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Biz, Dünya gezegeninin insanları, doğum yeri ve güncel ikametgâh, dil, cinsiyet,
ırk, milliyet, inanç ya da yeryüzü ulusları vatandaşlığına bakılmaksızın, özgür
seçim, irade ve inancımızı:
• Ahlaka, adalete, barışa ve her insanın eşit haysiyetine dayanarak, geleceğe ve

ayrımcılık yapmaksızın birleştirme,

K

evrenin sonsuzluğuna bakan insanoğlu olarak, insanlığı etnik, ulusal ve dini

• İnsanlık tarihindeki farklılıkları, çatışmaları, eşitsizliği ve kusurları çözme,

LA

ruhsal ve bilimsel uygulamaları ve insani yaratıcı başarıları tüm uygarlık ve
kültürel çoğunluğu yeni bir seviyeye getirme ve bu Anayasa’nın ayrılmaz bir
parçası olan Asgardia Birliğinin bildirimine dayanarak, insanlığın uzay tarihinde
yeni bir çağ başlatma,

• isteğiyle kullanarak,

TA
S

insanoğlu tarihinde ilk Uzay Ulusu Asgardia’yı kurduk ve bu vesileyle işbu
Asgardia Anayasasını kabul ve tasdik ettik.
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BÖLÜM 1.
A S G A R D I A B İ R L İ K B E YA N I

Biz, insanoğlu tarihinin ilk uzay ulusu
ASGARDIA’nın
Serbest insanları, insanın evrende
doğuştan kazandığı doğum
hakkına dayanarak, bu

K

BEYANI

kabul ve tasdik ediyoruz
1. Asgardia, serbest ve birleşik bir uzay ulusu.

LA

2. Asgardia’nın hedefleri:

• Uzayda barışı sağlamak;

• Dünya gezegeninin ve tüm insanlığının (uzay tehditlerine karşı)

korunmasını sağlamak ;

• Dünyevi vatandaşlıklarının coğrafi, maddi, teknolojik ve diğer özelliklerine

TA
S

bakmayarak dünya üzerindeki yaşayan tüm Asgardialılara uzayda eşit haklar
sağlamak.

3. Dünyada yaşayan her sakin Bildiriyi kabul edip Anayasaya ve Asgardia’nın
kanunlarına sağdık kalmak üzere Asgardia vatandaşı olabilir.
4. Asgardia’nın tüm vatandaşları, Dünyadaki ülkeleri, ikamet, vatandaşlık, ırk,
uyruk, cinsiyet, dil veya mali durumdan bağımsız olarak eşittirler.
5. Asgardia, dünyanın ulus devletlerinin yasa ve dünyadaki uluslararası
sözleşmelere saygılıdır ve Dünya üzerindeki uluslar arasında eşit bir ülke
olarak tanınmak istiyor.
6. Asgardia, karşılıklık ilkesi çerçevesinde dünya ülkelerin işlerine karışmaz.
7. Asgardia, ilgili uluslar arası organizasyonlara üyelik temelinde, başka
herhangi bir ülke gibi, Dünya üzerindeki uluslararası düzeydeki etkinliklere
katılır.
8. Asgardia, Dünya uluslarının vatandaşlarının haklarına saygı duyar ve bunlara
uyar, üstelik vatandaşlarının uzay ulusu vatandaş olmalarına münhasır
haklarını korumaktadır.
9. Asgardia siyasete katılmaz ve siyasi partilere yeri yoktur. Fakat her Asgardialı,
Dünya’daki siyasi yaşama özgürce katılabilir.
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10. Asgardia Dünya’yı yansıtır, ancak Dünya sınırlarını yansıtmaz. Aynı zamanda,
Yeryüzü hukuku çerçevesinde, her Asgardialı herhangi bir Dünya ülkesinin
sınırları içinde özgürce yaşayabilir.
11. Asgardia özgür ruh, bilim ve enternasyonalizm ülkesidir. Fakat her Asgardialı,
Dünya üzerinde herhangi bir dini özgürce uygulayabilir.
12. Asgardia’da Dünya çatışmalarının tarihi için yer yoktur. Asgardia uzayda
insanlığın geleceğine yeni bir barışçıl tarih yaratıyor.
Biz, Asgardia halkı olarak, yarattığımız yeni uzay ulusunun refahı için;
Vatanımız, Dünya gezegenimizin, koruması;
Ve tüm insanlığın uzaydaki gelişimi için herşeyi yapacağız.

K

Bir insanlık - bir birlik.

Bu bildirim, ASGARDIA Uzay Ulusu’nun

TA
S

LA

oluşturulması için birincil bir belge
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BÖLÜM 2.
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1. İsim
”Asgardia Uzay Ulusu” ve “Asgardia” terimleri eş anlamlıdır.

Madde 2. Statü

K

Asgardia, ahlaka, adalete, barışa ve her insanın eşit haysiyetine dayanan etnik,
ulusal ve dini ayrımlarına üstün, geleceğe ve evrenin sonsuzluğuna bakan, yasalar
altındaki ilk özgür uzay birliği olarak toplumsal ulus olan bir Anayasal Monarşidir.

Madde 3. Misyon

LA

Asgardia Uzay Devleti’nin ve uzayda yeni insanlığın varlığını ve gelişimini sağlamak.

Madde 4. Asgardia’nın Yüce Değerleri

1. Asgardia’nın Yüce Değerleri, Asgardia toplumunun ortaklığını oluşturan ve
Asgardia devlet organlarının, vatandaşlarının ve derneklerinin amaç ve faaliyetlerinin kalbinde yer alan Asgardia vatandaşlarının kendilerini tanımlamasının en yaygın ve kalıcı temelleridir.

TA
S

2. Asgardiya Anayasası, yasaları ve diğer yönetmelikleri ve devlet organlarının
faaliyetleri, Asgardia’nın Yüce Değerlerini uygulamakta ve korumaktadır.
3. Asgardia’nın mutlak yüce değeri, sınırsız evrenin sınırsız geleceğine, dünyayı
anlamak ve dönüştürmek için durdurulamayan bir maceraya çabalayan
insanlıktır.
4. Misyonunu yerine getirirken Asgardia’nın Yüce Değerleri:
a. Uzayda barış ve uzayın barışçıl yerleşim;
b. Dünyanın ve tüm insanlığın Uzaydan kaynaklanan tehditlere karşı
korunması;
c. Tüm Asgardia vatandaşları için uzaydaki fırsat eşitliğinin sağlanması;
d. Topluluk olarak uzay insanlığının birliği;
e. İnsan onuru, insan hakları ve özgürlükler ve bireysellerin uyumsal
gelişmesi;
f. İnsan hayatı, sevgi, çocuk ve aile ve insan türünün yayılımı;
g. Hukukun üstünlüğü;
h. Uzay ekolojisi;
i. Topluluk ve karşılıklı destek;
j. Bilimsel ve sanatsal yaratıcılık, ve insan mantık, bilgi, işgücü ve
ilerlemesinin sınırsız potansiyeline inanç;
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k. Barış, huzur, emniyet ve güven;
l. Ahlak, adalet ve özgürlük;
m. Bireyin, toplumun ve devletin uyumlu varlığı.
5. Asgardia’nın Yüce Değerleri, eşit derecede önemlidir ve devlet yönetimine eşit
derecede uygulanır. Yüce Değerler arasında bir çatışma olması durumunda,
Asgardia’nın mutlak üstün değeri hakimdir.
6. Asgardia’nın Yüce Değerleri, Dünya ulusları ve vatandaşlarla olan ilişkilerin
yanı sıra keşfedilen yabancı varlıklar için de geçerlidir.
7. Asgardia’nın Yüce Değerlerini baltalamak veya azaltmak yasaktır. Asgardia ve
vatandaşları, Yüce Değerlerini iç ve dış ihlale karşı korumalı ve uygulamalıdır.

Madde 5. Alan

K

1. Asgardia’nın toprakları, kurulduğu tarihte, sayısallaştırılmış noosfer,
dünyadaki canlı vatandaşların bulunduğu yörüngede var olan uydu şekline
ya da yörüngesel uydu gruplaşmaya sahip olan bir devlettir.

LA

2. Asgardia, Dünya’da, Dünya yörüngesinde, Dünya’ya yakın ve gök cisimlerinde
Asgardia yerleşimleri yaratarak alanını genişletiyor.
3. Dünya üzerindeki Asgardia yerleşimleri, Dünya üzerindeki doğal, sert ve
sıvı yüzeyleri ve bu yüzeylerde bulunan insan yapımı platformlara barışçıl ve
yasal şekilde edinmiştir.

