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 ما انسان های کره زمین هستیم و جداگانه از محل تولد، سکونت، زبان، جنس، نژاد، قومیت، مذهب و شهروندی
 کشورهای موجود کره زمین، برمبنای انتخاب، اعتقاد و اراده خویش در صدد:

 متحد کردن بشریت آتی به عنوان یک فضای گیتی مافوق نژاد، مافوق دولت، مافوق مذهب، اخالقی، عادل، صلح●
 آمیز، مبتنی بر وحدت خود در برابری شایستگی هر انسان،

 برطرف کردن اختالف نظرها، مناقشه ها، نابرابری، نارسایی تاریخ گذشته بشریت، رساندن بهترین تجربیات معنوی●
 و علمی، دستآوردهای خالقه بشریت در گوناگونی متمدن و فرهنگی آن  به سطح جدید و افتتاح کردن دوره جدید

 تاریخ بشریت فضایی،
 با توجه به اعالمیه وحدت آسگاردیا به عنوان جزءالینفک این قانون اساسی،●

 اولین پادشاهی فضایی آسگاردیا در تاریخ بشریت ایجاده کردیم و این قانون اساسی آسگاردیا را تصویب می نمائیم.
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 فصل 1
 اعالمیه وحدت آسگاردیا

 

 

 ما مردم آزاد اولین در تاریخ بشریت پادشاهی فضایی آسگاردیا مبنی بر خویشآوندی انسان ها در گیتی این اعالمیه را تصویب می
  کنیم.

  آسگاردیا ملت آزاد و متحد فضایی است.1.

 اهداف آسگاردیا:2.
 تأمین صلح در فضا؛●
 تأمین امکانات برابر در فضا برای همه شهروندان آسگاردیا-ساکنان کره زمین، مستقل از ویژگی های جغرافیایی، مالی،●

 فناوری و غیره کشورهای آن ها؛
 تأمین دفاع از کره زمین و تمام بشریت.●
 هر ساکن کره زمین که این اعالمیه را قبول دارد و قانون اساسی و قوانین آسگاردیا را رعایت می کند، می تواند شهروند3.

  آسگاردیا شود.
 تمام شهروندان آسگاردیا بدون توجه به محل تولد، محل سکونت، تابعیت، نژاد، قومیت، جنس، زبان و سطح مالی شان، برابر4.

  هستند.
 آسگاردیا به قوانین کشورهای کره زمین و توافق نامه های بین المللی در کره زمین احترام می گذارد و دوست دارد بین سایر5.

 کشورهای کره زمین به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شود.
  آسگاردیا بر اساس اصول عمل متقابل در امور کشورهای کره زمین دخالت نمی کند.6.
  آسگاردیا مانند هر کشور برمبنای عضویت در سازمان های مربوطه، در رویدادهای کره زمین شرکت می کند.7.
 آسگاردیا به حقوق شهروندان کشورهای کره زمین احترام می گذارد و رعایت می کند و از حقوق شهروندان خود صرفًا مربوط8.

  به شهروندی فضایی شان دفاع می کند.
  در آسگاردیا جا برای احذاب سیاسی نیست. اما هر شهروند آسگاردیا می تواند آزادانه در زندگی سیاسی کره زمین شرکت کند.9.

 آسگاردیا – آیینه کره زمین است، ولی مرزهای کره زمین در آسگاردیا منعکس نمی شود. ضمنًا، هر شهروند آسگاردیا در10.
  چارچوب حقوق کره زمین می تواند آزادانه در هر کشور کره زمین و در هر مرزهای آن زندگی کند.

 آسگاردیا کشور روح آزاد، علم و انترناسیونالیسم است. ولی هر شهروند آسگاردیا می تواند آزادانه از مذهب در کره زمین11.
  پیروی کند.

 در آسگاردیا جا برای تاریخ مناقشه های کره زمین نیست. آسگاردیا تاریخ جدید و صلح آمیز بشریت آتی فضایی را ایجاد12.
  می کند.

 ما مردم آسگاردیا، تمام تالش مان را انجام می دهیم تا کشور جدید فضایی مان
  که ایجاد کرده ایم پیشرفت کند، از وطن مان یعنی کره زمین دفاع کنیم

  و تمام بشریت در فضا توسعه پیدا کند.
 ما بهترین نیستیم – ما (مردم) آینده هستیم.

  یک بشریت – یک همبود است.
  این اعالمیه اولین سند ایجاد
  کشور فضایی آسگاردیا  است.
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 فصل 2
 موارد کلی

 

 

 ماده 1. نام کشور

  نام های "پادشاهی فضایی آسگاردیا" و "آسگاردیا" یکی است.

 ماده 2. وضع

 آسگاردیا اولین پادشاهی فضایی مستقل، آزاد، متمرکز، حقوقی، اجتماعی، مافوق نژاد و مذهب، اخالقی، عادل، صلح آمیز، استوار بر
  وحدت در برابری شایستگی هر انسان، متمایل به آینده و به فضای بی کران گیتی است.

 ماده 3. وظائف

  وظائف آسگاردیا – وجود و توسعه پادشاهی فضایی آسگاردیا و بشریت جدید فضایی است.1.

 ماده 4. ارزش های عالی

 ارزش های عالی آسگاردیا هوشیاری کلی و دائمی شهروندان آسگاردیا است که این شهروندان وحدت همبود آسگاردیا، مبانی1.
 تعیین هدف و فعالیت های نهادهای دولتی و اتحادیه های شهروندان آسگاردیا را تشکیل می دهند.

 قانون اساسی، قوانین و سایر احکام حقوقی آسگاردیا، فعالیت های نهادهای دولتی آسگاردیا ارزش های عالی آسگاردیا را اجرا و2.
  حفاظت می کنند.

 ارزش عالی مطلق آسگاردیا شناخت دایم این دنیا، دگرگون کردن آن، سازندگی صلح، تمایل بشر به آینده بی پایان، به گیتی بی3.
  انتها و به گیتی های جدید بی انتها است.

 ارزش های عالی آسگاردیا در اجرای وظائف آن:4.

 (a) صلح در فضا و سکونت صلح آمیز در گیتی؛

 (b) تأمین امکانات برابر در فضا برای همه شهروندان آسگاردیا؛

  (c) دفاع از کره زمین و تمام بشریت علیه تهدیدها از فضا؛

 (d) وحدت بشریت فضایی به عنوان همبود؛

 (e) برابری شایستگی انسان، حقوق و آزادی های آن، توسعه هماهنگ شخصیت؛

 (f) سعادت انسان، زندگی، عشق، (سعادت) کودکان و خانواده، ادامه نسل ها؛

 (g) حاکمیت قانون؛

 (h) اکولوژی فضا؛

 (i) کلکتیویسم و کمک متقابل

  (j) خالقیت علمی و معنوی، اعتقاد بر غیرمحدود بودن امکانات ذهن انسان، شناخت، کار و پیشرفت؛
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 (k) صلح، آرامش، امنیت و اطمینان؛

 (l) اخالق، عدالت و آزادی؛

 (m) هماهنگی شخصیت، جامعه و دولت.

 5. ارزش های عالی آسگاردیا برابر هستند و در مدیریت دولتی به طور یکسان اجرا می شوند. در صورت مناقشه ارزش های عالی
  در زمان اجرای آن، ارزش عالی مطلق اعتبار دارد.

 6. ارزش های عالی آسگاردیا برای انسان ها و کشورهای کره زمین و همچنین برای موجودات عاقل از سیارات دیگر (در صورت
  کشف آنها) اعتبار دارد.

 7. لطمه زدن و کوچک کردن ارزش های عالی آسگاردیا ممنوع است. دولت و اتباع آسگاردیا موظف هستند ارزش های عالی
  آسگاردیا را اجرا کنند و از ارزش های عالی علیه تجاوز داخلی و خارجی دفاع کنند.

 ماده 5. سرزمین

 سرزمین آسگاردیا از نظر حقوقی – دولت دیجیتال با شهروندان زنده در کره زمین است؛ از نظر علمی- فنی، یک دولتی است1.
 که به شکل ماهواره یا گروه فضایی مداری در مدار زمین اجرا شده است؛ همچنین در کره زمین؛ و سپس در ماه و در سایرات

 مختلف!
  سرزمین آسگاردیا به حساب شکل گیری واحدهای آسگاردیا در کره زمین، در مدارهای زمین و در سیارات وسعت پیدا می کند.2.
 سطوح طبیعی زمین یا سطوح آبی کره زمین (و ساختمان های مصنوعی ساخته شده روی آب) خریداری شده به طور قانونی و3.

  از راه صلح به عنوان واحدهای آسگاردیا در کره زمین محسوب می شود.
 ماهواره ها، گروه های ماهواره ها در مدار، سکوهای مصنوعی (سفینه های فضایی)، وسایل مخصوص دفاع از کره زمین و4.

  آسگاردیا و سایر وسایل به عنوان واحدهای آسگاردیا هستند.
 تشکیالت فضایی در کره ماه، در سایر سیارات سیستم خورشیدی و در کل گیتی به عنوان واحدهای آسگاردیا در اجسام فضایی5.

