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Rymden

Lag
Space Law behövs för mänskligheten att överleva!
Utforskning av rymden och kolonisering behovet regler levererade & genomförs av de 7
Provinces som driver en rymd Exploration Court (S-XC) .

S> XC ( Space-Exploration Court)
A Space-Exploration Court (S> XC) måste ställas in.
För att upprätthålla Space exploration & kolonisering lag.

S> XC avgöranden är bindande för alla provinser !!!

Denna domstol har 7 domare (En från varje provins) . Dom kommer genom sluten omröstning
och majoritet. Minsta majoriteten 4.

Inner Space Lagar (1) tillgodose Earth Space & Earth månen. Yttre rymden Laws (2) tillgodose
Planet Exploration & Kolonisering. Rymd lagar umpired, administreras och upprätthålls av
S> XC.
Anvisningar är avgöranden bindande alla människor och enheter som
deltar. Alla riktningar, är avgöranden binder till provinserna. Alla
provinsen inte göra det hålls ansvarig av de övriga provinserna.

Om en Provins bryter Space Exploration lag det straffas. De inblandade får åtalas. Utrustning
som används i brottet konfiskerade och ges till ärliga provinserna (lika delar) .

S> X Laws 1 ( Inre utrymme)
Utforskning av rymden och kolonisering behöver regler (lagar) som upprätthålls och upprätthålls
av en rymd Exploration Court (S> XC) . Inner Space Lagar

(1) tillgodose Earth Space & Earth månen.
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SX Quarantine-lag
Ingenting kan föras tillbaka till jorden! Allt kom tillbaka från Space
karantän på en Space Exploration port (S-Xp) . Människor som är
inblandade bryta denna lag får, FRÖKEN R7

SX Satellites'-lag
Varje provinsen har rätt till privatliv! Satelliter från andra provinser
invadera denna sekretess. Utländska satelliter i en Provinces
Inner Space konfiskeras demonterat & kan förstöras.

SX Earth Moon-lag
Jordens måne är gränserna för gruvdrift, kolonisera militär. Människor
som är inblandade bryta denna lag får,

FRÖKEN / R7 Provins (S) involverade i att bryta denna lag har
sin 'SE p' stängas under 70 år. All utrustning som används
bryta denna lag konfiskerade & delas lika av ärliga provinserna.

S> X Lagar 2 ( Yttre rymden)
Utforskning av rymden och kolonisering behöver regler (lagar) som upprätthålls och upprätthålls av
en Space Exploration Court ( S> XC) . Yttre rymden Laws

(2) tillgodose Planet Exploration & Kolonisering.

SX Exploration-lag
1 st XC ( 1 st Utforskning Lås) av en planet eller månen går till
provinsen som bygger en permanent mänsklig bas. 1 st XC
berättigar till 1/7 av en planet. 1 st
sökanden uppdelar planet in i 7 lika stora områden, plockar ett av
områdena. 2nd sökande plockar en av de återstående 6 områden ... 7: e
sökande får det sista området. När plockas kan områden som inte
ändras.
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Ändra områden bryta 1st XC lag. Obligatorisk Mening: dåligt provinsen förlorar
rätten till något område & kan inte utforska planet eller månen för 70 år. All
utrustning som används för denna kriminella verksamhet konfiskeras och delas lika
av ärliga provinserna.
Personer som deltar begå detta brott får, FRÖKEN R7

SX Planets Moon-lag
En Planets månen tillhör provinsen som en st
bygger en bemannad bas på den. Det är inte delas med andra provinser! När
en måne bas blir obemannade (T ex. På grund av försummelse) någon
annan provins kan flytta in och göra anspråk på månen.

Bryta Planets månen Law dåligt provinsen förlorar rätten att utforska månen för 70
år. All utrustning som används för denna kriminella verksamhet konfiskeras och
delas lika av ärliga provinserna.
Personer som bryter: FRÖKEN R7

SX inre och yttre rymden in-kompatibla lagar:
SX Earth Moon-lag ( inre utrymme) gäller inte andra koloniserade Planet
Moons (yttre rymden) !

SX inre och yttre rymden kompatibla lagar:
SX Quarantine Law ( inre utrymme) tillämpas på varje koloniserade Planet (yttre
rymden) !

SX Satellites'-lag ( inre utrymme) tillämpas på varje koloniserade Planet (yttre
rymden) ! Innan rymd kolonisering kommer rymdutforskning. Varje provins bygga
och sätta i omlopp en 'Space-Exploration port' (SX p) . . All utforskning initieras från SX
p' s.

1GOD skapade Universum & valt mänskligheten att bli förvarings av det fysiska
universum (Scroll 1 Tro 2) . Universe Depå Guardians leverans vägledning & lag för
utforskning av rymden.
en

Slutet.
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