TA
S

4. Yakın Yörüngelerindeki Asgardia yerleşimleri uydular, yörünge uydu
grupları, insan yapımı platformlar (Arks) ve Dünya ve Asgardia’yı korumak
için kullanılan cihazlardır.
5. Gök cisimleri üzerindeki Asgardia yerleşimleri, Güneş Sistemi’ndeki ayda
bulunan Asgardia göksel varlıkları ve Evrenin başka yerlerinde bulunan
nesnelerdir.
6. Asgardia, Dünya’da, uzayda ve gök cisimlerinde yeni bölgeler edinerek
alanını genişletiyor.
7. Asgardia, komşu alanları genel kabul görmüş uluslararası ilke ve normlara
ve aynı zamanda taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygun olarak (sert
yüzeyler, yer altı kaynakları, okyanuslar, atmosferler, uzay, gök cisimleri)
kullanır.
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BÖLÜM 3.
A S G A R D I A U Z AY VATA N D A Ş L I Ğ I

Madde 6. Asgardia Vatandaşları
1. 16 yaş üstü Asgardia’nın Birlik ve Anayasa Bildirimi’ni kabul eden ve dijital
kişisel verilerini Asgardia’nın Uzay Veri Tabanı’na bilinçli bir şekilde sunan
herhangi bir dünya yerlisi Asgardia Vatandaşı olabilir.

LA

K

2. Asgardia’nın Uzay Vatandaşlığı özel bir vatandaşlık türüdür ve Dünya ulus
vatandaşlığı için ikili veya ikinci vatandaşlık teşkil etmez. Bir Dünya ulusunun
bir uzay vatandaşı haline gelen vatandaş, aksine Asgardia’nın taraf olduğu bir
uluslararası antlaşma ile öngörülmedikçe, birden fazla vatandaşlık statüsüne
sahip değildir.
3. Bir veya iki ebeveyn veya tek ebeveyn Asgardia vatandaşı ise, çocuğu doğumda
Asgardia vatandaşlığını kazanır. Asgardia’nın kuruluşundan önce doğan bir
çocuk, Asgardia vatandaşı olan ebeveynlerinin isteği üzerine bir vatandaş
olabilir.

TA
S

4. Uzay vatandaşlığı, vatandaşlıktan vazgeçen Asgardia vatandaşı veya Asgardia
Vatandaşlığın iptali veya geçici olarak askıya alınması üzerine feshedilebilir.
Uzay vatandaşlığını iptal etme gerekçeleri ve yeni vatandaşların kabulüne
ilişkin kısıtlamalar Asgardia yasası ile belirlenir.

Madde 7. Vatandaşların Yerleşimi

1. Asgardia vatandaşları, Asgardia yerel mevkilerinde serbest dolaşım hakkına
ve dünya ülkelerinde yerleşim yerlerini seçme hakkına sahiptir.
2. Bir Asgardia vatandaşının bir dünya ülkesindeki daimi ikameti, haklarını
veya özgürlüklerinden yoksun bırakmaz veya azaltmaz, uzay vatandaşlığını
askıya almaz veya sona erdirmez ve Asgardia’ya olan yükümlülüklerini sona
erdirmez.

Madde 8. Temel Vatandaşlık Hakları ve Özgürlükleri
1. Tüm insan hakları ve vatandaşlık hak ve özgürlükleri, genel kabul görmüş
uluslararası ilke ve normlara uygun olarak Asgardia’da tanınmaktadır. İnsan
hakları ve özgürlükleri doğumdan itibaren tüm insanlar tarafından kanunlara
dayanarak vazgeçilemez.
2. Tüm Asgardia Vatandaşları eşittir.
3. Doğduğu an uzay vatandaşlığı kazanan kişiler, 16. yaşını doldurduğunda hak
kazanırlar ve haklarını kullanır ve yükümlülüklerini yerine getirirler.
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4. Temel Vatandaşlık Hakları ve Özgürlükleri:
a. Bireyin özgürlüğü ve konuşma özgürlüğünün dokunulmamazlığı;
b. Devlet işlerinin yönetimine doğrudan ve temsilciler üzerinden katılma;
c. Asgardia’nın devlet organlarına seçilme ve atanma ve halk oylamasına
katılma;
d. Yasama tekliflerini sunma hakkı;
e. Devlet organların faaliyetleri hakkındaki biligilere ulaşım denetleme
hakkı;
f. Uzayın keşfine katılma ve uzay hakkında bilimsel bilgilere sınırsız ulaşım;
g. Kişisel güvenlik ve evdeki güven hakkı;
h. Özgür irade hakkı;

K

i. Mülk sahibi olma ve mal varlığı edinme.

5. Devlet bir Asgardia vatandaşının haklarını ihlal ederse, mahkemede yasal
koruma talep etme hakkı vardır.

LA

6. Asgardia vatandaşları ancak yasalar uyarınca diğer devletlere iade edilebilir.
7. Asgardia vatandaşları yasaya dayalı dernekler ve kuruluşlar oluşturma
hakkına sahiptir.
8. Asgardia vatandaşları, yazılı bildirime dayanarak önceden izin almadan
barışçıl ve silahsız toplantı yapma hakkına sahiptir.

TA
S

9. Bu madde içerisindeki belirli vatandaşlık haklarının ve özgürlüklerinin
listelenmesi, diğer Asgardia Anayasası’nın Maddeler, Asgardia yasaları ve
genel olarak kabul görmüş insan hakları ve özgürlükleri tarafından öngörülen
diğer vatandaş hak ve özgürlüklerinin reddedilmesi veya azaltılması olarak
yorumlanamaz.
10. Vatandaşlık hakları ve özgürlükleri, yalnızca Asgardia yasası ile
sınırlandırılabilir; bu hak, Asgardia’nın ulusal egemenliğini korumak,
Asgardia’nın güvenliğini sağlamak, misyonunun ve üstün değerlerin
gerçekleştirilmesini sağlamak ve diğer Asgardia vatandaşlarının haklarını ve
yasal çıkarlarını korumak için gerekli olan oranda sınırlandırılabilir.

Madde 9. Temel Vatandaşlık Yükümlülükleri
1. Asgardia vatandaşlarının vazgeçilmez ve zorunlu yükümlülükleri vardır.
Asgardia vatandaşlarının yükümlülükleri, Asgardia vatandaşı olduktan sonra
ortaya çıkar.
2. Tüm Asgardia vatandaşları, başkalarının haklarına, özgürlüklerine ve yasal
menfaatlerine saygı göstermeli ve bunları ihlal etmemelidir.
3. Asgardia topraklarındaki herkes, Asgardia Anayasası, Asgardia toprağı
üzerinde etkili kanun ve yönetmeliklere ve Asgardia Yüce Değerlerine saygı
göstermelidir.
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4. Asgardia’nın tüm vatandaşları, bulundukları ülkenin kanunlarına aykırı
olmadıkları sürece, Anayasa, Asgardia yasalarına ve düzenlemelerine uymalı,
bulundukları yerden bağımsız olarak Yüce Değerlere saygı göstermeli ve
uygulamalıdır.
5. Asgardia vatandaşları yasal olarak belirlenmiş vergi ve harçları ödemelidir.
6. Asgardia vatandaşlarının seçime ve referanduma katılma hakkı ve
yükümlülükleri vardır. Bu görevin sistematik olarak kaldırılması kanunlara
uygun olarak hukuki sonuçları doğurabilir.
7. Tüm Asgard vatandaşları, Asgardia’nın yerleşim bölgelerinde doğayı ve
çevreyi korumalıdır.

K

8. Asgardia’nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumak ve misyonunu ve
Yüce Değerleri gerçekleştirmek her Asgard vatandaşının yükümlülüğüdür.
9. Asgardia vatandaşları, Asgardia’nın kaynaklarını, yetenekleri ile orantılı
olarak ortak çıkar sağlamak için yaratılmasına katkıda bulunmalıdır.

LA

10. Vatandaş yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya bunların doğru bir
şekilde yerine getirilmemesi, Asgardia vatandaşlığını kalıcı olarak iptal etme,
Asgardia vatandaşlığını askıya alma, para cezaları, kısıtlama ve / veya Asgardia
yasalarına uygun olarak Asgardia’nın elektronik kaynaklarına erişiminin
kalıcı olarak iptaline neden olabilir. Ölüm cezası Asgardia’da yasaklanmıştır.
Asgardia’da hapishanelerin kurulması yasaklanmıştır.

Madde 10. Vatandaşlık Hakları ve Özgürlükleri Garantisi

TA
S

1. Devlet, devlet organ gücünün ve mevcut tüm kaynakların kullanılmasını
sağlayarak vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti eder.
2. Devlet, vatandaşlık hak ve özgürlüklerine saygı duymaktan ve onları
korumaktan ve bunların uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.
3. Vatandaşlık haklarının ve özgürlüklerinin garantisi, devlet iktidarının
kullanılması ve devlet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için maddi bir
temel oluşturan devlet mülkiyetiyle desteklenmektedir.
4. Asgard vatandaşlarının hak ve özgürlükleri, Anayasa ve Asgardia yasalarındaki
devlet yükümlülüklerinin oluşturulması yoluyla garanti altına alınmıştır.
5. Devlet, hedefler, planlar, gelişim tahminleri ve gelişimi için tehdit ve risklerin
kamuya açıklanacağını garanti etmektedir.
6. Devlet, Asgardia’nın kanunlarına göre idari kararlar alırken Asgardia’nın
kamuoyunu oluşturmalı ve bunu hesaba katmalıdır.
7. Devlet, herhangi bir Asgardia yasal işleminin Asgardia yasalarının belirlediği
uygun prosedür aracılığıyla Asgardia vatandaşlarının talebi üzerine
yürürlükten kaldırılmasını güvence altına alıyor.
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BÖLÜM 4.
A S G A R D I A K AY N A K L A R I

Madde 11. İnsan Kaynakları
1. Asgardia insan kaynaklarının geliştirilmesini teşvik eder.

