppge varför de har agerat som allmänna
domstolar.
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Artikel 3. HÖGSTA DOMSTOLEN
1§

Högsta domstolen är den domstol som avgör alla mål som funnits i rättsprocesser en
gång för alla.
a) Domstolen har den slutgiltiga rätten att tolka grundlagen, den får inte gå utanför
grundlagen så som den är given.
b) Domstolen har tillsyn över alla andra processer i rättsväsendet, och kan självmant
ta upp viktiga principfall som behöver justeras; allt ska redovisas.
c) Domstolen ska i allt den beslutar, motivera sina precedenser och prejudikat, så att
andra domstolar kan studera dessa.

2§

Regeringen ska besluta om lagar som inte passar att domstolarna dömer efter.

3§

Domstolen ska agera enligt grundlagen när den utvärderar om lagar inskränker:
rättigheter, och friheter eller grundlagen; den ska då upphäva eller avskaffa dessa
lagar: utöver detta får inga lagar avskaffas.

4§

Grundlagen får inte inskränkas genom prejudikat eller precedenser, och ska hållas i
all ära av Högsta domstolen. Domare som dömer mot grundlagens värderingar ska
utvärderas, och ställas inför nationalrätt.

Artikel 4. APPELLATIONSDOMSTOLEN
1§

Appellationsdomstolen har hand om att utvärdera: bevisning, vittnen och procedurer
som har använts under rättsprocesser, oavsett lokalitet.

2§

Appellationsdomstolen är förbjuden att agera i frågor, som leder till en omprövning
av ett domslut.

3§

Appellationsdomstolens uppdrag är att certifiera alla oklarheter i ett mål som har varit
i en rättsprocess från en regiondomstol.

4§

Appellationsdomstolen ska klandra åklagaren eller domaren från en rättsprocess där
rättssäkerheten allvarligt har åsidosatts.

5§

Allt klander ska vara sakligt och väl grundat: det får inte vara baserat på personliga
åsikter eller politiskt spel: domstolen ska vara fri från yttre påverkan.

6§

Yttranden från Appellationsdomstolen bygger på kompetens,
Rättskommissionen och annan beprövad vetenskap som är fastställd.

7§

Appellationsdomstolen är den enda och slutgiltiga instansen för utvärdering av
specialfall som finns beskrivna i lag.

samlad av

Artikel 5. FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN
1§

Förvaltningsdomstolen ska utvärdera överklaganden av beslut fattade av:
organ, tjänstepersoner, och ämbetspersoner i det offentliga.

2§

Förvaltningsdomstolen har inte auktoritet att gå emot grundlagen, eller den lag som
omfattar det organ som den rannsakar.
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Artikel 6. PLENUM
1§

Domstolsplenum ska utse: domstolspresident, samt vice domstolspresident, och
registrator för domstolen på en period av tre (3) år.

2§

Domstolsplenum ska organisera: domarsäten, kammare och storkammare inom
domstolen, samt tillsätta kammarordföranden. Kamrarna ska vara bestående i
perioder.

3§

Domstolsplenum avgör med två tredjedelars majoritet, om en domare ska avskedas på
grund av: i) olämplighet, ii) oförmåga eller iii) korruption.

Artikel 7. PRESIDIUM
1§

Domstolen ska ha ett domstolspresidium bestående av: en (1) domstolspresident, en
(1) vice domstolspresident, registrator, och rapportörer.

2§

Domstolspresidenten ska ha ett kansli som administrerar domstolens organisation.

Artikel 8. SÄRSTÄLLNING
1§

Domare ska vara oberoende och opartiska i utövandet av sitt ämbete.

2§

Domare är permanent tillförordnade i sitt ämbete.

3§

Domare ska döma i enlighet med: grundlagen, precedenser, gällande lagar, praxis och
befintliga prejudikat.

4§

Domare ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med: oberoendeprincipen, grundlagen,
lagen, praxis, och rekommendationer från Rättskommissionen.

5§

Under sin ämbetsperiod får domare inte ägna sig åt sysslor som är oförenliga med
deras oberoende och opartiskhet.

6§

Ingen ska påverka en pågående rättsprocess, utom de som omfattas av processen.

7§

Ingen domare ska avsättas av något annat skäl än: i) partiskhet, ii) bristande
lämplighet, iii) brustet förtroende, och iv) oförmåga.

8§

Domare kan cirkulera inom rättsväsendet; de kan bara förflyttas, på grund av: fri vilja,
eller olämplighet.

Artikel 9. TILLFÖRORDNANDE
1§

Domare ska tillförordnas av folkförsamlingen genom votering med minst en
tredjedels majoritet.

2§

Domare ska nomineras till sin kandidatur av: guvernören alternativt presidenten,
folkförsamlingen, eller signatorhuset.

3§

För varje position ska tre nominerade kandidater presenteras, varav en väljs genom
votering med en tredjedels majoritet, högst stöd antas.

4§

En domare ska tillsättas på följande kvalifikationer:
a) Meriter: dokumenterade erfarenheter av juridiskt arbete.
b) Förtroende: har ett folkligt förtroendekapital.
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c) Lämplighet: vara fullt lämplig som person i sin moral och etik.

Artikel 10. TILLSYN
1§

Domare kan synas av: domstolsplenum, eller i en nationalrättsprocess, på grund av
allvarliga klagomål.

2§

Varje domare ska årligen träda fram inför folket för granskning, där personer för fram
saklig kritik angående: domarens utövande, eller tillämpande i sitt ämbete.

3§

Tillsyn av enskilda domare sker genom att folkförsamlingen tillsätter en kommissarie,
med uppgiften att utreda anklagelser mot domare.