  هستند.
  سرزمین آسگاردیا از طریق به دست آوردن واحدهای جدید در کره زمین، در فضا و در اجسام فضایی افزایش پیدا می کند.6.
 آسگاردیا مطابق با اصول ها، موازین و قراردادهای بین المللی از سطوح همجوار یعنی سطوح زمین، معادن، اقیانوس، جو، فضا7.

  و اجسام فضایی استفاده می کند.
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 فصل 3
 شهروندی فضایی آسگاردیا

 

 

 ماده 6. شهروندان

 هر ساکن کره زمین با سن بیش از 18 سال که اعالمیه وحدت آسگاردیا و قانون اساسی آن را قبول دارد و مشخصات دیجیتال1.
  خود را به پایگاه دانش فضایی آسگاردیا آگاهانه ارائه می کند می تواند شهروند آسگاردیا شود.

 شهروندی فضایی آسگاردیا یک شهروندی ویژه ای است و برای کشورهای کره زمین به عنوان تابعیت دوم محسوب نمی شود.2.
 به دست آوردن شهروندی فضایی توسط شخصی که دارای تابعیت یک کشور کره زمین است باعث زیادی تابعیت ها نمی شود،

  مگر این که از قبل در قرارداد بین المللی یا دوجانبه آسگاردیا درنظر گرفته شود.
 طفلی که به دنیا می آید در صورتی که پدر و مادرش یا یکی از آن ها شهروندی آسگاردیا را دارند، شهروندی آسگاردیا را3.

 اختیار می کند. طفلی که قبل از ایجاد آسگاردیا به دنیا می آید، با درخواست پدرش یا مادرش که شهروندی آسگاردیا را دارند،
 شهروندی آسگاردیا را اختیار می کند.

 شهروندی فضایی می تواند طبق ابتکار خود شهروند آسگاردیا باطل شود یا طبق ابتکار آسگاردیا برای همیشه یا برای یک دوره4.
  معین سلب شود.

 شرایط و محدودیت ها برای پذیرش جهت برگزیدن شهروندی آسگاردیا و همچنین دالیل برای سلب شهروندی فضایی از طریق5.
  قانون آسگاردیا تصویب می شود.

 ماده 7. موقعیت شهروندان

 شهروندان آسگاردیا حق دارند به طور آزاد حرکت کنند و موقعیت خود را در واحدهای آسگاردیا و در سرزمین کشورهای کره1.
  زمین (در صورت وجود امکانات حقوقی، تشکیالتی و جسمانی/بدنی مربوطه) انتخاب کنند.

 سکونت دائمی شهروند آسگاردیا در سرزمین کره زمین باعث نمی شود تا حقوق و آزادی های وی از دست داده شود یا کم تر2.
  شود؛ شهروندی فضایی وی را سلب نمی کند و همچنین تعهدات وی را مربوط به آسگاردیا را لغو نمی کند.

  ماده 8.  حقوق اصلی و آزادی های شهروندان

 مطابق با موازین و اصول های حقوق بین الملل شناخته شده، تمام حقوق و آزادی های انسان و شهروند در آسگاردیا قبول می1.
  شود. براساس قانون، حقوق و آزادی های انسان از لحظه تولد متعلق به خود انسان است، از انسان خلع ید نمی شود.

  همه شهروندان آسگاردیا برابر هستند.2.

 در صورت اختیار کردن شهروندی فضایی از زمان تولد، انسان از سن 18 سالگی به طور کامل حقوق خود را به دست می3.
  آورد و تعهدات خود را اجرا می کند.

  حقوق و آزادی های اصلی شهروند آسگاردیا:4.
 (a) آزادی شخصی و آزادی بیان از تعرض مصون است؛

 (b) حق شرکت در مدیریت امور دولت هم به طور مستقیم و هم از طریق نمایندگان؛
 (c) حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن (منصوب شدن) در نهادهای دولتی آسگاردیا و همچنین حق شرکت در همه پرسی؛

 (d) حق ابتکار مدنی قانون گذاری؛
 (e) حق دسترسی به اطالعات در باره فعالیت های نهادهای دولتی و کنترل آن ها؛

 (f) حق شرکت در بهره برداری از فضا و حق دسترسی عمومی به دانش علمی در باره فضا؛
 (g) حق مصونیت بدنی و مصونیت مسکن در واحدهای آسگاردیا؛

 (h) حق خودگردانی مدنی؛
 (i) حق مالکیت و حق وراثت
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 (j) حق ایجاد اتحادیه های شهروندان براساس قانون آسگاردیا.

 5. اگر حقوق شهروند آسگاردیا شکسته شود، از جمله، توسط حکومت دولتی آسگاردیا، شهروند حق دارد برای دفاع از حقوق خود
  به دادگاه آسگاردیا مراجعه کند.

  6. استرداد شهروندان آسگاردیا برمبنای تعلق به کشورهای دیگر می تواند فقط براساس قانون آسگاردیا انجام شود.

  7. شهروندان آسگاردیا مطابق با قانون آسگاردیا حق دارند بدون اجازه از قبل آرام و بدون اسلحه جمع شوند.

 8. برشماری حقوق و آزادی های شهروند در این ماده نباید به عنوان نفی یا کم تر کردن حقوق و آزادی های شهروند تفسیر شود که
 در سایر ماده های قانون اساسی آسگاردیا، قوانین آسگاردیا و همچنین حقوق و آزادی های انسان (مورد قبول همگان) تصویب شده

  است.

 9. حقوق و آزادی های شهروند می تواند از طریق قانون آسگاردیا فقط به اندازه ای محدود شود که در قانون اساسی آسگاردیا
 درنظر گرفته شده و برای دفاع از حق حاکمیت دولتی، تأمین امنیت آسگاردیا، انجام وظائف و اجرای ارزش های عالی آسگاردیا،

  دفاع از حقوق و منافع قانونی سایر شهروندان آسگاردیا الزم است.

 ماده 9. تعهدات اصلی شهروندان

 تعهدات شهروندان آسگاردیا قابل خلع ید شدن نیست و مسلم است. تعهدات شهروندان آسگاردیا از لحظه برگزیدن شهروندی1.
  فضایی به وجود می آید.

  هر شهروند آسگاردیا موظف است به حقوق و آزادی ها و منافع قانونی سایر انسان ها احترام بگذارد و آنان را نشکند.2.

 هر انسان که در سرزمین آسگاردیا قرار می گیرد، موظف است قانون اساسی آسگاردیا، قوانین آسگاردیا، سایر احکام حقوقی3.
  آسگاردیا را رعایت کند و به ارزش های عالی آسگاردیا احترام بگذارد.

 هر شهروند آسگاردیا موظف است قانون اساسی، قوانین و سایر احکام آسگاردیا را رعایت کند، به ارزش های عالی آسگاردیا4.
  احترام بگذارد و آنان را اجرا کند (مهم نیست کجا باشد در صورتی که قانون کشور اقامت نقض نشود).

  هر شهروند آسگاردیا موظف است مطابق با قانون آسگاردیا مالیات و عوارض را داوطلبانه پرداخت کند.5.

 هر شهروند آسگاردیا حق و تعهد دارد در انتخابات و همه پرسی شرکت کند. مطابق با قانون آسگاردیا، سرپیچی دائمی از شرکت6.
  در انتخابات و همه پرسی می تواند پیآمدهای حقوقی را داشته باشد.

  هر شهروند آسگاردیا موظف است در واحدهای آسگاردیا از طبیعت و محیط زیست حفاظت کند.7.

 دفاع از حق حاکمیت دولتی، امنیت آسگاردیا، انجام وظائف آسگاردیا و اجرای ارزش های عالی جزو تعهدات شهروند آسگاردیا8.
  است.

 مطابق با ارزش های عالی آسگاردیا و برای تأمین دسترسی به نعمات همگان، شهروندان آسگاردیا موظف هستند سهم خود را در9.
  شکل گیری منابع آسگاردیا در حد توانایی ادا کنند.

 مطابق با قوانین آسگاردیا، عدم اجرا یا اجرای نامناسب تعهدات شهروند می تواند باعث مسئولیت شود و یعنی سلب10.
 شهروندی آسگاردیا برای همیشه، توقف موقت حق شهروندی آسگاردیا، جریمه، محدود شدن یا بستن کامل دسترسی به منابع

  اطالعات و سایر منابع آسگاردیا. اعدام در آسگاردیا ممنوع است. ایجاد زندان ها ممنوع است.

  ماده 10. تضمین تأمین حقوق و آزادی های شهروندان

 دولت با اجرای اختیارات نهادهای دولتی و با استفاده از همه منابع قابل دسترسی، حقوق و آزادی های شهروند را تضمین می1.
  کند.

  دولت برای رعایت، تأمین و دفاع از حقوق و آزادی های شهروند مسئولیت دارد.2.

 تضمین حقوق و آزادی های شهروند از طریق اموال دولتی تأمین می شود که این اموال به عنوان یک پایه مادی جهت اجرای3.
  اختیارات و مسئولیت دولت است.

  حقوق و آزادی های شهروندان آسگاردیا با تصویب تعهدات مربوطه دولت در قانون اساسی و قوانین آسگاردیا تضمین می شود.4.