K

2. Asgardia, Asgardia vatandaşları için uzaktan öğretim, mesleki nitelikler,
bilimsel ve yaratıcı çalışmalardan ücretsiz olarak faydalanabilmek için kendi
imkânlarını, finansal ve diğer kaynaklarını kullanır.
3. Asgardia vatandaşların, kendi kendini geliştirme ve kendini ilerletme, yaratıcı
ve kültürel uğraşılar için boş zaman sağlama hakları vardır.

LA

4. Asgardia, işyeri yaratmak ve vatandaşlarının yetenek ve niteliklerinin azami
şekilde kullanmasını kolaylaştırmak için çalışıyor.
5. Devlet, Asgardia
desteklemektedir.

vatandaşlarını

sağlıklı

bir

hayat

sürdürmekte

Madde 12. Doğal Kaynaklar

TA
S

1. Asgardia’nın doğal kaynakları, genel kabul görmüş uluslararası ilke ve
normlara uygun olarak ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun
olarak, Asgardia bölgesi içinde evrende uzay ortamlarında maddi objeler,
bilgi ve enerji akışları içerir.
2. Asgardia, uzay kaynaklarını uluslararası uzay kanunlarına uygun olarak
kullanmaktadır.
3. Asgardia’nın doğal kaynakları sadece devlet malı, devlete ait şirketlerin
mülkiyeti, kamu-özel mülkiyet, özel mülkiyet, kişisel mülkiyet ve Asgardia
yasalarındaki diğer mülklerdir.
4. Asgardia, doğal kaynaklarının ve uzay ortamının güvenliğini ve
sürdürülebilirliğini sağlamak için mevcut tüm kaynakları kullanmaktadır
ve yasalar tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak ilgili girişimleri
desteklemektedir.

Madde 13. Mali Kaynaklar
1. Asgardia’nın egemen mali kaynakları devlet ve özel sermayeyi içermektedir.
Özel mali kaynakların keyfi olarak ele geçirilmesi yasaktır.
2. Asgardia’nın para birimi Gor’tur.
3. Asgardia para birimi, dünyadaki serbest piyasadaki ana global para
birimlerinin tümüne serbestçe değiştirilebilir.
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4. Asgardia Ulusal Bankası, döviz kurundan, sermayenin yayımı ve dolaşımı,
egemen para biriminin istikrarı ve banka sisteminin likiditesinden
sorumludur. Asgardia’nın Merkez Bankası, Asgardia yasaları tarafından
düzenlenir.
5. Asgardia’nın egemen para birimi, Merkez Bankası tarafından, Asgardia’nın
özel bir yasası uyarınca Ay’ın ideal parametreleriyle bağlantılı olarak
yayınlanır. Asgardia’nın Merkez Bankası, son çare olan bir borç kaynağıdır.
6. Asgardia özel ve kurumsal bağış ve yardım kuruluşlarını desteklemektedir.

K

7. Asgardia, Asgardia yasası tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak
Asgardia, Bilim, Çocuk Vakıfları ve diğerlerini de içeren özel ulusal vakıflar
kurar. Vakıf varlıklarının dağılımı hükümet yetkisine girer ve Parlamento
tarafından denetlenir.
8. Hükümet, ulusal bütçeden, dış mali değişmeden, vergi sisteminden, Asgardia
kamu tüketim vakıflarından ve devlet yardım vakıflarından sorumludur.

LA

9. Asgardia Ulusal Bankası, devlete bağlı ve özel bankalar için bir bankacılık
sisteminin geliştirilmesini kolaylaştırır, faaliyetlerini ve kârlılığını düzenler.
Devlet banka gizliliğini garanti eder. Banka gizliliği, Asgardia kanunları veya
uluslararası sözleşmelerle sınırlandırılamaz.
10. Devlet lisansı gelirleri ve devlet kurum ve kuruluşlarının her türlü iş faaliyetleri
tamamiyle Asgardia bütçesine ödenir.
11. Asgardia, ticari sırların dokunulmazlığını tanır.

TA
S

12. Hükümet, uygun bir vergi ve devlet sigorta sistemi kurarak özel sektörün
gelişimini teşvik eder. Özel iş, Asgardia yasası ile düzenlenir.
13. Vergi sistemi ve tercihli vergi şartları, Asgardia yasasıyla belirlenir.

Madde 14. Bilimsel Kaynaklar

1. Asgardia, bilimi, sayısallaştırılmış noosfer ve fikirleri kutlayan, bilgi
teknolojisinin sanal ve fiziksel alanındaki avantajlarını birleştiren bir ulusdur.
2. Asgardia’nın donanım ve yazılım kompleksi, dünya temelli, yörünge ve ay
temelli varlıkların birleşimini içermektedir.
3. Asgardia, insan bilgisinin uzaydaki zenginliğini sayısallaştırarak ve
depolayarak entelektüel kaynakları biriktirir.
4. Asgardia, yörüngede ve gök cisimlerinde, Dünya’dan biyolojik materyallerin
bir veri bankasını oluşturur ve depolar.
5. Bilim, sanat, araştırma ve eğitim, Anayasa’ya tabi olarak Asgardia’da özgürce
takip edilebilir.
6. Asgardia’nın elektronik kaynakları arasında, diğerlerinin yanı sıra güvenli
bir bilgi ve telekomünikasyon ağı, bir elektronik posta ağı, elektronik kitle
medyası, televizyon ve radyo yayıncılığı yer almaktadır.
7. Asgardia, yazarların, mucitlerin ve fikri mülkiyet kullanıcılarının haklarını
uyum ve denge altında garanti eder.
12

Madde 15. Mülkiyet
1. Asgardia mülkiyeti, vatandaşların hak ve özgürlüklerini, Asgardia’nın
güvenliğini, refahını ve gelişimini teminat altına alır ve garanti eder ve ortak
menfaat sağlar.
2. Asgardia, devlet mülkiyet, toplumsal mülkiyet amaçları için kullanılan devlet
mülkiyeti, Asgardia vatandaşlarının servetini oluşturan devlet mülkiyetini,
özel mülkiyeti ve mülkiyetin karma şekillerini tanır.
3. Asgardia’daki mülk, bilgi ve fikri mülkiyet gibi maddi ve maddi olmayan
nesneleri içerir.
4. Mülkiyet haklarına ilişkin sınırlamalar ve mülkün devri ve imha usulü
Asgardia yasası ile belirlenmiştir.

TA
S

LA

K

5. Asgardia her türlü mülkiyet hakkını eşit olarak garanti eder ve korur.
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BÖLÜM 5.
H A L K H Ü K Ü M E T I V E S O S YA L A D A L E T

Madde 16. Halk Hükümeti
1. Asgardia vatandaşları, Asgardia’nın güçlerinin kaynağıdır.

K

2. Asgardia vatandaşlarının ortak iradesi, devlet organlarına seçime katılması
ve bu organları izlemesi, referandum yapması ve seçilmiş devlet organlarında
temsilcileri ile etkileşim kurması suretiyle uygulanmaktadır.

LA

3. Devlet idari kararlarının performansını geliştirmek, yapmak, uygulamak ve
izlemek için devlet organlarına seçimler ve vatandaşların katılımı öncelikle
elektronik oylama yoluyla yapılır.
4. Dünya ülkelerinde doğum, ikamet, vatandaşlık, ırk, uyrukluk, cinsiyet,
dil, zenginlik, inanç veya inanç ve diğer farklılıklara dayalı seçimler ve
referandumlar sırasında önyargılar yasaktır.
5. Devlet organları ve yetkilileri, demokratik usuller sırasında seçimlere
müdahale edemez, vatandaşları baskı altına alamaz veya seçimleri tahrif
edemez.

TA
S

6. Asgardia’da Halk Hükümeti aşağıda belirtilenler tarafından sağlanır:
a. Seçimler için bir prosedürün, adaylar için geçerli şartlar ve seçim zaman
dilimleri oluşturulması;
b. Devlet organlarının yetkililerinin değiştirilebilmesini sağlama ve devlet
makamları için azami süreli sınırlar belirlenmesi;
c. Asgard vatandaşlarının görevde bulunma ve seçilme haklarının mahkeme
tarafından koruması;
d. Devlet organlarının kamu faaliyetlerinin elektronik kaynaklar yoluyla
kamu denetimi, vatandaşlara düzenli raporlama yapılması, yasa ile
belirlenen şekilde hükümet sorumluluklarının farklı alanlarının durumu
hakkında açık bilgi sağlanması;
e. Vatandaşların yasama tekliflerini öne sürmesine ve referanduma
başlamasına izin veren prosedürleri sağlama;
f. Güçleri ayırma;
g. Devlet organlarının faaliyetlerini Asgardia’nın Yüce Değerleri ve
Anayasasına uygun olduklarından emin olmasını izleyen Kraliyet Yüce
Değerler Konseyi’nin çalışması.
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7. Devlet organlarının faaliyetlerini Asgardia’nın Yüce Değerleri ve Anayasasına
uygun olduklarından emin olmasını izleyen Kraliyet Yüce Değerler Konseyi’nin
çalışması.