4§

Folkförsamlingen utreder och fastslår i lag hur 3 § ska tillämpas.

5§

Domare som utreds, ska utredas för: inkompetens, förlust av förmåga, och partiskhet.

6§

Om en utredare finner skäl för att åtala en enskild domare, sker det i en
nationalrättsprocess.

7§

Domare som åtalas för brott i tjänsten avskedas, samt straffas på annat sätt om de
befinns skyldiga.

Artikel 11. AVSÄTTANDE
1§

Domare ska generellt få sitta så länge de finner gott.

2§

Enskilda domare kan avskedas av plenum (enligt: Artikel 6.3 §), om de befinns
klandervärda (enligt: Artikel 8.7 §).

3§

Enskilda domare avskedas om de befinns skyldiga till brott i sitt utövande.

Artikel 12. ÅKLAGARE
1§

Åklagare är anställda för att professionellt väcka åtal åt: personers, organisationers
och det offentligas vägnar.

2§

Det finns tre typer av åklagare: allmänna åklagare: som utreder och åtalar för brott
begångna inom offentligrättens lagrum; regionåklagare: som utreder och åtalar för
regionens räkning; folkåklagare: som utreder och åtalar på eget initiativ för
medborgares räkning;

3§

Regionåklagare och folkåklagare finns det bara en (1) styck av per region.

4§

Folkåklagare är helt oberoende i förhållande till styret i regioner och organisationer.

5§

Folkåklagare ska på eget initiativ: åtala tjänstepersoner och organ, som: betrycker
medborgare personligen eller i begränsade grupperingar.

6§

Organ och tjänstepersoner är skyldiga att underkasta sig utredningar, som utförs av
folkåklagare: det går inte att gömma sig bakom sekretess.

7§

Folkåklagare ska i sina utredningar vidhålla befintlig sekretess för redan
sekretessbelagda handlingar: i övrigt är samtliga handlingar tillgängliga.

8§

Enligt folkåklagares framställan: ska enskild överdomstol, ta ställning till huruvida
åtalad: tjänstepersons, samt offentligt organs; agerande är olagligt i förhållande till:
grundlagen, och fastställd juridisk praxis.
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9§

Folkåklagare kan begära åtgärd med kommissarie genom domstolsorder på blotta
misstanken att brott pågår.

10 §

Folkåklagare är skyldiga, att ta emot och utreda samtliga framställanden av
medborgare, samt att hålla dem underrättade.

11 §

Åklagare ska alltid ta hänsyn till saklighet: i sina bevis, och fall; som tas upp i domstol.

12 §

Generella åklagare får inte väcka åtal, om bevisningen uppenbart pekar på att den
anklagade är oskyldig: i sådana händelser gör sig åklagaren skyldig till brott, och kan
dömas.

13 §

Åklagare ska aldrig avfärda en inkommen anmälan utan att undersöka saken.

Artikel 13. RÄTTSKOMMISSIONEN
1§

Rättskommissionen: ska utveckla enhetliga normer för utvärdering av bevis, och
sammanställa forskning kring bevis och bevismetoder: denna informationssamling
ska hållas uppdaterad, och får läsas av samtliga.

2§

Rättskommissionen ska: utvärdera, justera, och säkerställa; rutiner för ett: rättssäkert,
och effektivt rättsväsende; som inte: slarvar i sina rättsprocesser, och domar; utan
dömer rätt.

3§

Medlemmar av rättskommissionen utses av Kongressen, som också sakligt granskar
deras kvalifikationer, och godkänner dem genom votering med en tredjedels majoritet;
de ska vara: domare, meriterade åklagare, eller advokater med erfarenhet.

4§

Medlemmar av kommissionen ska ha gjort upp med: sin tidigare aktiva karriär, och
elakheter i rättssalen för att utses.

Kapitel 7. LAG & RÄTT
Domstolen ska när den dömer: ta hänsyn till fem (5) fördefinierade
domsutslag, som ska gälla vid fall där det inte finns någon
precedens eller prejudikat, enligt Artikel 3, Sociopati.

Artikel 1. RÄTTSPRINCIPER
1§

Grundlagen har som nationens författning företräde före alla: i) lagar, ii) precedenser,
iii) prejudikat, iv) guvernörsorder, v) domstolsorder, vi) församlingsorder,
vii) presidentorder, viii) myndighetsbeslut, ix) kommissarier, x) ämbetspersoner och
xi) tjänstepersoner.

2§

Alla medborgare är lika inför lagen, och ingen står över lagen.

3§

Hela grundlagen utgör en grund för straffansvar, oavsett omfattning.

4§

Inga domstolar som inte omfattas av grundlagen är otillåtna.

5§

Det är förbjudet att instifta domstolar genom: lag, dekret, direktiv eller någon
verkställande order, av: folkförsamling, guvernör, domstol, eller: lagförslag genom
upprop.
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6§

Ingen ska förhindras att få sina fall prövade av domstol i egenskap av käranden eller
svaranden.

7§

Ingen ska prövas i juridiska processer som hålls utanför det ordinarie rättsväsendet.

8§

Ingen medborgare, är juridiskt skyldig innan motsatsen är bevisad, och dömd i en
rättsprocess.

9§

Information, bevisning eller bekännelse, som har framkommit genom: press, hets, hot
eller på ett sådant sätt att det bryter mot: grundlagen, lagen eller praxis, ska anses
ogiltigt.

10 §

Ingen person ska dömas, straffas eller skämmas för någon annans brott.