  دولت تضمین می کند که اهداف، برنامه ها و پیش بینی های توسعه و همچنین تهدیدها و ریسک های توسعه، آشکار باشد.5.

 دولت موظف است نظر شهروندان آسگاردیا را مشخص کند و در زمان تصمیم گیری اداری مطابق با قانون آسگاردیا به این6.
  نظرات توجه کند.
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 دولت امکان لغو هر حکم حقوقی آسگاردیا را (براساس تقاضای شهروندان آسگاردیا از طریق تشریفات مقتضی تصویب شده در7.
  قانون آسگاردیا) تضمین می کند.
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 فصل 4
 منابع آسگاردیا

 

 

 ماده 11. منابع انسانی

  آسگاردیا برای توسعه منابع انسانی کمک می کند.1.

 آسگاردیا برای تأمین دسترسی آزاد شهروندان آسگاردیا به آموزش از فاصله دور، کسب تخصص حرفه ای، فعالیت های علمی و2.
  هنری از منابع مادی، مالی و ... استفاده می کند.

  به شهروند آسگاردیا حق وقت آزاد برای توسعه و پرورش نفس، هنر و دسترسی به فرهنگ تضمین می شود.3.

  آسگاردیا برای ایجاد شغل های جدید کاری و اجرای حداکثر استعدادها و تخصص های شهروندان آسگاردیا کمک می کند.4.

  دولت برای اجرای طرز سالم زندگی شهروندان آسگاردیا کمک می کند.5.

 ماده 12. منابع طبیعی

 منابع طبیعی آسگاردیا شامل واحدهای مادی، جریانات انرژتیکی و اطالعات در محیط فضایی گیتی در محدوده سرزمین1.
  آسگاردیا و جاهای متعلق به آن (مطابق با اصول ها و موازین بین المللی، قراردادهای بین المللی مورد قبول همگان) است.

  آسگاردیا مطابق با حقوق بین الملل فضایی، از منابع فضایی استفاده می کند.2.

 منابع طبیعی آسگاردیا می تواند مطابق با قوانین آسگاردیا صرفًا متعلق به دولت، شرکت های دولتی، شرکت های3.
  دولتی-شخصی، شرکت های شخصی و ... باشد.

 آسگاردیا برای حفاظت و بازتولید منابع طبیعی آسگاردیا، محیط زیست فضا از همه منابع قابل دسترسی استفاده می کند و از4.
  ابتکارات مربوطه در ترتیب قید شده در قانون آسگاردیا پشتیبانی می کند.

 ماده 13. منابع مالی

  منابع مالی آسگاردیا شامل دارایی دولتی و شخصی است. اخذ بی اساس دارایی شخصی ممنوع است.1.

 "سوالر" واحد پول آسگاردیا است.2.

  مطابق با قانون آسگاردیا، پول آسگاردیا به طور آزاد قابل تبدیل به تمام ارزهای اصلی بازار آزاد کره زمین است.3.

 ارز مستقل آسگاردیا توسط بانک دولتی آسگاردیا و به اندازه ای مشخص شده در قانون آسگاردیا (پیوسته شده به مشخصات کره4.
  ماه، خورشید و سایر سیارات) منتشر می شود. بانک دولتی آسگاردیا وام دهنده آخرین مرجع است.

  آسگاردیا از نیکوکاران و سرمایه گذاران حمایت می کند.5.

 آسگاردیا به ترتیبی تصویب شده از طریق قانون آسگاردیا بنیادهای خیریه ویژه دولتی از جمله، "آسگاردیا"، "علم"، "کودکی" و6.
  ... را دایر می کند. توزیع اعتبارات بنیادها جزو صالحیت های دولت و زیرنظر پارلمان است.

 دولت مسئول بودجه دولتی، تبادالت مالی خارجی، سیستم مالیاتی، بنیادهای دولتی مصرف عموم آسگاردیا و بنیادهای خیریه7.
  دولتی است.

 درامدهای ناشی از (صدور) پروانه های دولتی و فعالیت های همه نوع نهادها و سازمان های دولتی کامًال به بودجه آسگاردیا8.
  واریز می شود.

  آسگاردیا مصونیت اسرار تجاری و بانکی را قبول دارد.9.
 دولت از طریق برقراری سیستم مالیاتی مربوطه و بیمه دولتی برای توسعه تجارت خصوصی کمک می کند. مسائل مربوط10.

 به انجام تجارت خصوصی از طریق قانون آسگاردیا تنظیم می شود. سیستم مالیات بندی، مزایای مالیاتی، از جمله، مالیات بندی
  داوطلبانه اشخاص حقیقی از طریق قوانین آسگاردیا تصویب می شود.
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 ماده 14. منابع علمی

 آسگاردیا – کشور علم و کشور ایده ها است که نقطه های مثبت فناوری های اطالعات در فضاهای مجازی و واقعی توأم می1.
  کند.

  در اجرای برنامه آسگاردیا، این کشور یک اتحادیه واحدهای واقع در کره زمین، مدار، کره ماه و در سایر نقاط فضایی است.2.

  آسگاردیا منابع ذهنی را از طریق دیجیتال کردن و نگه داشتن پایگاه دانش های بشریت جمع می کند.3.

  آسگاردیا یک بانک اطالعات مواد بیولوژیکی از زمین را در مدار زمین و در اجسام فضایی نگه می دارد.4.

  علم و هند در چارچوب قانون اساسی و قوانین آسگاردیا آزاد هستند.5.

 منابع الکترونیک آسگاردیا شامل، از جمله، شبکه اطالعات و ارتباطات امن، شبکه پست الکترونیکی، وسایل الکترونیک رسانه6.
  های گروهی، تلویزیون و رادیو است.

  آسگاردیا حقوق مولفین، مخترعین و بهره برداران از مالکیت ذهنی (=معنوی) را تضمین می کند.7.

 ماده 15. منابع دارایی

 دارایی در آسگاردیا حقوق و آزادی های شهروند، امنیت و توسعه آسگاردیا را تأمین (تضمین) می کند و برای دسترسی به رفاه1.
  همگان است.

 در آسگاردیا دارایی دولتی فوق العاده (غیرقابل خلع ید شدن)، دارایی دولتی (که برای نیازهای دولت استفاده می شود)، دارایی2.
 دولتی – دارایی شهروندان آسگاردیا (که از آن برای رفاه همگان استفاده می شود)، دارایی شخصی و دارایی مخلوط به رسمیت

  شناخته می شود.
  دارایی در آسگاردیا شامل واحدهای مادی و غیر مادی (اطالعات، دارایی ذهنی) است.3.
  محدودیت های مربوط به حق مالکیت، ترتیب گردش و خلع ید کردن دارایی از طریق قانون آسگاردیا تصویب می شود.4.
  آسگاردیا با دالیل برابر تمام انواع مالکیت را تضمین و دفاع می کند.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 فصل 5
 حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی در آسگاردیا

 

 ماده 16. حاکمیت مردم

  شهروندان آسگاردیا منبع حکومت در آسگاردیا است.1.

 اراده مشترک شهروندان آسگاردیا از طریق شرکت در انتخابات که نهادهای دولتی را شکل می دهد، و کنترل آنان، شرکت در2.
 همه پرسی و تعامل با نمایندگان در نهادهای دولتی انتخاباتی، اجرا می شود.

 انتخابات نهادهای دولتی، شرکت شهروندان آسگاردیا در آماده سازی، تصویب، اجرا و کنترل اجرای تصمیمات اداری-دولتی3.
  بیشتر از طریق فناوری های الکترونیک انجام می شود.

 در زمان رأی دادن در انتخابات و همه پرسی اولویت دادن به خاطر محل تولد، محل سکونت، تابعیت کشورهای کره زمین، نژاد،4.
  قومیت، جنس، زبان، ثروت، نظر نسبت به دین، اعتقادات و ... ممنوع است.

 دخالت نهادهای دولتی و مقامات، زیر فشار گذاشتن شهروندان، تقلب کردن نتایج در زمان انجام تشریفات حاکمیت مردم ممنوع5.
  است.

 تضمین حاکمیت مردم در آسگاردیا با اقدامات زیر تأمین می شود:6.
 (a) تصویب ترتیب برگزاری انتخابات، مقتضیات نسبت به نامزدها، مهلت های برگزاری انتخابات؛

 (b) عوض کردن مقامات در نهادهای دولتی در نتیجه انتخابات، با تعیین مهلت های حداکثر فعالیت مقامات دولتی؛
 (c) دفاع در دادگاه از حق شهروندان آسگاردیا برای انتخاب کردن و انتخاب شدن؛

 (d) کنترل اجتماعی به شکل آشکار بودن فعالیت های نهادهای دولتی، گزارشات دائمی آنها به شهروندان، ارائه اطالعات درباره
 وضعیت عرصه های مسئولیت دولت از طریق فناوری های الکترونیک؛

  (e) تشریفات ابتکار مدنی قانون گذاری و ابتکارات برگزاری همه پرسی؛
 (f) اجرای اصول تقسیم قوه ها؛

  (g) فعالیت های نهادهای دولتی در بخش مطابقت با ارزش های عالی آسگاردیا و قانون اساسی آسگاردیا.