Madde 17. Adalet
1. Asgardia, her kişinin adil muameleye hakkını tanır, ve kullanılmasını
kolaylaştırdığını kabul eder.
2. Asgardia, vatandaşların diğer vatandaşların, toplumun ve devletin beklediği
ve vatandaşın emek yoluyla ürettiği maddi ve manevi menfaatlerden
yararlanmaya özen göstermeye çalışan sosyal adalet ulusudur.

4. Adaleti sağlamak için devlet:
a. ahlaki ideallerin yayılmasını;

K

3. Asgardiya’da adalet, tüm yasal menfaat gruplarının yasal menfaatlerine saygılı
ve çıkar çatışmalarını dengelemeye çalışan devlet vasıtasıyla sağlanır.

b. eşit haklar ve insanlık onuru eşitliğini;

LA

c. ihtiyaç halinde olan gruplar, iyilik, hayırseverlik ve karşılıklı yardım için
devlet ve halk desteğini;
d. iş, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi destekler.

5. Devlet, sosyal açıdan önemli faaliyetlerle uğraşan yatırımcılar ve hayırseverleri
de kapsayan vatandaşların ve vatandaş kuruluşların çalışmalarını teşvik
etmektedir.

TA
S

Madde 18. Herkese İtibar Eşitliği

1. Asgardia tüm insanların eşit itibarını tanır.

2. Her insan, itibarının hayatta ve ölümden sonra tanınma ve korunma hakkınıa
sahiptir. İnsan onurunu aşağılamak için hiçbir neden öne sürülemez. Asgardia
vatandaşlarının itibarının devlet tarafından korunmaktadır.
3. İnsanlar ve Asgard vatandaşlarının insan itibarı hakkındaki görüşleri eğitim,
ebeveynlik, propaganda ve medya aracılığıyla Asgardia’nın Yüce Değerlerine
uygun olarak oluşturulur ve desteklenir.
4. Üstünlüğün ve eşitsizliğin propagandası yasaktır. Asgardia ırkçı, Nazi, faşist
ve diğer benzer ideolojileri tarihsel ve yeni biçimlerinde yasaklar.
5. Devlet, kendilerine yiyecek, giyecek, barınak ve temel maddi ve manevi
menfaate eşit erişim sağlayarak, Asgardia topraklarında zor durumda kalan
vatandaş gruplarını korur.
6. Hükümet, ikamet ettiği ülkelere bağlı olanlar da dahil olmak üzere, Asgardia
vatandaşlarına yönelik sosyal koşulların ve fırsatların eşitsizliğini azaltmaya
çalışmaktadır.
7. Devlet, hümanizmi, merhamet ve hayır işini sosyal ve ekonomik sistemlerde
desteklemektedir.
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Madde 19. İş Emeği
1. Devlet ve toplum, emeği teşvik eder ve değerini, önemini ve prestijini
artırmaya çalışır.
2. İstihdam hakları, uluslararası hukukun genel kabul görmüş prensipleri ve
normlarına uygun olarak yürütülür.

Madde 20. Sosyal Güvence
1. Vatandaşların sosyal güvencesi, yardıma muhtaç kişilere ve emeklilere sosyal
destek ve yardım biçiminde gerçekleşir.

TA
S

LA

K

2. Sosyal Güvence Asgardia yasalarına ve onaylanmış sosyal standartlara uygun
olarak sağlanır.
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BÖLÜM 6.
A S G A R D I YA’ D A G Ü V E N L I K

Madde 21. Güvenlik Bölgeleri
1. Asgardia, Dünya’yı uzaydan kaynaklanan tehditlere karşı korur, kendisini ve
vatandaşlarını korur.
2. Asgardia’nın güvenlik doktrini yalnızca barışçıl ve savunmacı niteliktedir.

K

Madde 22. Vatandaşların Güvenliği

LA

1. Asgardia, vatandaşların güvenliğini devletin ve vatandaşların mevcut olan ve
gelecekte ortaya çıkacak tehditlerin üstesinden gelme ve riski en alt düzeye
indirme yeteneği olarak sağlar.
2. Asgardia topraklarında vatandaşların güvenliği sağlanmaktadır.
3. Tüm vatandaşlar topraklarında, Asgardia’nın herhangi bir kölelik veya kulluk,
fiziksel veya duygusal şiddet ve zorlama, herhangi bir yasadışı bağımlılık ve
kısıtlama ve herhangi bir yasadışı zorunluluk veya itaatten korunmasını talep
edebilir.

TA
S

4. Dünya ülkelerinde Asgardia’nın devlet organları ve diplomatik temsilci
organları, Asgardia Anayasası ve yasalarına, genel olarak kabul edilmiş
uluslararası ilke ve normlara, uluslararası sözleşmelere uygun olarak, Asgardia
dışındaki vatandaşlarının fiziki güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak
için tüm barışçıl yolları ve önlemleri, Asgardia vatandaşlarının bulunduğu
yasalar ve ulusların kurallarını kullanmalıdır.
5. Asgardia, ahlaka aykırı ve antisosyal davranış propagandasını, ahlaka zararlı
ve/veya Yüce Değerlerini zayıflatmayı ya da azaltmayı hedefleyen kitlesel
bilgileri içeren herhangi bir kayıt ortamında bilginin üretilmesi ve dolaşımını
yasaklar.
6. Asgardia, görüş ve inançlara karşı herhangi bir zulme izin vermemektedir.
Görüşlerin ifade edilmesine karşı herhangi bir zulüm, bu tür görüşlerin
ahlaksızlık propagandası içermemesi, Yüce Değerleri baltalama ya da
azaltmaması, ulusal güvenliği tehdit etmemesi, şiddeti teşvik etmemesi,
bireylerin şeref ve onurunu bozmaması, kısıtlı bilgileri ifşa etmemesi şartıyla,
yasaktır, güvenliğinin sağlanması ile ilgili farklı şartlar belirtilmediyse.
7. Asgardia, vatandaşların kişisel verilerini koruma güvencesi altına alır.
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Madde 23. Asgardia’nın Güvenliği
1. Asgardia, ulusal egemenliğini, ulusal güvenliğini ve kaynaklarının güvenliğini
tüm devlet yetenekleri, araçları ve kaynaklarını kullanarak gök cisimlerinde,
uzayda ve Dünya’da korur ve savunur.
2. Asgardia, iç ve dış tehditleri ve güvenlik risklerini (uzay, askeri, siyasi,
bilgilendirici, ekonomik ve çevresel riskler de dahil olmak üzere), ve bunların
azaltılmasını, engellenmesini veya bu risklerin gerçekleşmesinden doğan
hasarın en aza indirilmesini ve sonuçlarını ele almasını izler ve öngörür.
3. Devlet, bilgi güvenliğini sağlamak için, Anayasa bazında ve yasalar tarafından
belirlenen prosedüre uygun olarak belli türdeki bilgilerin dolaşımını düzenler.

K

4. Bilgilerin listesi ve bunun kısıtlı bilgilere dahil edilmesine ilişkin usul kanunla
belirlenir.

LA

5. Devlet, doğru bilgilerin dolaşımı için güvenli bir ortam (bilimsel araştırma
ve teknik bilgilerin elektronik veri tabanları da dahil olmak üzere)
oluşturulmasını ve farklı etki türlerine karşı dayanıklı bilgi altyapısının
oluşturulmasını sağlar.

Madde 24. Dünya’nın Güvenliği

1. Asgardia, Dünya’yı korumak için, bağımsız ve Dünya devletleri ve uluslararası
örgütlerle işbirliği içinde ikili ve çok taraflı antlaşmalar temelinde sistem
kurmak ve işletmek için devlet ve özel kaynakları kullanmaktadır.
2. Dünya’yı korumak için, Asgardia’nın yetkili devlet organları:

TA
S

a. Yakın ve uzak uzayda potansiyel olarak tehlikeli nesnelerin durumunu ve
fiziksel süreçlerini izler, uzay kaynaklı tehditleri ve potansiyel sonuçlarını
modeller ve tahmin eder;
b. Dünya’nın jeosferleri ve modelindeki durum ve fiziksel süreçleri izler ve
potansiyel sonuçlarını modeller ve tahmin eder;
c. Dünya’nın biyosferini ve uzaydan kaynaklanan ortaya çıkan biyolojik
tehditleri izler, potansiyel sonuçlarını ve bu tür tehditlere karşı savunma
yollarını modeller ve tahmin eder.

3. İnsanlığı ve Dünya’nın biyoçeşitliliğini korumak için Asgardia, uzay
kalkanlarının kurulmasını organize eder ve yeryüzündeki insanlığın güvenliği
tehdit altına girdiği zaman kullanılmak üzere uzayda savunma platformları
oluşturur ve tehditsiz zamanlarda uzay turizmini düzenlemeyi garanti eder.