11 §

Exploatering av domstolar, som del i ett ränksmideri för: vinnings, avlats och
dödandes; skull, förhindras.

12 §

Ingen person ska utlämnas till främmande makt utan: bevisning, och domstolsorder;
till länder som har: rättssäkra domstolar, med ingånget bilateralt avtal; annars döms
ingen till utlämning och går fri.

13 §

Alla rättsprocesser är offentliga och kan bevittnas av åhörare och media.

14 §

Inget straffansvar utställs för barn under 12 år i rättsprocesser: ingen som döms över
18 år får strafflindring.

15 §

Bevis ska vara sakligt och kunna verifieras: som uppenbart riktigt, eller kvalificerat
övertygande; för att gälla.

16 §

Vittnen ska få ge sina vittnesmål i en rättsprocess: vittnesmål ska kunna avgöras
genom granskning att vittnesmålet stämmer, och utvärdera verklighetsförankringen.

17 §

Fem allvarlighetsgrader finns: ringa, normal, grov, mycket grov och synnerligen grov
grad.

18 §

Skadestånd ska vara baserat på: reell skada, samt principiella grunder, och ska sättas
på så sätt att det blir skäligt i förhållande till allvaret.

19 §

Brott som leder till personskada, som omfattar permanent skada fysiskt och psykiskt,
ska ses som brott av minst grov grad.

20 §

När organisationer gör sig skyldiga till brott, där fängelse utdöms, ska den utförande
personen få fängelsestraff; om personen sitter i en rävsax mellan sitt verkställande,
och disciplinära åtgärder av organisationen, ska chefen ta straffet.

21 §

Åklagare får inte förhandla till sig erkännanden mot ett lägre straff och frisläppande.

22 §

Skriftliga bekännelser måste prövas och kan inte åberopas som slutgiltig bevisning.

23 §

Muntliga erkännanden av svaranden är ogiltiga i en rättsprocess.

24 §

Ingen som tidigare prövats i en rättsprocess, får utsättas för ytterligare en prövning
gällande samma sak.

Artikel 2. LAGRUM
1§

I nationen gäller offentligrätt och civilrätt parallellt, civilrätt gäller när offentligrätt
inte har något lagrum, och tillämpar då precedens.
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2§

Precedens gäller när inga lagar är stiftade, och uppstår ur rättsprocesser där två parter
inte kommer överens; parterna kan bestå av: organisationer, personer, föreningar eller
regioner.

3§

Där precedens finns och nytt lagrum har tillkommit, ska ett prejudikat uppstå
sammanvägt av lagrum och precedens, inom grundlagens ramar.

4§

Precedens är lagar som uppstår ur civilrättsliga rättsprocesser, där: naturrätt, avtalsrätt
och sakrätt tillämpas.

5§

Lagar som inte är precedens avskaffas alltid efter rättsprocess: om ingen lag finns som
säger annorlunda. Ej stiftat lagrum gäller ej.

6§

Lagrum i offentligrätten saknar giltighet före kungörande av stiftad lag. Ingen kan bli
dömd retroaktivt för sina missöden.

Artikel 3. SOCIOPATI
1§

Djur får inte plågas för njutning.

2§

Djur ska inte användas för plågsam underhållning.

3§

Djur ska få vara fria så länge de inte utgör någon nytta.

4§

Människor får inte lida av att se människor och djur bli plågade.

5§

Barn får inte exponeras för våld mot människor och djur.

Artikel 4. STRAFFSATSER
1§

Böter tillämpas där brott är av ringa grad, och skadan är så lindrig att ingen åtgärd
behöver vidtas.

2§

Skadestånd är tillämpbart där det förekommer ekonomiska förluster, och där
principiella grunder finns.

3§

Villkorlig dom är tillämpbart, vid erkännande av brott som är av normal grad, och
som utgör en förstagångsförbrytelse för en person.

4§

Fängelse och husarrest är tillämpbart vid brott av minst normal grad, där skada har
skett som har behövt åtgärdas, och personen eller organisationen inte är en
återfallsförbrytare.

5§

Dödsstraff verkställs för: i) ledare av sammansvärjningar; ii) dödsfall som är överlagt
mord, där motivet är att bli av med någon person; iii) utförare av rättslöshetsakter mot
personer; iv) vuxna pederaster som utnyttjar barn.

6§

Personer som döms till döden har rätten till all den hjälp de kan få, för att få domen
upphävd på juridiska grunder: och få omkostnader för detta betalt av regionen, genom
ett särskilt avsatt skatteändamål.

7§

Verkställande av dödsdomar får ske tidigast ett år, och senast två år efter fällande
dom: avrättningen ska utföras på ett sätt som inte orsakar lidande för den dödsdömde.
Den dödsdömde har rätten att regelbundet få träffa en egenhändigt utvald själavårdare,
fram till sin dödsdag.
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8§

En dödsdömd ska på sin avrättningsdag avrättas av samtliga vittnen, vars vittnesmål i
domstol har varit avgörande för en fällande dom. När de verkställer avrättningen ska
de ärligt avge en sanningsförsäkran, att de uppsåtligen inte har lämnat falska
vittnesuppgifter för domstolen vid rättsprocessen: därefter ska ett vittne anses skyldig
till den avrättades död, om denne befinns skyldig till lögn i sitt vittnesmål.

Artikel 5. JURY
Varje jury som dömer en person till döden ska se på sig själva,
och se vad de kan göra bättre för att undvika missöden.
1§

Varje jury ska bestå av två (2) personer, som är kunniga i rättsprocessens
genomförande, enligt: grundlagen, precedenser, lagar, och prejudikat.