 7. همه پرسی - شکل عالی اظهار اراده مردم در آسگاردیا است. مسائل مهم زندگی دولتی آسگاردیا در همه پرسی منعکس می شود.
  همه پرسی مطابق با قانون آسگاردیا برگزار می شود.

 ماده 17. عدالت

  آسگاردیا حق مسلم عدالت هر انسان را به رسمیت می شناسد و برای اجرای آن کمک می کند.1.

 آسگاردیا یک کشور عدالت اجتماعی است. آسگاردیا آن چیزهایی را که سایر شهروندان، جامعه و دولت از یک شهروند انتظار2.
  دارند، به دست می آورد. شهروند ضمن کار نعمات مادی و معنوی را در آسگاردیا ایجاد می کند.

 عدالت در آسگاردیا با احترام دولت نسبت به تمام منافع قانونی همه گروه های مردم و تمایل به تأمین توازن بین منافع مشکل دار،3.
  تأمین می شود.

 دولت در صدد دسترسی به عدالت برای اجرای وظائف زیر کمک می کند:4.
 (a) توزیع ایده آل های اخالقی؛

 (b) تأمین برابری حقوق و برابری شایستگی انسان؛
  (c) کمک دولت و جامعه به شهروندان فقیر؛

 (d) کار و پیشرفت علمی و فنی؛

 5. دولت از فعالیت های شهروندان، اتحادیه های آن ها، از جمله، سرمایه گذاران و خیرخواهان که فعالیت های مهم اجتماعی را
  انجام می دهند، تشویق می کند.
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 ماده 18. برابری شایستگی همه و هر انسان

 آسگاردیا برابری شایستگی همه و هر انسان را به رسمیت می شناسد.1.

 هر انسان حق دارد شایستگی وی در هنگام زندگی و بزرگداشت بعد از مرگ به رسمیت شناخته شود. هیچ چیزی نمی تواند دلیلی2.
  برای کم تر کردن شایستگی انسان شود. شایستگی شهروند آسگاردیا تحت کنترل دولت است.

 مطابق با ارزش های عالی آسگاردیا، تصور انسان و شهروند آسگاردیا در باره شایستگی انسان در عرصه های آموزش و3.
  پرورش، تبلیغات، رسانه های گروهی شکل می گیرد و پرورش می شود.

 تبلیغ از برتری و نابرابری انسان ها ممنوع است. ایدئولوژی های نژاد پرستی، نازیسم، فاشیسم و ایدئولوژی های مشابه آن4.
  (قدیمی و جدید) ممنوع است.

برابر5. دسترسی و دهد می قرار خود حمایت تحت است، ضعیف آسگاردیا در شان مالی وضع که را شهروندان های گروه                       دولت
  به موادغذایی، پوشاک، محل مخصوص گذراندن شب، نعمات مادی و معنوی را تأمین می کند.

آن6. سکونت کشورهای شرایط به مشروط جمله، (از آسگاردیا شهروندان اجتماعی امکانات و شرایط نابرابری کند می تالش                    دولت
  ها) را حداقل کند.

  دولت برای برقراری بشردوستی، رحم دلی و نیکوکاری در سیستم های اجتماعی و اقتصادی کمک می کند.7.

 ماده 19. کار

  دولت و جامعه از کار تشویق می کنند، ارزش، اهمیت و حیثیت کار را افزایش می دهند.1.

  مطابق با موازین و اصول های حقوق بین الملل مورد قبول همگان، حقوق کاری از طریق قانون آسگاردیا تنظیم می شود.2.

 ماده 20. حفاظت اجتماعی

   حفاظت اجتماعی شهروندان به شکل تأمین اجتماعی، کمک به فقرا و تأمین حقوق بازنشستگی اجرا می شود.1.

  حفاظت اجتماعی شهروندان مطابق با قانون آسگاردیا و برپایه استانداردهای اجتماعی تصویب شده انجام می شود.2.
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 فصل 6

 امنیت در آسگاردیا

 

 ماده 21. عرصه های امنیت

  دفاع از کره زمین علیه تهدیدهای ناشی از فضا، دفاع از آسگاردیا و شهروندان در آسگاردیا انجام می شود.1.

  دکترین امنیت در آسگاردیا کامًال صلح آمیز و دفاعی است.2.

 ماده 22. امنیت شهروند

 آسگاردیا امنیت شهروند را به عنوان توانایی دولت و شهروند برای دفع از تهدیدها و حداقل کردن ریسک های آسیب های1.
  شهروند در حال حاضر و در آینده، تأمین می کند.

  امنیت شهروند در سرزمین آسگاردیا تأمین می شود.2.

 هر شهروند حق دارد از آسگاردیا بخواهد تا علیه بردگی و اسارت (تجاوز بدنی و روحی و اجبار، علیه هر نوع وابستگی و3.
  محدودیت غیرقانونی، هر نوع اجبار و تابع کردن غیرقانونی)  در سرزمین آسگاردیا از وی دفاع کنند.

 نهادهای دولتی و نمایندگی های دیپلماتیک آسگاردیا مطابق با قانون اساسی و قوانین آسگاردیا، اصول ها و موازین بین المللی4.
 مورد قبول همگان، قراردادهای بین الملل و دوجانبه، قوانین و مقررات کشورهای موقعیت شهروندان آسگاردیا، با استفاده از تمام

 وسایل و روش های صلح آمیز در سرزمین کشورهای کره زمین موظف هستند برای تأمین امنیت شهروندان آسگاردیا (که در
  خارج از آسگاردیا هستند) کمک کنند.

 مطابق با قانون آسگاردیا، تبلیغ از رفتار بداخالق و غیرانسانی، تولید و گردش هر نوع اطالعات در هر نوع دستگاه حافظه که5.
  حاوی اطالعات بداخالق و اطالعات مخصوص نابود یا کم تر کردن ارزش های عالی آسگاردیا است، ممنوع می باشد.

     هر نوع پیگرد بابت افکار و عقیده ها در آسگاردیا ممنوع است. هر نوع پیگرد بابت پخش نظر خود ممنوع است در صورتی6.
 که این نظر شامل تبلیغات بداخالق برای نابود یا کم تر کردن ارزش های عالی، تهدید برای امنیت کشور، دعوت برای تجاوز،

  افکندن نفاق، بردن آبروی انسان، فاش اطالعات محرمانه و ... نباشد.
  آسگاردیا حفاظت از اطالعات شخصی شهروندان را تضمین می کند.7.

 ماده 23. امنیت آسگاردیا

 آسگاردیا حفظ و دفاع از حاکمیت دولتی، امنیت کشور و منابع آن در اجسام فضایی، در فضا و در کره زمین را با تمام امکانات،1.
  روش ها و وسایل موجود دولتی تأمین می کند.

 آسگاردیا نظارت و پیش بینی تهدیدهای خارجی و داخلی و ریسک های امنیت (از جمله، فضایی، نظامی، سیاسی، اطالعات،2.
 اقتصادی و اکولوژیکی) را انجام می دهد و همچنین حداقل و جلوگیری کردن آنان و حداقل کردن صدمه ها و برطرف کردن

  پیآمدها را (در صورت بروز) تأمین می کند.
 دولت براساس قانون اساسی آسگاردیا و به ترتیب تصویب شده آسگاردیا، درصدد تأمین امنیت اطالعات گردش بعضی از انواع3.

  فراورده های اطالعات را تنظیم می کند.
  فهرست اطالعات و همچنین ترتیب تعیین آن به عنوان اطالعات محرمانه از طریق قانون آسگاردیا تصویب می شود.4.
 دولت شکل گیری فضای امن برای گردش اطالعات صحیح (از جمله، پایگاه های الکترونیک اطالعات علمی- پژوهشی و5.

  علمی-فنی) و ایجاد زیرساخت های اطالعات پایدار نسبت به انواع مختلف تأثیر تأمین می کند.
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 ماده 24. دفاع از کره زمین

 دولت آسگاردیا برای ساخت و استفاده از سیستم های دفاع از کره زمین علیه تهدیدهای فضایی به طور مستقل و همچنین در1.
 تعامل با کشورهای کره زمین و سازمان های بین المللی مطابق با قراردادهای دوجانبه و چندجانبه منعقد شده، از منابع دولتی و

  شخصی استفاده می کند.
 نهادهای دولتی صالحیت دار آسگاردیا درصدد دفاع از کره زمین فعالیت های زیر را انجام می دهند:2.

 (a) کنترل بر وضعیت و جریانات فیزیکی، نظارت بر واحدهای خطرناک بالقوه در فواصل نزدیک و دور در فضا، مدل سازی و
 پیش بینی بروز تهدیدهای فضایی و پیآمدهای امکان پذیر آن ها؛

 (b) کنترل وضعیت و جریانات فیزیکی در خاک کره زمین، مدل سازی و پیش بینی پیآمدهای امکان پذیر آن؛
  (c) کنترل زیست کره زمین و تهدیدهای بیولوژیکی ناشی از فضا، مدل سازی و پیش بینی پیآمدهای امکان پذیر و دفاع علیه آن.