Article 25. Asgardia’s Aerospace Fleet
1. Dünya ve yörüngesel uydu gruplarını korumak için, Asgardia uluslararası
uzay hukukuna uygun bir uzay filosu oluşturur.
2. Asgardia’nın uzay filosunun çekirdeği, evrensel robotik savaş alanı
platformlarından (URBOCOPS, UNIVERSAL ROBOTIC COMBAT) oluşur.
3. Hükümet, Asgardia’nın havacılık filosunu normal zamanlarda kontrol
etmektedir.
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4. Devlet Başkanı ve Parlamento yasaya uygun olarak olağanüstü hal, savunma
veya felaket durumu ilan edebilir. Bu gibi durumlarda Devlet Başkanı,
Başkomutanlık görevini üstlenebilir.

TA
S

LA

K

5. Asgardia’nın uzay filosu, uzayda barışı sağlamak ve Dünya’yı uzay
ortamlarından gelen tehditlerden korumak için Dünya ulusları ve uluslararası
örgütlerle işbirliği içinde çalışır.
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B Ö L Ü M 7.
D E V L E T YA P I S I

Madde 26. Ulusal Simgeler
1. Asgardia’nın ulusal simgeleri aşağıda belirtilenlerden oluşur:
a. Asgardia’nın ulusal bayrağı;
c. Asgardia’nın ulusal marşı;

K

b. Asgardia’nın ulusal arması;

LA

2. Asgardiya’nın ulusal simgeleri bir referandumla seçilir ve daha sonra Asgardia
yasası tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak Parlamento ve Devlet
Başkanı tarafından onaylanır.
3. Asgardia’nın ulusal sloganı “Bir İnsanlık, Bir Topluluk”.
4. Asgardia’nın ulusal simgelerinin açıklaması ve bunları kullanma prosedürü,
Asgardia yasalarına göre belirlenir.

TA
S

5. Asgardia vatandaşları, Asgardia’nın ulusal simgelerine saygı göstermeli ve
korumalıdır. Asgardia’nın ulusal simgelerine karşı saygısızlık, Asgardia yasası
tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak sorumluluk altına girer.
6. Asgardiya yasası tarafından belirlenen prosedürü ihlal eden ulusal simgelerin
kullanılması yasaya uygun olarak uygulanır.

Madde 27. Dil

1. Asgardia’nın resmi dilleri, Asgardia vatandaşları uzay vatandaşlığına geçtikleri
an en çok kullanılan 13 diller olaral belirlenir. Asgardia vatandaşlarının dil
bileşimi değiştikçe resmi dillerin listesi de değişebilir.
2. Asgardia’daki resmi diller idari ve belge dilleridir.
3. Resmi dilleri, kullanım alanlarını ve kullanım alanlarınıyla ilgili özellikleri,
Asgardia yasaları tarafından belirlenir.
4. Asgardia resmi dillerin eşitliğini garanti altına alır. Anayasa ve/veya Asgardia
yasası gereği aksine herhangi bir resmi dilde herhangi bir kısıtlama veya
ayrıcalık tanımlayamaz.
5. Bütün Asgardia vatandaşları, iletişim, eğitim, ebeveynlik ve yaratıcı arayışlar
için ana dillerini kullanabilir. Devlet, herkesin ana diline sahip çıkmasını ve
kullanımını veya gelişimini engellemediğini garanti eder.
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6. Dünya ulusları ve uluslararası örgütlerle olan ilişkisinde Asgardia, Asgardia
tarafından seçilen 13 dilden birini ve müdahil olanı kullanır. Asgardia
tarafından yürütülen sözleşmeler, anlaşmalar ve diğer uluslararası eylemler,
tarafların karşılıklı mutabakata dayalı diğer tarafça istenecekleri farklı bir
dilde hazırlanabilir.
7. Asgardia gelecekte tek bir Asgardia dilinin olmasını hedeflemektedir.

Madde 28. Baskent
1. Asgardia’nın göksel başkenti, Asgard veya Göksel Asgard, şu anda aktif bir
Dünyaya yakın yörünge uydusu veya bir yörünge uydu grubunun üzerinde
bulunmaktadır. Başkent daha sonra bir Uzay Arkında veya nihayetinde
Uluslararası Uzay Yasasına uygun olarak bir Ay yerleşiminde bulunabilir.

LA

K

2. Göksel Asgard bir bilgi portalı ve Asgardia’nın devlet organlarının,
vatandaşlarının ve altyapısının sanal mekanıdır. Başkent, Asgardiya
vatandaşları, diğer kişiler, Dünya ulusları ve uluslararası kuruluşlar
tarafından Asgard devlet organları ve yetkilileri ile irtibat kurmak için bir
adres niteliğinde kullanılır.
3. Asgard vatandaşları, diğer kişiler ve tüzel kişiler tarafından Asgard devlet
organlarına ve yetkililerine yapılan bireysel ve toplu sorular, soruşturma yapan
tarafın Asgardia’nın başkentinin sanal kaynaklarından tanımlanmasına ve
kimlik denetimine tabi tutulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda
gönderilmelidir.

TA
S

4. Asgardia’nın Dünyevi Başkenti, Asgard veya Dünyevi Asgard, Asgardia’nın
topraklarına sahipse, devlet organlarının ve Asgardia’nın Dünya varlıklarının
yazılım ve donanım komplekslerinin bulunduğu yerdir (yasal olarak Dünya
ülkelerinde bulunan ya da Dünya ülkelerine sahip olmayan doğal, kara ya da
sıvı yüzeylerde).
5. Her iki başkentin statüsü, yerleri için yasal düzenlemeler, operasyonel
prosedürleri ve kaynak kullanımı Asgardia yasası tarafından belirlenir.

Madde 29. Dış İlişkiler

1. Asgardia, dış politikasını misyonuna ve Yüce Değerlere ve ulusal çıkarlarına
dayanarak yürütür.
2. Asgardia’nın dünya uluslarıyla diplomatik ilişki kurması ve bu ülkelerdeki
büyükelçiliklerin ve konsoloslukların açılması da dahil olmak üzere,
uluslararası yasal olarak tanınmasını sağlamak, Asgardia’nın dış politikasının
hedeflerinden biridir.
3. Asgardia dünyanın her kıtasında büyükelçilikleri açar.
4. Asgardia’nın dış politikası, genel uzay ve gezegen çıkarlarının ve ulusal
çıkarlarının dengesini sağlamayı amaçlamaktadır.
5. Asgardia uluslararası ilişkiler ve yetkili devlet organları tarafından yürütülen
uluslararası anlaşmalar kurar ve anlaşmalara dayanarak diğer uluslarla
işbirliği yapar.
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6. Uluslararası hukukun ortak normları, Asgardia’nın yasal sisteminin bir
bileşenidir. Asgardia’nın varlığını garanti altına alma yönündeki en büyük
görevini tehdit etmemek şartıyla, bu normların Asgardia yasalarına göre
önceliği vardır.
7. Uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde Asgardia, genel, kapsamlı ve
bağlayıcı uluslararası tahkim usulleri çerçevesinde çözümlere ulaşmayı
hedeflemektedir.

Madde 30. Hükümet

K

1. Asgardia, referandumlar üzerinden vatandaşları tarafından ve aşağıdaki devlet
organları tarafından yönetilir: Devlet Başkanı, Kraliyet Yüce Değerl Konseyi,
Parlamento, Hükümet ve bakanlıkların yanı sıra Kraliyet Mahkemesi, yasa
uygulama ve denetleme makamları.
2. Asgardia hükümeti yasama, yürütme, yargı ve denetleme kolların ayrılması
üzerine kurulmuştur. Devlet Başkanı, hükümetin başıdır ve hükümetin
herhangi bir kolunun parçası değildir.

LA

3. Devlet organlarının yetkileri Anayasa ve Asgardia yasası ile belirlenir.

TA
S

4. Asgardia, devlet organları ve yetkilileri aracılığıyla, Anayasa ve Asgardia
yasasında belirtilen Yüce Değer ve misyonuna uygun olarak otoritesini
yerine getirir ve devletin yaşam ve faaliyetlerinin tüm alanlarını geliştirme
sorumluluğunu taşır.
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BÖLÜM 8.
HÜKÜMET İDARESI

Madde 31. Hukuk Sistemi
1. Asgardia Anayasası, Asgardia’nın yasal sisteminin temelidir. Asgardia
Anayasası diğer tüm yasal belgelerden önceliklidir ve doğrudan uygulanabilir.
a. referandum kararları;

K

2. Asgardia’nın yasal uygumaları aşağıdakilerden oluşur:
b. devlet başkanının kararnameleri;

c. Kraliyet Yüce Değerler Konseyi’nin faaliyetleri;
e. yasalar;

LA

d. uluslararası antlaşmalar;
f. Parlamento faaliyetleri;
g. hükümet faaliyetleri;

h. Ulusal Denetim Bürosu faaliyetleri;
i. savcılığın faaliyetleri;

TA
S

j. Ulusal Banka falliyetleri;
k. bakanlıklar faaliyetleri;

l. güvenlik hizmeti faaliyetleri.