2§

Varje jury ska bestå av en (1) person som är sakkunnig i fallets specialområde.

3§

Varje jury ska bestå av totalt sju (7) personer som är: myndiga, medborgare, och har
en utbildningsnivå högre än grundskola.

4§

En jurymedlem får inte vara: hetlevrad, känslokall, eller väldigt känslomässig; när
denne lyssnar och dömer i fallet.

5§

Det är förbjudet för personer som är: politiker, jäviga, tidigare dömda, och helt
beroende att vara medlemmar i en jury.

6§

Varje jurymedlem, ska personligen bedöma samtliga bevis och vittnesmål för sig utan
att chansa, och komma till sin egen slutsats: ingen ska döma på grupps initiativ.

7§

En jury ska döma varje åtalspunkt för sig, och sedan anse svaranden skyldig om:
bevisen stämmer, och är bortom rimligt tvivel.

Artikel 6. RÄTTSPROCESS
1§

En rättsprocess ska vara väl planerad och inte tillåta några tillägg, än det som har
planerats: om tillägg uppkommer med bevis tas rättsprocessen om med ny jury.

2§

En rättsprocess bör ha: bevis, vittnen; och uppenbar förlust, genom något som har
skett och gjorts: om vittnen saknas, ska de finnas starka tekniska bevis samt
expertvittnen, som kan frågas ut.

3§

Åklagaren är skyldig att lägga ner åtalspunkter som inte har tillräckligt med bevis eller
vittnen, för att nå en fällande dom, och ska lägga ner fall i förtid, om hela åtalet
förfaller: straffansvar utgår om någon manipulerar och vinklar, bevis eller vittnesmål.

4§

Åklagaren ska dela med sig av all bevisning och alla vittnesmål till försvarssidan.

5§

Domaren ska under processens gång se till att allt som sker i domstolsförhandlingen
sker på ett ordningsamt sätt, och att ingen utnyttjar manipulation för att få över juryn
på sin sida, bevisning ska läggas fram i sin helhet och förklaras.

6§

En domare får inte styra så att vissa sidor är mer privilegierade än den andra: alla ska
ha lika möjligheter att yppa sig i rättsprocessen.

7§

Juryn ska döma om den tilltalade, svaranden på försvarssidan, har gjort sig skyldig till
skuld, enligt Artikel 5.6 § och Artikel 5.7 §, och kungöra det i sin helhet.
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Kapitel 8. UTSATTHET
Artikel 1. OFÖRMÖGNA
1§

En person som saknar naturlig och normal förmåga: kroppsligt, mentalt, emotionellt,
eller som har ett beroende, ska anses vara oförmögen.

2§

Oförmögna har rätt till stöd för att få sina behov tillgodosedda.

3§

Åt varje oförmögen utses en kontaktperson som ska se efter brukarens intressen och
välbefinnande.

4§

Mentalt oförmögna och beroende som bevisligen inte tar ansvar för sin livsföring kan
omyndigförklaras genom en rättsprocess.

5§

Åt varje omyndigförklarad utses en kommissarie till god man som ansvarar för dennes
välbefinnande.

6§

En kontaktperson får inte vara god man för en och samma omyndigförklarad.

7§

Ingen oförmögen får diskrimineras bortom dennes oförmåga.

Artikel 2. UTSATTA
1§

En person som befinner sig i en utsatt eller prekär situation i livet är utsatta, och har
rätt till särskilt stöd, och omfattas av i) åldringar, ii) gravida, iii) barn, iv) hemlösa och
v) oförmögna.

2§

Personer som utsatts för grovt eller långvariga upprepade brott av samma personer,
och som har fått sitt namn skändat ska också räknas som utsatta för sin integritets
skull.

3§

Anläggningar som är allmänt tillgängliga är skyldiga att erbjuda access till särskilt
stöd. Avsaknad av särskilt stöd är ”diskriminering av utsatta.”

4§

Brott mot utsatta ska anses vara en allvarlighetsgrad värre än normalt, med hänsyn till
utsatthetens i) art, ii) grad, samt iii) gärningspersonens hänsynslöshet.

5§

Utsatta har rätt att välja en kontaktperson som ska se efter deras intressen och
välbefinnande i enlighet med utsatthetens art och grad.

6§

Utsatta får inte utnyttjas eller försättas i omständigheter som kommer i konflikt med
de grundläggande friheterna.

Artikel 3. OBEMEDLADE
1§

Nödtorft är det minsta en person behöver för ett drägligt liv, vilket omfattar i) mat,
ii) kläder, iii) husrum, iv) transport, v) hygienartiklar och vi) nödvändiga mediciner,
även vii) skolgång för ungdomar.

2§

Personer som har samma eller lägre levnadsstandard än vad som omfattas av nödtorft
är obemedlade.

3§

Obemedlade har rätt till stöd upp till nivån som motsvarar nödtorft.

4§

Nödtorft räknas ut för varje person, vuxen som barn, baserat på deras förutsättningar.
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Artikel 4. ANSTÄLLNINGSSKYDD
1§

Arbetsgivare ska vidta åtgärder för att skydda arbetstagares liv och hälsa.

2§

Arbetsgivaren blir skyldig att ersätta lönebortfall, på grund av nedsatt arbetsförmåga,
orsakat av missförhållanden på arbetsplatsen fram till arbetslivets slut.

3§

Ingen arbetstagare ska sägas upp på osakliga grunder.

4§

Ingen arbetstagare ska nekas rätten att framföra åsikter och synpunkter angående
arbetsplatsen.

5§

Ingen arbetstagare får utsättas för någon repressalie.