 3. آسگاردیا درصدد نگه داری بشریت و تنوع بیولوژیکی کره زمین، ساخت "سفینه های فضایی" را انجام می دهد برای آن که این
 سفینه ها به عنوان سکوهای حفاظتی در فضا باشند و در صورت بروز تهدید برای امنیت انسان و در دوره عدم تهدید – برای

  گردشگری فضایی از آنان استفاده شود.

 ماده 25. ناوگان هوایی- فضایی

 درصدد تأمین دفاع از کره زمین و دفاع از گروه فضایی مداری آسگاردیا علیه تهدیدهای فضایی ناوگان هوایی- فضایی آسگاردیا1.
  ایجاد می شود.

  سکوهای فضایی رباتیک چندجانبه به عنوان پایه ناوگان هوایی- فضایی آسگاردیا است.2.

 ناوگان هوایی- فضایی در دوره عادی از دولت تابعیت می کند.3.

  رئیس جمهور و پارلمان مطابق با قانون آسگاردیا حق دارند دوره اوضاع اضطراری، دوره دفاع یا دوره فاجعه را اعالم4.
  کنند.در این موارد رئیس جمهور حق دارد صالحیت های فرمانده کل را برعهده خود بگیرد.

 ناوگان هوایی- فضایی آسگاردیا در تعامل با کشورهای کره زمین و سازمان های بین المللی به خاطر صلح در فضا و دفاع از5.
  کره زمین علیه تهدیدهای فضایی عمل می کند.
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 فصل 7

 سازمان دولتی آسگاردیا

 

 ماده 26. سمبول های دولتی

 سمبول های دولتی آسگاردیا:1.
 (a) پرچم دولتی آسگاردیا؛

 (b) آرم دولتی آسگاردیا؛
 (c) سرود ملی آسگاردیا.

 2. انتخاب سمبول های دولتی آسگاردیا در زمان رأی دهی با تصویب بعدی توسط پارلمان و رئیس جمهور به ترتیب قانونی آسگاردیا
  انجام می شود.

  3. "یک بشریت – یک همبود" شعار دولتی آسگاردیا است.

 4. توصیف سمبول های دولتی آسگاردیا و ترتیب استفاده از آنان از طریق قوانین آسگاردیا تصویب می شود.

 5. شهروند آسگاردیا موظف است به سمبول های دولتی احترام بگذارد و از آنان دفاع کند. رفتار غیر محترمانه نسبت به سمبول های
  دولتی آسگاردیا مطابق با قانون آسگاردیا باعث مسئولیت می شود.

 6. استفاده از سمبول های دولتی با نقض ترتیب قانونی آسگاردیا، پیگرد قانونی دارد.

 ماده 27. زبان

 دوازده زبان انتخاب شده توسط شهروندان آسگاردیا زبان های رسمی آسگاردیا هستند. فهرست زبان های رسمی آسگاردیا با1.
 افزایش شهروندان آسگاردیا می تواند افزایش یابد. ترتیب تعیین و تغییر زبان های رسمی، عرصه و ویژگی های استفاده از آنان

  از طریق قانون آسگاردیا تصویب می شود.
 برابری زبان های رسمی در آسگاردیا تضمین می شود. هیچ کسی حق ندارد در زمان استفاده از زبان های رسمی محدودیت ها2.

  یا اولویت ها را تعیین کند (به استثنای موارد پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین آسگاردیا).
 هر شهروند آسگاردیا حق دارد در زمان صحبت، تدریس، آموزش و پرورش و در هنر از زبان مادری خود استفاده کند. دولت3.

  به هر شهروند تضمین می کند که زبان مادری اش حفظ شود و برای استفاده و توسعه آن ممانعت نکند.
 در روابط آسگاردیا با کشورهای کره زمین و سازمان های بین المللی از یکی از 12 زبان رسمی (انتخاب شده توسط آسگاردیا و4.

 آن کشور) استفاده می شود. قراردادها، توافق نامه ها و سایر احکام بین المللی که از طرف آسگاردیا منعقد می شود می تواند با
  میل طرف قرارداد و با توافق متقابل طرفین به زبان دیگر تنظیم شود.

  آسگاردیا تمایل دارد در آینده یک زبان "آسگاردیایی" داشته باشد.5.

 ماده 28. پایتخت

 پایتخت فضایی آسگاردیا – "آسگارد" یا "آسگارد فضایی" در ماهواره مدار زمین یا در گروه ماهواره های مدار زمین (واحدها)1.
 واقع است. پایتخت در آینده می تواند مطابق با حقوق بین الملل فضایی در "سفینه فضایی" و در نتیجه، در گروه ماهواره های

  کره ماه (واحدها) قرار بگیرد.
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 آسگارد فضایی پرتال اطالعات و محل قرار گرفتن مجازی نهادهای دولتی آسگاردیا، شهروندان آن و تمام زیرساخت ها، از2.
 جمله، تجارت، بانک ها، شرکت های بیمه، حقوقی، فناوری اطالعات و ارتباطات، مدارس و دانشگاه ها و ... است. پایتخت
 برای مراجعه شهروندان آسگاردیا و شهروندان کشورهای کره زمین و سازمان های بین المللی به نهادهای دولتی و مقامات

  آسگاردیا اختصاص داده می شود.
 مراجعه های انفرادی و دسته جمعی شهروندان آسگاردیا، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به نهادهای دولتی و به مقامات آسگاردیا3.

 به شکل الکترونیک ارسال می شود که امکان می دهد تا درخواست مراجعه کننده با استفاده از منابع مجازی پایتخت آسگاردیا
  شناسایی و تصدیق شود.

 پایتخت زمینی آسگاردیا – "آسگارد" یا "آسگارد زمینی" در صورت وجود سرزمین متعلق به آسگاردیا (طبیعی، یا مصنوعی،4.
 روی خاک زمین یا روی آب که در سرزمین متعلق به کشورهای کره زمین یا در سرزمین های دیگر به طور قانونی واقع است)

 جای قرار گرفتن نهادهای دولتی آسگاردیا (در صورت لزوم) و محل تمرکز سامانه های برنامه ای واحدهای زمینی آسگاردیا
  است.

 وضع هر دو پایتخت، نظم حقوقی محل قرار گرفتن شان، ترتیب فعالیت و ویژگی های استفاده از منابع پایتخت ها از طریق قانون5.
  آسگاردیا تصویب می شود.

 ماده 29. روابط خارجی

  آسگاردیا با توجه به وظائف و ارزش های عالی و منافع دولتی خود، سیاست خارجی را اجرا می کند.1.

 تأمین به رسمیت شناختن بین المللی-حقوقی آسگاردیا، از جمله، برقراری مناسبات دیپلماتیک با کشورهای کره زمین و افتتاح2.
  کردن سفارت ها و کنسولگری ها در سرزمین این کشورها یکی از اهداف سیاست خارجی آسگاردیا است.

  آسگاردیا نمایندگی های خود را در تمام قاره های کره زمین دایر می کند.3.

  آسگاردیا در سیاست خارجی تمایل دارد تا در منافع مشترک فضایی، کره ای و دولتی خود توازن به وجود بیاید.4.

 آسگاردیا برپایه قراردادها و توافق نامه های بین المللی منعقد شده توسط نهادهای دولتی صالحیت دار، با سایر کشورها روابط5.
  بین المللی را برقرار و تعامل می کند.

 موازین و اصول های حقوق بین الملل مورد قبول همگان، جزو سیستم حقوقی آسگاردیا است. موازین و اصول های حقوق بین6.
 الملل در صورتی که وظائف عالی آسگاردیا یعنی وجود آسگاردیا را تحت تهدید قرار نمی دهد، نسبت به قوانین آسگاردیا دارای

 اولویت است.
  آسگاردیا در زمان حل و فصل دعاوی بین المللی تمایل دارد در چارچوب داوری عمومی، جامع، بین المللی به توافق برسد.7.

 ماده 30. حکومت دولتی

  شهروندان از طریق برگزاری همه پرسی در آسگاردیا حکومت دولتی را اجرا می کنند.1.

 حکومت دولتی در آسگاردیا با توجه به تقسیم قوه ها – قوه قانون گذاری (پارلمان)، قوه اجرایی (دولت) و قوه قضاییه (دادگاه)2.
  انجام می شود.

  رئیس جمهور در رأس سیستم حکومت دولتی قرار دارد و به هیچ کدام از قوه ها وابسته نیست.3.

  صالحیت های نهادهای دولتی با قانون اساسی و قوانین آسگاردیا تصویب می شود.4.

 آسگاردیا به نمایندگی مقامات و نهادهای دولتی بابت توسعه همه زمینه های زندگی و فعالیت های کشور مطابق با وظائف و5.
  ارزش های عالی آسگاردیا مسئولیت دارند.
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  فصل 8
 اداره دولتی آسگاردیا

 

 ماده 31. سیستم حقوقی

  قانون اساسی آسگاردیا پایه سیستم حقوقی آسگاردیا است. قانون اساسی آسگاردیا دارای قدرت عالی حقوقی و تأثیر مستقیم است.1.