3. Asgardia Anayasası ve yasal düzenlemeler, Asgardia toprakları ve bulundukları
yerden bağımsız olarak tüm Asgardia vatandaşlarına uygulanmaktadır. Bir
Asgardia vatandaşının yasal işlemler ile Asgardia’nın yasal düzenlemeleri
arasında farklılıklar olması halinde, bu türden farklılıkların Asgardia’nın
taraf olduğu bir uluslararası anlaşma tarafından ele alınmaması durumunda,
Asgardia vatandaşı, bulunduğu devletin kurallarına göre hareket edebilir.
4. Asgardia’da kabul edilen kanunlar ve diğer yasal işlemler, Asgardia Anayasasına
aykırı olamaz veya hükümlerini başka bir şekilde çarpıtamaz. Anayasa’ya
aykırı olan yasalar ve diğer yasal işlemler yürürlükten kaldırılmalı ve Asgardia
yasası tarafından belirlenen usule uygun olarak geçersiz ilan edilmeli.
5. Asgardia tarafından yürütülen uluslararası sözleşmeler Anayasasına aykırı
olmayabilir.
6. Asgardia, genel kabul görmüş uluslararası ilke ve normları tanır.
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7. Yasal eylemlerin hazırlanması, dikkate alınması, kabul edilmesi, resmi
yayınlanması, yürürlüğe girmesi, yorumlanması ve sistematizasyonunun
yanı sıra yasal güç ve yasal işlemler arasındaki çelişkilerin çözülmesi ile ilgili
gereksinimler Anayasa ve Asgardian kanunlarıyla belirlenir.

Madde 32. Asgardia’nın Devlet Başkanı
1. Devlet Başkanı, iç ve dış politikanın temel yönlerini belirleyen ve ülkeyi
yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden, Anayasa garantörü olan, Asgardia’nın
en üst düzey yetkilisidir.
2. Diğer devlet başkanlarıyla paylaşımda bulunurken, Asgardia Devlet Başkanına
protocol uyarınca Başkan, Kral vs. şeklinde hitap edilebilinir.

K

3. Devletin ilk Devlet Başkanı, 20/01/17 tarihinde seçilen Ulusal Başkan Igor
Ashurbeyli’dir. Ulusal Bakan rolü, Asgardia Anayasasının kabul edildiği
tarihte kaldırılacaktır.
4. Devlet Başkanlığı pozisyonunun maksimum yaş sınırı 75 yıldır.

LA

5. Yaş sınırına ulaşmadan bir yıl önce veya gönüllü istifa durumunda Devlet
Başkanı, Devlet Başkanlığı görevine kalıtsal veya başka bir temelde bir
aday belirtmiştir. Farklı iki aday ya da Devlet Başkanlığı görevini yapmak
üzere aynı aday, Parlamento ve Kraliyet Yüce Değerler Konseyi tarafından
aday gösterilir. Devlet Başkanı seçimi, Asgardia yasalarına uygun olarak
referanduma sunulur.

TA
S

6. İkinci ve daha sonraki Devlet Başkanları, 40 yaş üstü ve aday olmadan önce
en az beş yıl boyunca uzay vatandaşlığına sahip, 65 yaşın altındaki, görevini
yerine getirecek bedensel ve ruhsal güce sahip herhangi bir Asgardia vatandaşı
olabilir.
7. Devlet Başkanı’nın ölümü, istifa etmesi, kalıcı olarak iş göremez hale gelmesi
ya da kayıp olduğu ilan edilmesi durumunda ya da Devlet Başkanının
görevini yerine getiremediği, görevleri geçici olarak yerine getirilemediği
hallerde yasanın öngördüğü koşullar Devlet Başkanının bu görevleri yerine
getirmesini engelleyen nedenlerin ortadan kalkmasına veya yeni Devlet
Başkanının göreve başlamasına kadar, Kraliyet Yüce Değerler Konseyi
Başkanlığına geçebilir.
8. Devletin yeni başkanlığına atanacak adaylar, varsa Devlet Başkanının istediği
varisi ve Parlamento tarafından biri, ve Kraliyet Yüksek Değerler Konseyi
tarafından belirlenen bir aday olacaktır.
9. Devlet Başkanlarını seçme ve faaliyetlerini düzenleme usulü kanunla
belirlenir.
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10. Devlet Başkanı, aşağıdaki hallerde yasanın öngördüğü prosedüre uygun
olarak Parlamento tarafından görevinden alınabilir:
a. Sağlık gerekçesiyle görevlerini yerine getirememe;
b. Başsavcı tarafından vatan hainliği veya diğer büyük suçla suçlanıp bu
suçlamanın Kraliyet Mahkemesi tarafından onaylanması;
c. Başsavcı ya da Yüce Değerler Odası tarafından Asgardiya Anayasasını
büyük çapta ihlal etmekle suçlayıp, bu suçlamanın Kraliyet Mahkemesi
tarafından onaylanması.
11. Devlet Başkanı, dokunulmazlığa sahiptir ve görevden ayrıldıktan sonra kişisel
güvenliği ve mülkiyetinin emniyetini ömür boyu garanti altına alır.
12. Devlet Başkanının Görevleri:

K

a. Kraliyet Mahkemesine Yüksek Hakimi, Ulusal Denetim Bürosuna
Başkanı, Kraliyet Yüce Değerler Konseyine Başkanı ve Dünya uluslarına
olağanüstü ve tam yetkili Asgard elçilerini atar ve görevden alır;

LA

b. Anayasaya ve Hükümet Başkanına, Kraliyet Yüce Değerler Konseyi
üyesine, Ulusal Bankası Başkanı, Savcılığa, Kraliyet Savcılığı’na, Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre adaya karşı veto hakkına sahiptir.
Mahkeme ve bu görevleri yerine getiren kişilerin kaldırılmasını önerme
hakkı vardır;
c. Parlamento üye seçimlerini Anayasaya ve Asgardia yasasına uygun
uygular ve Parlamento’nun feshetme hakkına sahiptir;

TA
S

d. uluslararası antlaşmalar, onaylama belgeleri üzerinde müzakereler yürütür
ve imzalar, diplomatik temsilcilerden itimat mektuplarını kabul eder ve
diplomatik temsilcileri görevden geri çağırabilir;
e. kanun taslaklarını Parlamentoya sunar, Parlamento tarafından kabul
edilen kanunları imzalar ve imzasız bunları yasalaştırma hakkıyla iade
eder ve Parlamento tarafından kabul edilen kanunları veto etme hakkına
sahiptir;
f. devlet ödüllerini takdim eder ve askeri rütbeleri ve fahri sıfatları verir;
g. özel af verir;

h. Devlet Başkanının idaresindeki görevliler, çalışmasını destekleyen organın
elemanlarını atar;
i. kendisini görevinde destekleyen tartışma ve danışma organlarını
oluşturur;

j. Anayasa ve Asgardiya yasası tarafından öngörülen diğer görevleri yerine
getirir.
13. Dünya devletleri tarafından Asgardia’ya karşı saldırganlık veya bu saldırganlığın
doğrudan tehdide dönüşme durumunda, Devlet Başkanı, daha sonra
paralamento tarafından teyit edilmesi gereken Asgardia yasalarına uygun olarak
olağanüstü hal ilan eder.
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13. Devlet Başkanı, Asgardia vatandaşlar için zorunlu olan kararnameleri
yayınlar. Devlet Başkanı kararnameleri Anayasa ve Asgardia yasalarına aykırı
olmamalıdır.

Madde 33. Kraliyet Yüce Değerler Konseyi
1. Kraliyet Yüce Değerler Konseyi, Devlet Başkanına rapor veren ve yasal
eylemlerin ve devletin eylemlerinin Asgardia’nın Yüce Değerleriyle
uyuşmasını analiz eden, Asgardia’daki özel bir devlet organıdır.

K

2. Kraliyet Konseyi, Başkan ve üyelerinden oluşur. Kraliyet Yüce Değerler
Konseyi üyeleri, siyaset, ekonomi, bilim, kültür, sanat, eğitim, hukukun
üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, sağlık, insan hakları ve özgürlükleri,
ebeveynlik, spor, hayır işleri ve / veya diğer kamu veya hükümet başarıları
gibi konularda belirli başarılar elde etmiş 60-80 yaşları arasında Başkan veya
Başkan Vekilliği tarafından atanmış herhangi bir Asgardia vatandaşı olabilir.
3. Kraliyet Yüce Değerler Konseyi’nin statüsü, örgütsel temelleri, yetkileri ve
operasyonel usulleri, Anayasa ve Asgardia yasası tarafından belirlenir.

LA

4. Devlet organlarının temsilcileri davet edildikleri takdirde Kraliyet Yüce
Değerler Konseyi oturumlarına katılmak zorundadırlar. Devlet organları,
Yüce Değerler Odası tarafından gönderilen soruşturmalara cevap vermelidir.