6§

Arbetstagarna har rätten att organisera sig. Detta får inte hindras.

7§

Möjligheten till strejk kan inte förbjudas.

8§

Ett normalt arbetspass är åtta timmar långt och är förlagt från kl. 6 förmiddag till kl.
6 eftermiddag.

9§

Ett arbetspass får inte överstiga 16 timmar, med minst 6 timmars sömn mellan, och
högst 6 arbetspass i följd.

10 §

Ersättning för övertid utgår med minst en och en halv gånger (> 1,5) ordinarie lön.

11 §

Ersättning för obekväm arbetstid utgår med minst två gånger (> 2) ordinarie lön.

12 §

Arbetstagaren har rätt till minst en halv timmes obetald lunchrast och 5 minuters rast
per timme.

13 §

Arbetstagaren har rätt till minst två lediga dagar i veckan. Varav en dag kan
kompenseras med minst en och en halv gånger (> 1,5) ordinarie lön.

14 §

Arbetstagaren har rätt till minst fem (5) veckors betald semester varav minst två (2) i
följd.

15 §

Ingen person kan anställas för sämre lön än minimilön.

16 §

Minimilön är aldrig lägre än kostnaden för nödtorft gånger två (2).

17 §

Minimilön sätts för varje region och beräknas efter föregående års nödtorft.

18 §

Vid flera möjliga minimilöner per region så gäller den lägre om delregionen inte ligger
högre.

19 §

Obetalt arbete eller frivilligarbete kan endast förekomma i medlemsorganisationer.

20 §

Följande anställningsformer ska förekomma: i) timanställning, ii) periodanställning,
iii) deltidsanställning och iv) fast anställning.

Artikel 5. KONSUMENTSKYDD
1§

Konsumentskydd omfattar varor och tjänster som säljs av organisationer till personer
och föreningar.

2§

Varor och tjänster ska korrekt deklarera vad som ingår och vad som tillkommer i
i) kvalitet, ii) kvantitet och iii) löpande kostnader.

3§

Varor som är felaktiga eller felaktigt deklarerade har garanti som bestäms i lag, annars
tillämpas precedens.
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4§

Producenter av varor ska producera varor efter den beskaffenhet de avses användas
för av slutkonsumenten.

5§

Ingen producent ska ta ut mer vinst per vara än tjugofem procent (25%) utövar varans
produktionskostnad, investeringar och fonderingar inräknat i priset.

6§

En leverantör av tjänster ska korrekt noggrant deklarera huruvida de låser in en kund
i ett beroende till dem, och vad konsekvenserna innebär, det bör också finnas
riskstatistik.

Artikel 6. NÖDVÄRN
1§

Nödvärnsrätten kan aldrig upphävas.

2§

Nödvärn innebär för en person att de får använda dödligt våld då de är i en trängd
situation, för att skydda egendom, liv eller hälsa.

3§

Nödvärn får användas vid pågående stöld eller rån samt vid överhängande risk att bli
bestulen på egendom.

4§

Nödvärn får användas närhelst det föreligger en objektiv verklig situation om
överhängande risk, att bli bestulen på liv och hälsa.

Artikel 7. RÄTTSLÖSHET
1§

Ingen i) person, ii) förening, iii) organisation eller iv) grupp ska vara rättslös. Alla har
rätt att få sina fall prövade i en rättsprocess.

2§

Personer som inte har råd med ombud, eller avgifter ska få dessa ombesörjda av pro
bono-föreningar. Föreningarna finansieras av i) medlemsavgifter, ii) bidrag,
iii) skattefria donationer samt iv) godhjärtade jurister.

3§

Jurister som arbetar pro bono tjugo procent (20%) av sin tid är helt skattebefriade.
Beräknas av domstol månadsvis.

4§

Jurister som vinner stora uppgörelser pro bono kan ta upp till femtio procent (50%) i
arvode, utgifter och fältarbete inräknat.

Kapitel 9. SOLIDARITET
Konflikter gällande mellanregional och överregional solidaritet
ska lösas i Högsta domstolen, genom en appellation som ska
hanteras skyndsamt och som ska gå först i kön av ärenden.
Signatorhuset i en region kan inte hindra skatteändamål eller
skatteintäkter tillhörande budgetpost i enlighet med detta kapitel.

Artikel 1. REGIONAL SOLIDARITET
1§

Obemedlade har rätt att få sin nödtorft tillgodosedd, genom ett regionalt särskilt avsatt
skatteändamål, varav minst tre fjärdedelar ska läggas på folket.
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2§

I första hand ska nödtorft samlas in genom välgörenhet. Näringslivet kan göra avdrag
på upp till en tredjedel av medlens kostnad på skatten. I andra hand ska regionen
införskaffa medel genom inköp från näringslivet i regionen, med en vinstmarginal på
högst fem procent (5%) över självkostnadspriset. Bolagen äger rätten att få bördan
något jämnt fördelad mellan sig.

3§

Överskott på medel för nödtorft kompenseras med mellanskillnaden på köpeskillingen
i förhållande till marknadspriset.
a) Regionen kompenserar för överskott till de enskilda bolagen som har levererat.
b) Obemedlade kompenserar för överskott till regionen som har levererat medlen.

4§

Regional solidaritet är överordnad rättigheterna hos organisationer och får åsidosättas
minimalt om dessa blockerar.

Artikel 2. GRANNREGIONAL SOLIDARITET
1§

När en region i) inte har råd att införskaffa medel eller ii) när medel till nödtorft har
tagit slut, ska regionen vända sig till sina rikare grannregioner för hjälp, som är
skyldiga att vara solidariska.