  احکام حقوقی آسگاردیا شامل:2.
  (a) احکام تصویب شده در همه پرسی؛

 (b) دستورات رئیس جمهور؛
 (c) احکام پارلمان؛

 (d) احکام دولت؛
 (e) احکام دادگاه؛

  (f) احکام شورای عالی فضایی؛
 (g) احکام دادستان ها؛

 (h) احکام اتاق حسابرسی؛
 (i) احکام بانک دولتی؛

  (j) قراردادهای بین المللی.
 در کل سرزمین آسگاردیا از قانون اساسی و احکام حقوقی آسگاردیا استفاده می شود و برای همه شهروندان (بدون توجه به محل3.

 قرار گرفتن شان) اعتبار دارد. در صورت وجود اختالف نظرها بین احکام حقوقی کشور اقامت شهروند آسگاردیا و احکام
 حقوقی آسگاردیا و اگر این اختالف نظر با قرارداد بین المللی آسگاردیا حل و فصل نمی شود، شهروند آسگاردیا حق دارد احکام

  حقوقی کشور اقامت را مالک عمل قرار بدهد.
 قوانین و سایر احکام حقوقی که در آسگاردیا تصویب می شود نباید با قانون اساسی آسگاردیا متناقض باشد یا به یک روشی ماده4.

 های آن را تحریف کند. قوانین و سایر احکام حقوقی آسگاردیا در صورت تناقض با قانون اساسی آسگاردیا باید لغو شود یا به
  عنوان باطل شده به ترتیب قانونی آسگاردیا شناخته شود.

  قراردادهای بین المللی منعقد شده با آسگاردیا نمی تواند با قانون اساسی آسگاردیا متناقض باشد و جزو سیستم حقوقی آن می شود.5.

  اصول ها و موازین حقوق بین الملل مورد قبول همگان توسط آسگاردیا به رسمیت شناخته می شود.6.

 مقتضیات برای آمادگی، بررسی، تصویب، انتشار رسمی، ترتیب پیدا کردن اعتبار قانونی، تفسیر، تنظیم احکام حقوقی و همچنین7.
 قدرت قانونی و روش های حل و فصل تناقض ها بین احکام حقوقی از طریق قانون اساسی و قوانین آسگاردیا تصویب می شود.

  ماده 32. رئیس جمهور

 رئیس جمهور مقام عالی آسگاردیا و تضمین قانون اساسی آسگاردیا است که جهت های اصلی سیاست داخلی و خارجی کشور را1.
 تعیین می کند، نماینده دولت در داخل کشور و در خارج از آن، صالحیت های فرمانده کل آسگاردیا است؛ نیاز به وکالت نامه

 ندارد.
 آقای "ایگور آشوربیلی" پدر- بنیان گذار و اولین رئیس جمهور آسگاردیا در نتیجه انتخابات در تاریخ 20 ژانویه 2017 (معادل2.

 20 ژانویه سال 0001 به تقویم آسگاردیا) و در نتیجه انتخابات در تارخ 18 ژوئن 2017 (معادل روز 1 ماه آسگارد سال
 0001 به تقویم آسگاردیا) براساس این قانون اساسی رئیس جمهور آسگاردیا است. از روز تصویب قانون اساسی آسگاردیا

  رئیس جمهور برای مدت 5 سال منصوب می شود.
  آخرین سن برای فعالیت در مقام رئیس جمهور 82 سال است.3.
 رئیس جمهور یک سال قبل از سن 82 سالگی یا در صورت استعفای داوطلبانه یک نامزد برای مقام رئیس جمهور معرفی می4.

 کند. دو نامزد دیگر یا همین نامزدها توسط پارلمان و شورای عالی فضایی معرفی می شوند. موضوع انتخاب رئیس جمهور
 مطابق با قانون آسگاردیا به همه پرسی برده می شود.
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 هر شهروند آسگاردیا با سن از 50 تا 65 سال که حداقل 5 سال قبل از نامزدی برای مقام رئیس جمهور شهروندی فضایی دارد5.
  و از نظر سالمتی می تواند اختیارات رئیس جمهور را انجام بدهد، می تواند دومین و ... رئیس جمهور شود.

 در صورت درگذشت رئیس جمهور، استعفای داوطلبانه، از دست دادن کارایی یا گم شدن وی و همچنین در سایر موارد قانونی6.
 آسگاردیا وقتی که رئیس جمهور نمی تواند اختیارات خود را انجام بدهد، اختیارات وی به طور موقت به رئیس شورای عالی

  فضایی (تا زمان حل مشکالت رئیس جمهور یا تا زمان آمدن رئیس جمهور جدید) منتقل می شود.
  ترتیب انتخاب رئیس جمهور و آغاز فعالیت های وی از طریق قانون آسگاردیا تصویب می شود.7.
 براساس قوانین آسگاردیا، رئیس جمهور می تواند در موارد زیر توسط پارلمان برکنار شود:8.

 (a) از دست دادن کارایی و عدم سالمتی رئیس جمهور؛
 (b) متهم کردن رئیس جمهور به خیانت دولتی توسط دادستان کل، اتهامات به نقض شدید قانون اساسی آسگاردیا یا انجام جنایت

 سنگین دیگر تأیید شده توسط دادگاه.
 رئیس جمهور:9.

 (a) مقامات زیر را منصوب و برکنار می کند:
 قاضی ارشد؛●
 رئیس شورای عالی فضایی؛●
 دادستان کل؛●
 رئیس اتاق حسابرسی؛●
 نمایندگان آسگاردیا در قاره های کره زمین؛●
 سفرای فوق العاده و تام االختیار آسگاردیا در کشورهای کره زمین.●

 (b) مطابق با قانون اساسی و قوانین آسگاردیا حق دارد نامزدهای زیر را وتو کند: رئیس دولت، اعضای شورای عالی فضایی،
 رئیس بانک دولتی، قضات؛ و همچنین رئیس جمهور حق دارد مسئله برکناری آن ها را مطرح کند؛

 انتخابات نمایندگان پارلمان را تصویب می کند و همچنین مطابق با قانون اساسی و قانون آسگاردیا حق دارد پارلمان را منحل●
  کند؛

  مذاکرات را برگزار می کند و قراردادهای بین المللی، اسناد مصوب را امضاء می کند، استوارنامه ها و نامه های خاتمه●
 خدمت سفرا را تحویل می گیرد؛

 الیحه های قانونی به پارلمان ارائه می کند، قوانین تصویب شده توسط پارلمان را امضاء می کند یا بدون امضاء برمی گرداند،●
  و همچنین نسبت به قوانین تصویب شده توسط پارلمان حق وتو دارد.

 جایزه های دولتی را می دهد، عنوان های افتخاری را اعطا می کند؛●
 عفو می کند؛●
 ترکیب دفتر رئیس جمهور را (نهادی که فعالیت های رئیس جمهور را تأمین می کند) تشکیل می دهد؛●
 ارگان های مشورتی را برای اجرای اختیارات خود ایجاد می کند؛●

 سایر اختیارات قید شده در قانون اساسی و قوانین آسگاردیا را اجرا می کند.●

 10. رئیس جمهور دستورات را صادر می کند که برای نهادهای اجرایی حکومت دولتی و شهروندان آسگاردیا الزم االجرا است.
  دستورات رئیس جمهور نباید با قانون اساسی و قوانین آسگاردیا متناقض باشد.

  ماده 33. پارلمان

  پارلمان یک ارگان دولتی قانون گذاری یک مجلسی است که نمایندگان همه شهروندان آسگاردیا را دارد.1.

 پارلمان شامل 150 نماینده است که براساس اصول زبان به تناسب 12 زبان رسمی آسگاردیا و با توجه به سهمیه برای زبان2.
  های دیگر مطابق با قانون آسگاردیا در انتخابات برابر همگانی و مستقیم، انتخاب می شوند.

  نمایندگان پارلمان از شهروندان آسگاردیا (با سن از 40 سال به باال) برای مهلت 5 سال انتخاب می شوند.3.

  مطابق با قانون آسگاردیا، برگزاری و تعیین نتایج انتخابات توسط کمیسیون مرکزی انتخاباتی انجام می شود.4.

 یک شخص می تواند بدون محدودیت مهلت نماینده پارلمان باشد. شایان ذکر است که حداکثر سن نماینده پارلمان آسگاردیا 580.
  سال است.

  نمایندگان پارلمان از عده خودشان یک رئیس پارلمان و معاونین را انتخاب می کنند؛6.

 مطابق با قانون آسگاردیا، نشست های پارلمان می تواند به طور حضوری، غیرحضوری، علنی و دربسته و با استفاده از فناوری7.
  های الکترونیک برگزار شود.

  حضور نمایندگان نهادهای دولتی در نشست پارلمانی (در صورت دعوت از آن ها) الزامی است.8.
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 پارلمان می تواند توسط رئیس جمهور منحل شود. دادستان کل نیز می تواند مسئله انحالل پارلمان را در دادگاه مطرح کند. مطابق9.
  با قانون آسگاردیا، در صورتی که دادگاه دالیل آورده شده را قبول کند، دادگاه حق دارد پارلمان را منحل کند.