Madde 34. Parlamento

1. Parlamento, tüm Asgard vatandaşlarını temsil eden tek meclisli bir meclistir.

TA
S

2. Parlemento, Asgardia’nın 13 resmi diline yaklaşık orantılı olarak dil temelinde
seçilen 150 üyeden oluşur. Bir dilin konuşucusu, Asgardia vatandaşı
olduğunda iletişim dili olarak seçtiği dile bağlıdır. Parlamento üyeleri yasayla
uyumlu olarak genel eşit ve doğrudan seçimlerle katılır.
3. Parlamento üyeleri 50 yaşına ulaşan Asgardia vatandaşları arasından beş yıl
için seçilir.
4. Seçimler yapılır ve oylar, Merkezi Seçim Komisyonu kanunlarına göre sayılır.
5. Parlamento üyeleri sınırsız defa, en fazla 70. yaşlarına kadarr seçilebilir.
6. Parlamento üyelerinin statüsü, Parlamento çalışmalarının oluşturulması ve
düzenlenmesi, adayların atanması, seçilmesi ve geri çağrılması ile ilgili usul
Anayasa ve Asgardia yasalarıyla belirlenir. Parlamento, iç idari konuları
düzenleyen kuralları benimser.
7. Parlamento oturumları açık bir şekilde yapılır. Kapalı oturumlar kanunda
öngörülen koşullara uygun yapılabilir. Parlamento oturumları, üyelerin
tanımlanması ve doğrulanmasına izin veren video konferans ve diğer
elektronik sistemler kullanılarak yapılır
8. Parlamento üyeleri, Parlamento üyeleri arasından bir Başkan ve vekillerini
seçerler
9. Parlamento oturumları şahsen, uzaktan ve elektronik olarak yapılabilir
10. Devlet organlarının temsilcileri davet ediliyorsa Parlamento oturumlarına
katılmalıdır.
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11. Devlet Başkanı, Parlamentoyu feshedebilir. Savcı, Kraliyet Divanına
Parlamentonun kapatılmasını önerebilir. Kraliyet Mahkemesi, yapılan
iddialara katılırsa, Parlamentoyu yasalara uygun şekilde feshedebilir.
12. Parlamentonun yetkileri şunları içerir:
a. Asgardia yasalarını kabul etmek;
b. Parlamento Başkanı, Başsavcı, Merkez Bankası Başkanı, Yüksek Mahkeme
Hakımlerini Yüce Değerler Odasına öneri üzerine atamak ve Devlet
Başkanının veya Yüksek Değerler Odasının teklifi üzerine görevden
almak;
c. Hükümetin Başkanınn teklifi üzerine bakanları atamak ve görevden
almak;

K

d. Ulusal Denetim Bürosu deneticilerini atamak ve görevden almak;
e. Devlet Başkanı seçimlerini düzenlemek;

f. Hükümet ve bakanlara yönelik istifa kararı almak;

LA

g. Devlet Başkanının olağanüstü hal ilan etme kararlarını onaylamak;
h. Halk oylamaları düzenlemek;

i. Devlet organlarının temsilcilerini toplamak da dahil olmak üzere
Parlamento duruşmalarını ve soruşturmalarını düzenlemek.
13. Parlamento, Anayasa ve Asgardiya yasası uyarınca görev alanına giren
konularda kararlar verir. Parlamento’nun Asgard yasalarını benimseme
prosedürü ve bu prosedürün ihlal edildiği sorumluluğu kanunlar koymaktadır.

TA
S

14. Parlamento, sorumluluk alanları Devlet bakanlıklarına tekabül eden 13 daimi
komiteden oluşur.

Madde 35. Hükümet

1. Asgardia’nın en üst düzey yürütme organı Hükümettir.
2. Hükümet, Hükümet Başkanı, vekilleri ve bakanlarından oluşan kolektif
bir organtır. Hükümet, şahsen, uzaktan veya elektronik olarak toplantılar
düzenleyebilir.
3. Devletin icra organlarının sistemi, daimi meclis komitelerine uygun olarak
13 bakanlıktan oluşur.
4. Hükümet Başkanı, Devlet Başkanı ile anlaşma üzerine Kraliyet Yüce Değerler
Konseyi’nin önerisi üzerine Parlamento tarafından atanır. Bakanın adayları
Hükümet Başkanı tarafından aday gösterilir ve Parlamento tarafından
onaylanır. Bakanlar 40-65 yaşları arasındaki Asgardia vatandaşları olabilir;
bu kişiler, ilgili alanda bir derece, vasıf ve mesleki deneyim sahibidir ve bir
bakanın görevlerini yerine getirmek için fiziksel ve ruhsal sağlık içindedir.
Özel bir iş koluna sahip olan Parlamento üyeleri, Hükümet Başkanlığı ile
anlaşma yaparak bir çıkar çatışmasını önlemek için hükümet konumlarının
süresi boyunca güven yönetimine koymalıdır.
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5. Hükümet Başkanı, Hükümet için öncelikli alanları belirler ve çalışmalarını
Anayasa, Asgardiya yasası ve Devlet Başkanı kararlarına uygun olarak
düzenler.
6. Hükümetin çalışmalarını şekillendirme ve düzenleme prosedürü, Anayasa ve
Asgardiya yasaları tarafından belirlenmiştir.
7. Hükümetin güçleri aşağıdakilerden oluşur:
a. Anayasa’nın uygulanması ve savunulması, uluslararası antlaşmalar,
yasalar, Devlet Başkanı ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması;
b. Taslak faturalarını hazırlamak ve Parlamentoya sunma;
c. bütçe taslaklarının hazırlanması ve sunulması ve bunların uygulanmasının
sağlanması;

K

d. devlet kararlarının ve diğer yürütme organlarının icraatlarının kontrolü;
e. ulusal egemenliğin korunması ve korunmasının sağlanması, ulusal
güvenliğin sağlanması ve vatandaşlarının güvenliği sağlanması ve ayrıca
Dünya’nın korunması;

LA

f. uzay vatandaşlığını kabul etme ve iptal etme;
g. yabancı ülkelerle ilişkiler;
h. ulusal borcun idaresi;

i. devlet yönetimi ve istatistiksel izleme için bilgi desteği için bir sistem
düzenleme;

TA
S

j. yürütmenin eylemleri için bilimsel bir temel sağlama, idari kararlar,
planlar, tahminler ve devlet kalkınma programları geliştirme, planlanan
kararların sonuçlarını tahmin etme;
k. toplumsal süreçleri izleme ve vatandaşlarla etkileşim kurma
l. devlet yürütme organlarının çalışmalarını denetlemek
m. Vatandaşların ve kamu düzeninin hak ve yükümlülüklerini koruyan,
hukukun üstünlüğünü sağlamak
n. Memurluk görevlisini yetiştirmek ve bir ardıl havuz oluşturmak için bir
sistem düzenlemek
o. Anayasa ve Asgardiya yasalarına, Devlet Başkanının kararnamelerine ve
uluslararası yükümlülüklere uygun diğer hususlar

8. Asgardia’nın tüm mali konularda münhasır yasal hakları vardır. Tüm
Asgardia’nın gelir ve giderleri, dengelenmesi gereken bütçeye dahil edilmelidir.
Asgardia devlet idari organlarının ve devlete ait işletmelerin ihtiyaçlarını
karşılamak mükellefleri aşırı yüklememeli ve ülkedeki yaşam koşullarının
tekdüzeyliğini sağlamalıdır.
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9. Eğer bir sonraki yılın bütçesi, yürürlüğe girmeden önce, mali yılın bitiminden
önce yasalarca kanun tarafından onaylanmazsa, Hükümet şunları yapmak
için harcamaları yapabilir:
-- Kanunla belirlenen kurumları korumak ve kanunlarca belirlenmiş
önlemleri uygulamak;
-- Asgardia’nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmek;
-- Bir önceki yılın bütçesi bu tutarı onayladıysa, diğer iş ve hizmetleri
sürdürmek.
10. Hükümet, Anayasa, uluslararası anlaşmalar, Devlet Başkanı kararnameleri,
Yüksek Değerler Odaları ve yasalar uyarınca ve icrasına uygun olarak kararlar
verir.

K

Madde 36. Karar Verme ve Uygulama

LA

1. Devlet Başkanı, Asgardia vatandaşlarına şahsi ve uzaktan toplantı vererek yerli
ve yabancı ülkelere yönelik siyasetini açıklar ve kendi kararnamesi dahilinde
diğer kararnameleri yayınlayarak öncelikleri belirler. Devlet Başkanının bu
halka hitap edinişleri, ülkenin iç ve dış siyasetini Asgardia’nın misyonunu
gerçekleştirmek amacıyla önümüzdeki yıl ve öncesi planlamak için kullanılan
belge fonksiyonu görüyor. Devlet Başkanının halka hitabı, tüm Asgardia
devlet organları ve yetkilileri için bağlayıcıdır.