2§

Den lidande regionen har rätt att köpa medel från sina rikare grannregioner utan att
betala för någon vinstmarginal.

3§

Om den lidande regionen får ett överskott på medel, ska det återföras till de solidariska
grannregionerna mot återbetalning av restvärdet, eller så ska överskottet kvittas mot
kommande införskaffning av medel.

4§

Om den lidande regionen saknar ekonomiska tillgångar för införskaffning av medel
ska den vända sig till den överregionen för ekonomiskt bidrag.

Artikel 3. ÖVERREGIONAL SOLIDARITET
1§

Delregioner äger rätten att begära ekonomiskt bidrag för anskaffning av medel till
nödtorft.

2§

Delregionen ska ansvara för att ekonomiska bidrag inte missbrukas och blir
återbetalningsskyldig om så sker.

3§

Delregionen ska ansvara för att inget överskott av medel införskaffas, och ska
kompensera med den dubbla mellanskillnaden på köpeskillingen i förhållande till
marknadspriset.

4§

Om överregionen inte har råd att ge ekonomiskt bidrag ska situationen eskaleras till
regeringen.

Kapitel 10. FINANSIELL EKONOMI
Artikel 1. BANKVÄSENDE
1§

Banker och finansiella institut är organisationer och föreningar som representerar
dessa, och ägnar sig åt i) finansiell verksamhet, ii) investeringar samt
iii) låneverksamhet.
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2§

För att en bank ska få verka på marknaden, måste institutet ha tillstånd från avsett
offentligt organ, och underkasta sig inspektioner och regleringar som behövs under
alla förhållanden.

3§

Låneverksamhet får inte bedrivas på ett sådant sätt att någon kommer till skada
ekonomiskt eller fysiskt.

4§

Låneverksamhet ska alltid syfta till att låntagaren har möjlighet att betala av lånet till
skälig ränta, utan åtaganden om motprestation.

5§

Låneverksamhet får inte syfta till att exploatera personer och organisationer för
vinstsyften, som är orimliga.

6§

Låneverksamhet ska vara uppbackat av finansiell ekonomi, som inte är uppblåsta
värden eller finansiella konstruktioner, utan med en kapitaltäckningsgrad på 100 %.

7§

Bankverksamhet kan syfta till att resurssvaga organisationer kan dryga ut sin ekonomi
för att klara av svackor.

8§

Presidenten kan utfärda masskuldsanering för grupper av personer som är bankrutt
genom en presidentorder.

Artikel 2. FÖRSÄKRINGAR
1§

Försäkringar är till för att används för att i grupp: förena sig mot ett visst ekonomiskt
hot, genom en gemensam fond för avsett ändamål.

2§

Det ska bidras till den gemensamma fonden genom antingen andelsinnehav eller
medlemstillhörighet beroende på hur försäkringen ska försäkra.

3§

Försäkringen ska lösa ut enligt stadgarna som är uppsatta i föreningen, och genom en
utvecklad praxis som stämmer överens med i) lag, ii) prejudikat och iii) precedens.

Artikel 3. HANDELSPLATSER
1§

En handelsplats utgörs av en marknad där handel pågår, och som är avsatt för
ändamålet oavsett i vilken dimension handeln tar plats. Handel innebär en transaktion
av varor och tjänster mellan aktörer och kunder mot kompensation.

2§

Handelsplatser är skyldiga att garantera ett system för rättvis skyltning, där varor och
tjänster saluförs enligt gemensamma regler för marknadsplatsen, där ingen aktör
missgynnas.

3§

Handelsplatser är skyldiga att erbjuda ett sätt att lösa konflikter rörande transaktioner
och avtal med tillhörande problematik. Konfliktlösningen ska vara opartisk och rättvis
och kan överprövas i en rättsprocess, eller i en gemensam lösning genom tredje part.
Gemensam lösning kan överprövas i en rättsprocess.

4§

Handelsplatser för gods som är destruktiva för merparten personer eller organisationer
upphör enligt lag, eller genom domstolsorder.

5§

Handel med i) människor eller ii) livsfarligt gods är förbjudet och får inte förekomma
överhuvudtaget. Handel med farligt gods regleras i lag och ska journalföras.
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Artikel 4. HÄLSOINDUSTRI
1§

Hälsovårdsindustrin omfattar men är inte begränsad till: sjukhus,
vårdhem, laboratorier, och anläggningar för industriell: utveckling, och produktion av
substanser som avses för hälso- och sjukvård.

2§

Inget inom hälsoindustrin får konspirera mot: folkets friskhet, eller frihet.

3§

All sjukvård som bedrivs ska syfta till att avhjälpa, och i andra hand lindra klienters
lidande.

4§

Alla substanser för sjukvård och hälsovård ska noggrant testas, och märkas för
bieffekter samt påstådda effekter.

Artikel 5. INFRASTRUKTUR
1§

Varje region ska äga sin egen uppsättning av kritisk och nödvändig infrastruktur
oavsett typ.

2§

Infrastrukturen får inte konkurrera med privata alternativ där det finns en marknad.

3§

Infrastruktur som ägs av en region ska underhållas och uppgraderas, men inte utökas
inom ramen för skäliga avgifter.

4§

Skäliga avgifter får tas ut genom avsatt skatteändamål genom skatt på folket, samt
avgiftsbeläggning eller tariff mot andra brukare.

5§

Infrastrukturtyp som en region är ensam om att äga får användas av andra brukare än
det offentliga, och kan i annat än normaltillstånd delvis reserveras för organ.

