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Przestrzeń
Prawo

Prawo przestrzeń jest potrzebna do przetrwania ludzkości!
Zasady Kosmos i kolonizacja potrzebę dostarczone i wdrożone przez 7 prowincjach
którzy prowadzą Court przestrzeń-Exploration (S-XC) ,

S> XC ( Przestrzeń-Exploration Court)
A Space Exploration-Court (S> XC) należy skonfigurować.

Podtrzymywać Space Exploration & prawo kolonizacji.
S> XC orzeczenia są wiążące dla wszystkich prowincjach !!!

Ten sąd ma 7 sędziów (1 z każdej prowincji) , Wyrok przychodzi tajnym & większością
głosów. Minimalna większość 4.
Przepisy wewnętrzne przestrzeni (1) zaspokoić Ziemi Space & ziemskiego Księżyca. Przepisy kosmosu (2) zaspokoić
Planet Exploration & kolonizacji. przepisy przestrzeń są arbitrów, podawać i egzekwowane przez S> XC.

Wszelkie wskazówki, orzeczenia są wiążące dla wszystkich osób i podmiotów. Wszystkie
kierunki, orzeczenia są wiążące dla prowincji. Wszelkie prowincja nie robi tak jest
pociągnięty do odpowiedzialności za innych prowincjach.

Jeśli Województwo łamie prawo Kosmos jest karane. Osoby zaangażowane uzyskać
ścigane. Sprzęt używany w zbrodni jest skonfiskowane i podane do uczciwych
prowincjach (równe udziały) ,

S> X U. 1 ( Przestrzeń wewnętrzna)
Kosmos i kolonizacja potrzebują zasad (prawa) które są przestrzegane i egzekwowane przez sąd
Przestrzeń-Exploration (S> XC) , Przepisy wewnętrzne przestrzeni
(1) zaspokoić Ziemi Space & ziemskiego Księżyca.
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Kwarantanna SX-Law
Nic nie może być sprowadzony na Ziemię! Wszystko sprowadzone z
przestrzeni jest kwarantannie na porcie Kosmos (S-PD) , Osoby
zaangażowane łamanie tego prawa dostać, MS R7

SX Satellites'-Law
Każda prowincja ma prawo do prywatności! Satelity z innych prowincjach
najechać ten prywatność. Satelity obcego w prowincjach Inner Space są
konfiskowane zdemontowana i może być zniszczone.

Ziemia Księżyc SX-Law
Ziem Księżyc ma ograniczeń dla górnictwa, kolonizacji i wojsko. Osoby
zaangażowane łamiąc prawo to dostać,
MS / R7 Województwo (E) zaangażowany w łamanie tego prawa mają
swoje „SE p” zamknięty przez 70 lat. Cały sprzęt używany łamanie tego
prawa jest skonfiskowane i równo podzielone przez uczciwych prowincji.

S> X U. 2 ( Przestrzeń kosmiczna)
Kosmos i kolonizacja potrzebują zasad (prawa) które są przestrzegane i
egzekwowane przez sąd Kosmos ( S> XC) , Przepisy kosmosu
(2) zaspokoić Planet Exploration & kolonizacji.

Poszukiwania SX-Law
1 st XC ( 1 st Poszukiwania zakresie zastrzeżeń) planety lub księżyca idzie
do prowincji, która buduje trwałe podstawy ludzkie. 1 st XC uprawnia do
1/7 planety. 1 st
Powód dzieli planetę w 7 równych obszarach, wybiera 1 z obszarów. 2-te
wierzyciel wybiera 1 z 6 pozostałych obszarach ... 7. wnioskodawca
dostaje ostatni obszar. Po zbierane, obszary nie mogą być zmieniane.
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Zmiana obszarów jest łamanie prawa 1st XC. Obowiązkowe Zdanie: winny Prowincja traci
prawo do dowolnej powierzchni i nie mogą odkrywać planety lub księżyca na 70 lat. Cały
sprzęt używany do tej działalności przestępczej jest skonfiskowane i równo podzielone przez
uczciwych prowincji.
Osób zajmujących się popełnienie tego przestępstwa, MS R7

SX Planet Moon-Law
Planety Księżyc należy do prowincji, które 1 st
buduje bazę załogową na nim. To nie jest dzielony z innymi prowincjami! Gdy
baza księżyc staje się bezzałogowy (Np. Ze względu na zaniedbania) każda
inna prowincja może poruszać się i domagać się Księżyc.

Naruszenie planety Księżyc ustawy winny Prowincja traci prawo do eksploracji księżyca przez
70 lat. Cały sprzęt używany do tej działalności przestępczej jest skonfiskowane i równo
podzielone przez uczciwych prowincji.
Ludzie z naruszeniem: MS R7

SX Wewnętrzna i zewnętrzna przestrzeń w kompatybilnych przepisach:
Ziemia Księżyc SX-Law ( przestrzeń wewnętrzna) nie ma zastosowania do innych skolonizowanych
Planet księżyce (przestrzeń kosmiczna) !

SX Przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna kompatybilne przepisy:
SX Prawo Kwarantanna ( przestrzeń wewnętrzna) jest stosowana do każdego skolonizowane planety (przestrzeń
kosmiczna) !

SX Satellites'-Law ( przestrzeń wewnętrzna) jest stosowana do każdego skolonizowane planety (przestrzeń
kosmiczna) ! Przed czasoprzestrzeni kolonizacji przychodzi czasoprzestrzeń eksploracji. Każda prowincja
zbudować i umieścić na orbicie a „kosmodromu-poszukiwawcze” (SX P) , , Wszystko badanie rozpoczyna się
od SX p” s.

1GOD stworzył Wszechświaty i wybrany rodzaj ludzki, aby stać się opiekunem fizycznego
Wszechświata (Przewijania 1 Przekonanie 2) , Wszechświat Powiernik Guardians poradnictwo
Supply & prawo do przestrzeni kosmicznej.
pl

Koniec.
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