 اختیارات پارلمان:10.
 (a) تصویب قوانین آسگاردیا؛

 (b) انتصاب رئیس دولت، رئیس بانک دولتی، قضات (با معرفی شورای عالی فضایی)، برکناری آن ها طبق دستور رئیس جمهور یا
 شورای عالی فضایی؛

 (c) انتصاب و برکناری وزرا طبق دستور رئیس دولت؛
 (d) انتصاب و برکناری حسابرسان اتاق حسابرسی؛

 (e) تصویب انتخابات رئیس جمهوری؛
 (f) حل مسئله برکناری دولت و بعضی از وزرا؛

 (g) تصویب دستور رئیس جمهور درباره آغاز دوره وضع اضطراری؛
 (h) تصویب همه پرسی؛

  (i) برگزاری جلسات و پیگیری های پارلمانی، از جمله، با احضار نمایندگان نهادهای دولتی به این جلسات.
 پارلمان احکام درباره مسائل مربوط به اختیارات آن طبق قانون اساسی و قوانین آسگاردیا تصویب می کند. ترتیب تصویب11.

  قوانین آسگاردیا توسط پارلمان و مسئولیت بابت نقض این ترتیب در قانون آسگاردیا آمده است.
  پارلمان 12 کمیته دائمی را تشکیل می دهد که ابعاد فعالیت آنان با فعالیت های وزارت های دولت مطابقت دارد.12.

 ماده 34. دولت

  دولت یک ارگان اجرایی عالی دولتی است.1.

 دولت یک ارگان جمعی و شامل رئیس دولت، معاونین رئیس دولت و وزرا است. دولت می تواند به طور حضوری،2.
  غیرحضوری و با استفاده از فناوری های الکترونیک در جلسات شرکت کند.

  دوازده وزارت خانه که با ترکیب کمیته های دائمی پارلمان مطابقت دارد، سیستم نهادهای اجرایی دولتی را تشکیل می دهند.3.

  رئیس دولت با معرفی شورای عالی فضایی و با هماهنگی رئیس جمهور توسط پارلمان منصوب می شود. نامزدهای وزرا توسط4.
 رئیس دولت تعیین می شوند و توسط پارلمان تصویب می گردند. شهروند آسگاردیا (با سن از 35 سال تا 60 سال) سالم، تحصیل

 کرده و با تجربه کار در زمینه مدیریت می تواند به مقام وزیر منصوب شود. اعضای دولت که به تجارت مشغول هستند با
  هماهنگی رئیس دولت جهت جلوگیری از مناقشه منافع، مدیریت تجارت خود را به یک شخص دیگر می سپرند.

 رئیس دولت مطابق با قانون اساسی، قوانین آسگاردیا و دستورات رئیس جمهور ابعاد  اصلی فعالیت دولت را تعیین می کند و کار5.
  آن را سامان می دهد.

  ترتیب شکل گیری فعالیت های دولت در قانون اساسی و قوانین آسگاردیا آمده است.6.

  اختیارات دولت:7.
 (a) اجرا و دفاع از قانون آسگاردیا؛

 (b) اجرای قراردادهای بین المللی، قوانین، دستورات رئیس جمهور، احکام شورای عالی فضایی؛
  (c) طراحی و ارائه الیحه های قانونی آسگاردیا به پارلمان؛

  (d) طراحی و ارائه طرح بودجه دولتی به پارلمان و تأمین اجرای آن؛
 (e) کنترل اجرای احکام دولت و سایر احکام نهادهای اجرایی دولتی؛

 (f) تأمین حفظ و دفاع از منافع ملی؛
 (g) تأمین حفاظت و دفاع از حاکمیت دولتی، امنیت کشور و شهروندان، دفاع از کره زمین؛

 (h) حل مسائل مربوط به برگزیدن و سلب شهروندی فضایی؛
 (i) انجام روابط خارجی؛
 (j) مدیریت بدهی دولتی؛

 (k) طرح ریزی سیستم تأمین اطالعات مربوط به مدیریت دولتی و کنترل آمار؛
 (l) تأمین استدالل علمی فعالیت های حکومت اجرایی، طرح ریزی روش های مدیریت، برنامه ها، پبش بینی ها و برنامه های توسعه

 دولتی، پیش بینی پیآمدهای فعالیت؛
 (m) کنترل جریانات اجتماعی و تعامل با شهروندان؛

 (n) کنترل نتایج فعالیت نهادهای اجرایی دولتی؛
 (o) تأمین قانونیت، حقوق و تعهدات شهروندان، حفاظت از نظم عمومی؛

 (p) طرح ریزی سیستم آمادگی کادرها برای خدمت دولتی، ایجاد رزرو کادرها؛
  (q) سایر مسائل مطابق با قانون اساسی و قوانین آسگاردیا، دستورات رئیس جمهور، تعهدات بین المللی.
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 درآمدها و هزینه های آسگاردیا که قانونًا  تعیین شده است باید به بودجه واریز شود و این بودجه از نظر درآمدها و هزینه ها باید8.
 متعادل باشد. پرداخت بابت نیازهای نهادهای دولتی و موسسات دولتی آسگاردیا باید از فشار روی پرداخت کنندگان مالیات

  جلوگیری کند و یابد هم گونی شرایط اصلی زندگی را (قید شده در قانون آسگاردیا) در سرزمین کشور تأمین کند.
 در صورتی که بودجه برای سال آینده از طریق قانون آسگاردیا تا پایان سال مالی تصویب نشده است، تا پیدا کردن اعتبار قانونی9.

  آن، دولت حق دارد هزینه های الزم برای کارهای زیر را بکند:
 برای نگه داری موسسات و برای برگزاری اقدامات قید شده در قانون آسگاردیا؛●
 برای انجام تعهدات حقوقی مستدل آسگاردیا؛●
 برای ادامه سایر کارها و خدمات، اگر در بودجه سال قبل مبالغ مربوطه تصویب شده بود.●

 دولت در چارچوب اختیارات خود برمبنا و برای اجرای قانون اساسی، دستورات رئیس جمهور، شورای عالی فضایی،10.
 قراردادهای بین المللی و قوانین احکام و سایر اسناد را صادر می کند.

 ماده 35. دادگاه

  عدالت در آسگاردیا فقط توسط دادگاه اجرا می شود.1.

 قوه قضائیه در آسگاردیا توسط دادگاه در ترکیب هیئت رئیسه و چهار هیئت (قانون اساسی، مدنی، اداری و کیفری) انجام می2.
  شود.

 رئیس دادگاه که توسط رئیس جمهور منصوب می شود در رأس دادگاه قرار می گیرد. قضات با معرفی شورای عالی فضایی3.
  توسط پارلمان منصوب می شوند.

 شهروندان آسگاردیا با سن از 40 سال تا 80 سال با تحصیالت حقوقی و حداقل 5 سال تجربه کار حرفه ای می توانند قاضی4.
  شوند. قانون آسگاردیا می تواند مقتضیات دیگر را برای قضات تصویب کند.

  اختیارات، تعداد قضات در هیئت ها، ترتیب سامان دادن و انجام فعالیت های دادگاه از طریق قانون آسگاردیا تصویب می شود.5.

 مطابق با قانون آسگاردیا، جلسات دادگاه به طور حضوری، غیرحضوری و با استفاده از فناوری های الکترونیک و به صورت6.
  علنی و دربسته برگزار می شود.

 تأمین مالی دادگاه فقط از بودجه دولتی انجام می شود و مطابق با قانون آسگاردیا باید امکان اجرای عدالت کامل و مستقل را7.
  تأمین کند.

  قضات مصون و مستقل هستند و فقط تابع قانون اساسی و قوانین آسگاردیا هستند.8.

 مطابق با قانون آسگاردیا، قضات بعد از 5 سال کار در آسگاردیا با معرفی قاضی ارشد و تصمیم بعدی رئیس پارلمان غیر قابل9.
  عوض شدن هستند.

 رای دادگاه توسط شهروندان آسگاردیا و تمام نهادهای دولتی آن، الزم االجرا است.10.

 ماده 36. شورای عالی فضایی

 شورای عالی فضایی نهاد ویژه دولتی آسگاردیا است که زیر کنترل رئیس جمهور کار می کند. این شورا مطابقت احکام حقوقی و1.
 فعالیت های نهادهای دولتی با ارزش های عالی آسگاردیا را ارزیابی می کند.

 شورای عالی فضایی شامل رئیس و اعضای آن است. اعضای شورای عالی فضایی با معرفی رئیس آن توسط رئیس جمهور از2.
 شهروندان آسگاردیا (سن 50 تا 80 سال، دارای خدمات ویژه در زمینه ساخت و ساز دولتی، اقتصاد، علم، فرهنگ، هنر و

 روشن گری، تقویت قانونیت، حفظ سالمتی و زندگی، دفاع از حقوق و آزادی های انسان و شهروند، آموزش و پرورش، توسعه
  ورزش، بابت انجام فعالیت های خیریه یا بابت سایر خدمات به نفع جامعه و کشور) منصوب می شوند.