6§

I normaltillstånd ska ingen infrastruktur förhindras användning av det offentliga.
Likaledes ska ingen offentlig infrastruktur undanhållas folket, med undantag av
infrastruktur avsedd för militära förmågor.

Artikel 6. GRUVDRIFT
1§

All gruvdrift ska ske på ett säkert sätt. Det är förbjudet att bedriva gruvdrift på ett sätt
så att katastrofer kan ske på grund av slarvig planering.

2§

Alla gruvor ska vara säkra att jobba i för arbetarna, då de lever där nere under tiden
de arbetar.

Artikel 7. NATURRESURSER
1§

Naturresurser ovan jord utgörs av i) naturbruk, ii) jordbruk, iii) skogsbruk, iv) jakt
och v) fiske.

2§

Utvinningsbara naturresurser utgörs av allt som utvinns under jord, till exempel:
mineraler, olja, metaller, och andra utvinningsbara resurser.

3§

Utvinningsbara naturresurser kan reserveras i nödvändig mån för nationens
industriella intressen och för folket.

4§

Utvinningsbara resurser kan utgöra skatteintäkter för att fylla ut statskassan där folket
är ovilliga att betala för enstaka investeringar.

5§

Naturresurser ovan jord används av dem som jaga, brukar eller använder dem.
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6§

Grödor och växter inom jordbruk får bara användas så att jorden inte skadas:
monokultur och giftbesprutning upphör.

7§

Naturresurser ovan jord reserveras i den mån som behövs för att undvika svält bland
folket.

8§

Allt som utgör naturresurser kan obehindrat reserveras och användas under orostider
annat än normaltillstånd.

Artikel 8. EXPLOATERING
1§

Exploatering av utvinningsbara naturresurser kräver att samtliga i) godsägare,
ii) hemmansägare och iii) boende har blivit rättvist kompenserade, och de flyttande
har fått nya hem med samma hävd.

2§

Boende som inte är hemmansägare ska få flytta till ett område med likvärdiga
omständigheter och infrastruktur som innan, och kompenseras med en tredjedels
årslön.

3§

Hemmansägare och godsägare ska kompenseras med minst tre gånger värdet på sina
i) tomter och ii) mark, samt värdet på tillhörande iii) investeringar och iv)
anläggningar samt v) hus.

4§

Ägandet av naturresurserna ska fördelas så att folket i regionen ska få investera
tjugofem procent (25%) av andelarna i det andelsbolag som bildas vid starten av
verksamheten.

5§

Upp till tio procent (10%) av andelarna ska användas som kompensation till
obemedlade. Dock högst värdet av en månads nödtorft per person, som har varit
obemedlad i ett år hos bottenregionen.

6§

Först ska folket i den bottenregionen få investera så mycket de vill och kan. Om det
blir andelar över får folket i överregionen investera i andelsbolaget. Detta upprepas i
varje överregion tills andelarna är slutsålda eller når upp till nationell nivå. Till sist
får nationen investera, och om det finns andelar kvar återgår resten till marknaden.

7§

Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att natur och miljö inte förgiftas, orsakar
utsläpp eller förstör natur och tillgångar som andra parter äger.

8§

Expropriation får inte användas för att beslagta tomter och mark för enskilt bruk.

9§

Expropriation kan ske först när nittio procent (90%) av hemmansägarna har accepterat
försäljning, och när en rättsprocess har avgjort att allt har gått rätt till.

10 §

Exploatering under havsbotten ska tillhöra nationen. Om en främmande nation eller
organisation vill utvinna naturtillgångar under havsbotten, ska det som utvinns tillhöra
nationen och folket.

Kapitel 11. KORRUPTION
Medel mot korruption används för att se till att republikens
integritet förblir intakt, och att ingen form av påtryckningar får
inflytande över folkets friheter, rättigheter och säkerhet.
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Artikel 1. RANNSAKAN AV ORGAN
1§

Rannsakan sker när ett organ inte kan redovisa verksamhetsberättelse, eller
förvaltningsberättelse med fullständig ekonomisk redogörelse.

2§

Ett organ som rannsakas, utsätts för en utredning som går igenom alla handlingar som
finns journalförda.

Artikel 2. RANNSAKAN AV TJÄNSTEPERSON
1§

En tjänsteperson eller någon som uppgett sig inneha tjänstepersonskap ska rannsakas
om de är ohederliga, eller har kopplingar till organiserad brottslighet.

2§

Under rannsakan utsätts personen för en noggrann utredning som går igenom:
i) utgifter, ii) kontakter, iii) motiv, iv) särintressen och v) kontakter med utlandet.

3§

En tjänsteperson som har utsatts för en rannsakan ska ge upp sitt tjänstepersonskap,
om hen befinns skyldig till någon form av korruption i en rättsprocess, och skickas att
avtjäna ett bestämt fängelsestraff.

Artikel 3. SAMMANSVÄRJNINGAR
1§

Ekonomiska karteller är sammansvärjningar där flera bolag samarbetar: för att
behärska en fri marknad genom: att dela upp den, göra upp om prissättningen, köpa
tjänstepersoner, eller lobba för enskild sak.

2§

Politiska dynastier är sammansvärjningar där flera parter, samarbetar för att få
inflytande på korrumperade grunder, genom hemligt, och otillåtet samarbete: mellan
organ, eller sammansvärjning; mellan politiker, och tjänstepersoner eller organ, för att
genomföra en agenda eller underminera folket och demokratin eller ta makten.

3§

Kriminella syndikat är sammansvärjningar av kriminella personer som ägnar sig åt:
brottslig verksamhet och vill få mer makt genom att: kontrollera revir genom hot och
brott, eller begå brott för vinnings skull.