TA
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2. Asgardia yasaları, planları ve devlet geliştirme programları, Anayasa’nın
uygulanması ve Asgardia’nın misyonunun yerine getirilmesi için Devlet
Başkanı’nın halka hitap edinişi uygun olarak geliştirilmiş ve kabul edilmiştir.
Asgardia yasaları, önemli sosyal ilişkileri düzenler.
3. Asgardia vatandaşları, hükümetin idari kararlarını hazırlayabilir ve kanunlara
uygun olarak elektronik oylama (mevzuat teklif etme hakkı) vasıtasıyla
hazırlıklarına katılabilir.
4. Asgardia yasalarının uygulanmasını sağlamak için, hükümet, bakanlıkları ve
diğer devlet organları kanuni belgeleri yayımlamaktadır.
5. Asgardia devlet organları, kendi alanlarındaki hukuki eylemleri iyileştirmek
için benimsenen / çıkarılan eylemlerin pratik uygulamasını izlemektedir.
Kabul edilen / çıkarılan yasal işlemlerin izlenmesi ve denetlenmesi, Asgardia
denetim otoriteleri tarafından ve ayrıca elektronik oy kullanma yöntemiyle
kamu denetimi mekanizmalarını kullanılarak Asgard vatandaşları tarafından
gerçekleştirilir.

Madde 37. Hukuk
1. Asgardia’daki adalet sadece mahkemede uygulanır.
2. Asgardia’daki yargı, bir anayasal, sivil, idari ve cezai davaları için dört panelden
oluşan Kraliyet Mahkemesi biçimini alır.
3. Kraliyet Mahkemesi, Devlet Başkanının atadığı Yüksek Hakim tarafından
yönetilir. Kraliyet Mahkemesi Yargıçları, Kraliyet Yüce Değerler Konseyi’nin
önerisi üzerine Parlamento tarafından atanır
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4. Kraliyet Mahkemesinin Başkanlığı 13 hakimden oluşuyor. Kraliyet Mahkemesi
Başkanlığı’na Yüksek Adalet başkanlık eder.
5. Adalet, 40-65 yaşları arasındaki Asgard vatandaşları olabilir ve bu kişiler
hukuk mesleğine ve en az beş yıl yasal meslekte çalışma tecrübesine sahiptir.
Yasalar, hakimle ilgili ek şartlar koyabilir.
6. Nizamnamesi, panellerin kompozisyonu, Kraliyet Mahkemesinin işini
şekillendirme ve düzenleme prosedürü kanunla belirlenir.
7. Yüce Adalet Kraliyet Mahkemesinin çalışmalarını düzenler, mahkemenin iç
kanunlarını belirler, mahkemenin başkanlık toplantılarını çağırır ve başkanlık
eder ve kanunlara uygun olarak diğer görevlerini yapar.

K

8. Mahkeme duruşmaları, katılımcıların tanımlanmasına ve kimliğinin
doğrulanmasına ve şahsen yapılan duruşmalara benzer şekilde, video
konferans ve diğer elektronik sistemler kullanılarak yapılır.
9. Kraliyet Mahkemesi, yasaya uygun olarak tam ve bağımsız adaleti kolaylaştıran
ulusal bütçeyle finanse edilir.

LA

10. Yargıçlar ömür boyu seçilir, dokunulmazlık ve bağımsızlıktan yararlanırlar ve
sadece Anayasa ve Asgardia yasasına tabidirler.
11. Asgardia vatandaşları ve tüm devlet organları için mahkeme kararları
zorunludur.

Madde 38. Savcılık

1. Savcılık Asgardia’nın denetleme ve izleme makamıdır.

TA
S

2. Savcılık, fiillerin ve devlet organlarının faaliyetlerinin ve vatandaşların
Anayasa ve Asgardia yasasıyla hareketlerinin/eylemsizliğinin denetlenmesini
ve izlenmesini sağlar.
3. Başsavcı, Kraliyet Yüce Değerler Konseyi’nin beş yıllık bir süre için teklif
edilmesi üzerine Parlamento tarafından göreve atanır ve görevden alınır.
Başsavcı, diğer savcıları atar.

Madde 39. Ulusal Denetim Bürosu

1. Ulusal Denetim Bürosu, Asgardia’nın denetleme ve izleme organıdır.
2. Ulusal Denetim Bürosu, Parlamento tarafından oluşturulan bütçenin ve
ekonomik yönetimin etkililiğini ve eşgüdümünü izleyen ve yasa uyarınca
Parlamento’ya rapor veren sürekli devlet mali denetim organıdır.
3. Ulusal Denetim Bürosu, Ulusal Denetim Bürosu Başkanı ve denetçilerden
oluşur. Ulusal Denetim Bürosu Başkanı beş yıllık görev süresi için atanır
ve Devlet Başkanın tarafından görevden alınır. Ulusal Denetim Bürosu
denetçileri beş yıllık şartlar için bağımsız bir şekilde Parlamento tarafından
atanır.
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Madde 40. Yasa Uygulama
1. Yasa uygulama (Güvenlik Hizmetleri), vatanın güvenliğini, vatandaşların
güvenliğini, hukukun üstünlüğünü ve hukuk ve düzenini temin eder, suç ve
diğer suçlarla mücadele eder ve Asgardia vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini
korur.
2. Dünya ülkelerinde yaşayan Asgardia vatandaşlarının güvenliğini sağlamak
için, Asgardia güvenlik servisleri ikili ve çok taraflı antlaşmalar temelinde
kalıcı olarak ikamet ettikleri ülkelerin güvenlik servisleriyle çalışır.

TA
S

LA

K

3. Güvenlik hizmetlerini, bunların çalışma usûl ve esaslarını, alanlarını,
yetkilerini, kaynaklarını ve araçlarını oluşturma ve görevlendirme prosedürleri
ile çalışmalarının izlenmesi ve izlenmesine ilişkin usul kanunla düzenlenir.
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BÖLÜM 9.
A N AYA S A’ N I N K A B U L Ü V E D E Ğ I Ş I K L I Ğ I

Madde 41. Anayasa’nın Kabulü
Asgardia Anayasası bir elektronik referandumla kabul ediliyor.

Madde 42. İlk Anayasa

LA

K

Asgardia’nın ilk Anayasası 20/01/2017 genel seçimlerinde seçilen Ulusal Başkanı
Igor Ashurbeyli tarafından referanduma sunulacak. İlk Asgardia Anayasasının
kabulüne ilişkin referandum, kişisel verilerini İnternet üzerinden gönderen ve
https://asgardia.space web sitesinde yayınlanan hüküm ve koşulları kabul eden 18
yaş üzeri kişilere oy vermek için açıktır. Bu kişiler, Asgardia’nın uzay vatandaşlığına
ilişkin yasa kabul edilene kadar tercihli olarak Asgardia vatandaşları olarak kabul
edilir ve daha sonra istendiği takdirde bu statüyü muhafaza edecektir.

Madde 43. Anayasa Kabul Nizadı

TA
S

Asgardia Anayasası, Asgardia vatandaşların yarısından fazlasının lehinde oy
kullanması ve ilk Anayasasını kabul etmesi için bu Anayasa’nın 2. Bölümün 39.
Maddesi gereğince istenen kişilerin sayısına ulaşıldığında benimsenmiş olur.

Madde 44. Anayasa Değişikliği

Asgardia Anayasası elektronik referandumla değiştirilebilir.

Madde 45. Anayasa Değişiklik Prosedürü
Anayasa değişikliği önerileri, Asgardia yasalarına uygun olarak Devlet Başkanı,
Parlamento ve Kraliyet Yüksek Kurulu tarafından yapılabilir.
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BÖLÜM 10.
GEÇICI VE SON HÜKÜMLER

Madde 46. Devlet Başkanının Parlamento seçimi ve Asgardia’nın
Hükümetinin oluşumu öncesi özel hakları

K

Asgardia yasalarının olmaması ve Anayasa hükümlerinin Parlamento seçimi
ve Asgardia Hükümeti’nin kurulmasından önce uygulanması amacıyla Devlet
Başkanı, ilgili yasalar kabul edilene kadar yürürlükte kalan hükümleri çıkarabilir.

Madde 47. Yeni Devlet Başkanının seçimi için özel prosedür

LA

Yeni bir Devlet Başkanı için seçim Anayasa’nın kabulünden sonra ilk beş yıl
içinde planlanırsa, Asgardia Anayasası’nın, Devlet Başkanının en az beş yıldır
vatandaşlığa sahip olma gereğine ilişkin şartlar geçerli değildir.

Madde 48. Parlamentonun Seçimi için Süre Sonu

TA
S

Anayasa’nın kabulünden sonra en geç altı ay içinde Parlamento üyelerinin
seçimi yapılır. İlk seçimin yapılmasına ilişkin usul Anayasa uyarınca Devlet
Başkanının kararnamesiyle belirlenir. Parlamento üyelerinin müteakip seçim
yasası Parlamento kurulduktan sonra kabul edilir.

Madde 49. Asgardia Hükümetinin toplanması için Süre Sonu
Hükümet, Anayasa ve yasaya uygun olarak Asgardia Parlamentosu seçilmesinden
en geç üç ay sonra oluşturulur. Bir Hükümet kuruluncaya kadar Hükümetin
görevleri Devlet Başkanı ve onun Yönetimi tarafından yerine getirilir.

Madde 50. Anayasa’nın Yürürlülüğü

Asgardiya Anayasası, 18 Haziran 2017 tarihli referandum sonuçlarına dayanarak
https://asgardia.space adresindeki resmi yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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