  وضع، مبانی سامان دهی، اختیارات و ترتیب فعالیت شورای عالی فضایی در قانون اساسی و قانون آسگاردیا آمده است.3.

 حضور نمایندگان نهادهای دولتی در جلسات شورای عالی فضایی با دعوت نامه از قبل اجباری است. پاسخ های نهادهای دولتی4.
  برای سواالت شورای عالی فضایی حتمی است.

 ماده 37. دادستانی

  دادستانی یک ارگان نظارت و کنترل کننده آسگاردیا است.1.

 دادستانی وظایف مربوط به نظارت و کنترل مطابقت احکام و فعالیت های نهادهای دولتی، فعالت (عدم فعالیت) شهروندان و2.
  قانون اساسی و قانون آسگاردیا را انجام می دهد.

 دادستان کل با معرفی شورای عالی فضایی توسط رئیس جمهور به مهلت 5 سال منصوب و برکنار می شود. دادستان های دیگر3.
  مطابق با قانون آسگاردیا توسط دادستان کل منصوب می شوند.
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 ماده 38. اتاق حسابرسی

 اتاق حسابرسی یک نهاد حسابرسی- کنترل کننده آسگاردیا است.1.

 اتاق حسابرسی یک نهاد فعالیت دائم مخصوص کنترل مالی دولتی بر کارایی و هماهنگی مدیریت بودجه ای و اقتصادی است.2.
  مطابق با قانون آسگاردیا، اتاق حسابرسی توسط پارلمان تشکیل می شود و زیر نظر آن کار می کند.

 اتاق حسابرسی شامل رئیس و حسابرسان است. رئیس اتاق حسابرسی با معرفی شورای عالی فضایی توسط پارلمان به مهلت 35.
  سال منصوب و برکنار می شود. حسابرسان با معرفی رئیس اتاق حسابرسی توسط پارلمان به مهلت 5 سال منصوب می شوند.

 ماده 39. بانک دولتی

 بانک دولتی آسگاردیا بابت نرخ تبدیل، انتشار و گردش پول، ثبات پول کشور و نقدشوندگی سیستم بانکی مسئولیت دارد. فعالیت1.
  های بانک دولتی از طریق قانون آسگاردیا تنظیم می شود.

 بانک دولتی برای توسعه شبکه بانکی (بانک های دولتی و شخصی) کمک می کند، شرایط و سودآوری فعالیت های مالی آنان را2.
 تنظیم می کند. سر بانکی توسط دولت تضمین می شود. سر بانکی می تواند از طریق قانون آسگاردیا یا قرارداد بین المللی محدود

  شود.
  رئیس بانک دولتی با معرفی رئیس جمهور یا شورای عالی فضایی توسط پارلمان به مهلت 5 سال منصوب و برکنار می شود.3.

 ماده 40. تصویب و اجرای احکام

 رئیس جمهور با مراجعه به شهروندان آسگاردیا با پیام سالیانه و فوق العاده در جلسه غیرحضوری و حضوری نمایندگان نهادهای1.
 عالی حکومت دولتی آسگاردیا و همچنین از طریق صدور دستورات در چارچوب اختیارات خود، جهت های اصلی سیاست

 داخلی و خارجی آسگاردیا را تعیین می کند. پیام رئیس جمهور یک سند برنامه ریزی سیاست داخلی و خارجی کشور برای سال
 آینده و برای دورنمای راهبردی است که برای تأمین انجام وظایف آسگاردیا اختصاص داده می شود. پیام رئیس جمهور برای

  همه نهادهای دولتی و مقامات آسگاردیا الزم االجرا است.
 با توجه به پیام رئیس جمهور، برای اجرای قانون اساسی آسگاردیا و انجام وظائف آسگاردیا قوانین آسگاردیا طراحی و اجرا می2.

 شود، برنامه های توسعه دولتی شکل می گیرد. قوانین آسگاردیا روابط اجتماعی مهم را تنظیم می کند.
 مطابق با قانون آسگاردیا، شهروندان آسگاردیا می توانند مبتکر تصویب روش های مدیریت دولتی شوند و در آماده سازی آن از3.

  طریق فناوری های الکترونیک (ابتکار قانون گذاری مدنی) شرکت کنند.
 برای تأمین اجرای قوانین آسگاردیا، آیین نامه ها توسط دولت، وزارت خانه های آن و سایر نهادهای دولتی صادر می شود.4.
 درصدد تکمیل احکام حقوقی آسگاردیا، نظارت دائمی استفاده حقوقی از احکام تصویب شده انجام می شود. نظارت و کنترل5.

 اجرای احکام حقوقی تصویب شده توسط نهادهای نظارتی- کنترل کننده آسگاردیا و شهروندان آسگاردیا از طریق استفاده از
  مکانیزم های کنترل اجتماعی به وسیله فناوری های الکترونیک انجام می شود.
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 فصل 9
 تصویب و تغییر اساس نامه آسگاردیا

 

 ماده 41. تصویب قانون اساسی آسگاردیا

  تصویب قانون اساسی آسگاردیا از طریق برگزاری همه پرسی (رأی دهی الکترونیک شهروندان آسگاردیا) انجام می شود.

 ماده 42. اولین قانون اساسی آسگاردیا

 اولین قانون اساسی آسگاردیا توسط آقای "ایگور آشوربیلی" به رأی گذاشته شد. یادآور می شود که آقای "ایگور آشوربیلی" پدر- بنیان
 گذار و اولین رئیس جمهور آسگاردیا در نتیجه انتخابات در تاریخ 20 ژانویه 2017 (معادل 20 ژانویه سال 0001 به تقویم

 آسگاردیا) توسط 167837 شهروند آسگاردیا انتخاب شد. اشخاص 18 سال به باال که مشخصات شخصی خود را از طریق اینترنت
 ارسال کردند و در سایت اینترنتی https://asgardia.space شرایط و مقررات را قبل از تاریخ آغاز و پایان رأی دهی (تعیین

 شده در دستورات رئیس جمهور) قبول کردند، در رأی دهی شرکت می کنند. این اشخاص در صورت رأی دادن قبل از تصویب شدن
  قانون شهروندی فضایی آسگاردیا به صورت ممتاز به عنوان شهروندان آسگاردیا محسوب می شوند.

 ماده 43. حد نصاب برای تصویب قانون اساسی آسگاردیا

 قانون اساسی آسگاردیا در صورتی که در دوره رأی دهی بیش از نصف رأی دهندگان به نفع آن رأی می دهند، به عنوان تصویب
  شده محسوب می شود.

 ماده 44. تغییر قانون اساسی آسگاردی  ا

 مطابق با قانون آسگاردیا، ورود تغییرات به قانون اساسی آسگاردیا از طریق برگزاری همه پرسی (رأی دهی الکترونیک شهروندان
  آسگاردیا) صورت می گیرد.

 ماده 45. ترتیب تغییر قانون اساسی آسگاردیا

 مطابق با قانون آسگاردیا، رئیس جمهور، شورای عالی فضایی و پارلمان می توانند پیشنهادات درباره تغییر قانون اساسی آسگاردیا
  ارائه کنند.
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 فصل 10
 موارد انتقال و موارد نهائی

 

 ماده 46. حقوق ویژه رئیس جمهور قبل از انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت

 در صورت عدم قوانین آسگاردیا و به منظور اجرای ماده های قانون اساسی آسگاردیا قبل از انتخابات اولین پارلمان و تشکیل اولین
  دولت آسگاردیا، رئیس جمهور دستورات الزم را می دهد که قبل از تصویب قوانین مربوطه آسگاردیا اعتبار دارد.

  ماده 47. ترتیب ویژه انتخابات رئیس جمهور جدید

 در صورتی که انتخابات رئیس جمهور جدید طی پنج سال اول از روز تصویب قانون اساسی آسگاردیا برگزار می شود، شرط قانون
  اساسی آسگاردیا درباره شهروندی فضایی نامزد برای مقام رئیس جمهور طی پنج سال، اعمال نمی شود.

 ماده 48. مهلت انتخابات پارلمانی

 انتخابات نمایندگان پارلمان برای مدت حداکثر 6 ماه بعد از روز تصویب قانون اساسی آسگاردیا برگزار می شود. ترتیب برگزاری
 اولین انتخابات با دستور رئیس جمهور مطابق با قانون اساسی آسگاردیا تصویب می شود. بعد از تشکیل اولین پارلمان، قانون درباره

  انتخابات نمایندگان پارلمان های دوره های بعدی تصویب می شود.

 ماده 49. مهلت تشکیل دولت

  مطابق با قانون اساسی و قانون آسگاردیا، دولت حداکثر سه ماه بعد از روز انتخابات پارلمانی آسگاردیا تشکیل می شود.

 ماده 50. قانون اساسی آسگاردیا اعتبار قانونی پیدا می کند

 براساس نتایج برگزاری رأی دهی در تاریخ 18 ژوئن 2017 (ا آسگارد سال 0001 به تقویم آسگاردیا) قانون اساسی آسگاردیا از
  روز انتشار رسمی آن در سایت https://asgardia.space اعتبار قانونی را پیدا می کند.
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