4§

Internationella konspirationer är sammansvärjningar av mäktiga intressen eller
främmande makt med en dold agenda: att underminera folket, och
demokratin, destabilisera nationen, eller begå statskupp: genom att samarbeta med
eller grunda ekonomiska karteller, politiska dynastier, eller kriminella syndikat.

Artikel 4. TVÅNGSMEDEL
1§

Underrättelseinhämtning medelst: i) informatörer inom offentliga organ, ii) hemliga
agenter inom näringslivet, samt iii) infiltration av kriminella nätverk.

2§

Hemlig övervakning av skäligen misstänkta personer och organisationer i enlighet
med domstolsorder.

3§

Övervakning av kommunikation med utlandet endast före, under och efter pågående
rättsprocess mot spion.

4§

En rättsprocess mot en spion förväntas gå igenom allt den personen har gjort som kan
ha skadat nationen, regionen eller nationella intressen.
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5§

Rättsprocess mot spion då denne är påkommen med spionage mot i) militära förband,
ii) organ, iii) organisationer eller iv) personer i utlandet.

Artikel 5. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
1§

Inhämta stöd från väpnade folkliga förband att agera enligt föreskrifter i lag, och
verkställa i enlighet med domstolsorder.

2§

Befogenheterna att nedkämpa korruption har företräde i förhållande till andra artiklar
i följande fall:
a) Att döda för att bekämpa bekräftade väpnade fiender och utländsk brottslighet
inom nationens gränser.
b) Att slåss med väpnade förband på utländsk mark då det föreligger hot mot
nationen, dess säkerhet och folkets frihet.

3§

Genom lag bestämma vad var och en ska göra i förhållande till nämnda fall i 2 §.

Artikel 6. OTILLBÖRLIGHET
1§

Otillbörlig påverkan innebär att: främmande makt, eller stort särintresse; inhemskt
eller utländskt, försöker: inhämta underrättelser, och information: påverka opinionen
till sin fördel, eller folkets och nationens och dess intressenters nackdel, eller: använda
sin närvaro i nationen för egna taktiska intressen.

2§

Att bedriva i) otillbörlig påverkan, ii) taktiska operationer eller iii) missbruka det
offentliga av civil och militär art är förbjudet, och kan mynna ut i nationell repressalie
eller åtgärder, mot främmande makt eller stort särintresse.

3§

Agenter och spioner är sådana organisationer eller personer som otillåtet upplåter sig
eller sina resurser för sådana operationer.

Artikel 7. UNDERRÄTTELSE
1§

Underrättelse är en verksamhet som bara får bedrivas av avsett organ, utsett av
presidenten, genom en presidentorder beskrivet i lag,.

2§

Säkerhetsförberedelser får bara utföras genom guvernörsorder eller domstolsorder av
kommissarie, och organ vars tjänstepersoner är väl utbildade och lämplighetstestade.

3§

Organ vars tjänstepersoner ägnar sig åt underrättelseinhämtning, får utbilda sin
personal inom hela nationens gränser, eller till och med utomlands på hemlig plats.

4§

Underrättelseorgan vars verksamhet riktar sig mot nationens intressen, avskaffas och
rannsakas noggrant, samtliga tjänstepersoner rannsakas grundligt.

Kapitel 12. VAPENRÄTTEN
1§

Vapenrätten är garanterad och kan inte upphävas, inskränkas eller kränkas av något.

2§

Vapenrätten omfattar rätten att: i) bära ett vapen dolt, ii) använda vapen vid behov
definierade i grundlagen och lag, iii) samt vid nödvärn.
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3§

Vapenrätten gäller alla medborgare och immigranter som: i) är vuxna, ii) inte är
dömda för våldsbrott grövre än ringa brott, iii) har gått igenom säkerhetsprövning
beskrivet i lag.

4§

Rätten att bära vapen avser inte automatkarbiner, förutom vid:
a) Övning i skogen på avspärrat område, eller på en sluten och säker skjutbana med
utfärdat tillstånd för skjutövningar.
b) Vid utlyst krigstillstånd eller när force-majeure råder till följd av: kravaller,
terroristattentat eller andra lika allvarliga orosmoment i enligt Kapitel 2. Artikel
11. 4 §.
c) På privat tomt eller i samband med eldöverfall.

5§

Rätten att bilda väpnade förband för familjer och grannskap är garanterad, och ska
inte kringskäras av det offentliga. Förbanden får verka för skydd mot: det kriminella
och övergrepp från det offentliga. Samt för att nedkämpa: publika arméer som
förgriper sig på folket, organisationer och grupper som besitter eller använder
autonomt våldskapital, och främmande makt.

6§

Förbanden kan använda automatkarbiner vid force-majeure, upplopp och till skydd
mot påbörjade attacker mot deras hus eller hem, och äger rätten att använda dem i
krigstillstånd.

7§

Personer för vilka vapenrätten gäller, har rätten att införskaffa en vapengarderob
omfattande en (1) automatkarbin, två (2) jaktvapen samt en (1) pistol för personskydd,
i övrigt får vapen anskaffas efter utfärdat tillstånd beskrivet i lag.

8§

Vapengarderoben kan reduceras efter det att en rättsprocess angående våldsbrott,
grövre än ringa grad vinner laga kraft.

9§

Lagar får inte blockera att vapengarderoben byts ut, eller uppgraderas till nya
standarder.
Gudlösa och syndare kommer inte följa det som är rätt och
riktigt, fördärvet väntar för dem.
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