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Plads

Lov

Rumloven er nødvendig for menneskehedens overlevelse!
Rumforskning og -kolonisering har brug for regler leveret og implementeret
af de 7 provinser, der driver en pladsundersøgelsesret (S-XC).

S> XC (Rumforskningsdomstol)
En pladsefterforskningsret (S> XC) skal oprettes.
At opretholde lov om rumforskning og kolonisering.
S> XC-afgørelser er bindende for alle provinser !!!

Denne domstol har 7 dommere (1 fra hver provins). Dommen kommer ved hemmelig
afstemning og flertalsafstemning. Minimumsstørhed 4.

Lov om indre rum (1) tage højde for Earth Space & Earth Moon. Lov om ydre
rum (2) tage højde for Planet Exploration & Colonizing. Rumlovene er
umpired, administreret og håndhævet af S> XC.
Eventuelle anvisninger, afgørelser er bindende for alle
involverede mennesker og enheder. Alle retninger, afgørelser er
bindende for provinser. Enhver provins, der ikke gør det, holdes
ansvarlig for de andre provinser.

Hvis en Provins bryder Rumforskningsloven, det straffes. De
involverede bliver retsforfulgt. Udstyr brugt til forbrydelsen
konfiskeres og gives til de ærlige provinser (lige store andele).

S> X love 1 (Indre rum)
Rumforskning og kolonisering har brug for regler (love) som opretholdes og
håndhæves af en pladsefterforskningsdomstol (S> XC). Lov om indre rum
(1) tage højde for Earth Space & Earth Moon.
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SX karantænelov
Intet kan bringes tilbage til Jorden! Alt bragt
tilbage fra rummet sættes i karantæne i en havn
til rumforskning (S-Xp). Folk involveret i at bryde
denne lov får, FRK R7

SX Satellites-Law
Hver provins har ret til privatliv! Satellitter fra andre
provinser invaderer dette privatliv. Udenlandske
satellitter i provinsens indre rum konfiskeres
demonteres og kan blive ødelagt.

SX EarthMoon-Law
Earths Moon er af grænser for minedrift, kolonisering
og militær. Folk involveret i at bryde denne lov får,

FRK/R7 Provins (s) involveret i at bryde denne
lov har deres 'SE p' lukket i 70 år. Alt udstyr, der
overtræder denne lov, konfiskeres og deles
ligeligt af de ærlige provinser.

S> X love 2 (Ydre rum)
Rumforskning og kolonisering har brug for regler (love) som opretholdes
og håndhæves af en Rumforskningsdomstol (S> XC). Lov om ydre rum
(2) tage højde for Planet Exploration & Colonizing.

SX efterforskning-lov
1St. XC (1St. Efterforskningskrav) af en planet eller måne
går til provinsen, der bygger en permanent menneskelig
base. 1St. XC giver ret til 1/7 af en planet. 1St.
sagsøger deler planeten i 7 lige store områder, vælger 1 af
områderne. 2. sagsøger vælger 1 af de resterende 6
områder ... den 7. sagsøger får det sidste område. Når de
er valgt, kan områder ikke ændres.
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Ændring af områder bryder 1. XC-lov. Obligatorisk sætning: En skyldig
provins mister retten til ethvert område og kan ikke udforske planeten
eller månen i 70 år. Alt udstyr, der anvendes til denne kriminelle
aktivitet, konfiskeres og deles ligeligt af de ærlige provinser.
Folk involveret i at begå denne kriminalitet får, FRK R7

SX Planets Moon-Law
En planetsmåne tilhører provinsen, som 1St.
bygger en bemandet base på den. Det deles ikke med
andre provinser! Når en månebase bliver ubemandet (f.eks.
på grund af forsømmelse) enhver anden provins kan flytte
ind og gøre krav på månen.

Breaking Planets Moon Law a Guilty Province mister retten til at
udforske månen i 70 år. Alt udstyr, der anvendes til denne kriminelle
aktivitet, konfiskeres og deles ligeligt af de ærlige provinser.
Mennesker i krænkelse: FRK R7

SX indre og ydre rum, som ikke er kompatible love:
SX EarthMoon-Law (indre rum) gælder ikke andre
koloniserede Planet Moons (ydre rum)!

SX indre og ydre rumkompatible love:
SX karantænelov (indre rum) anvendes på enhver koloniseret
planet (ydre rum)!
SX Satellites-Law (indre rum) anvendes på
enhver koloniseret planet (ydre rum)!
Før rumkolonisering kommer rumforskning. Hver provins
bygger og sætter en 'Rumforskningshavn' i kredsløb (SX p)..Al
udforskning initieres fra SX p 's.
1GUD skabte universerne og den valgte menneskehed til at blive
depotmand for det fysiske univers (Rul 1 Tro 2). Univers Custodian
Guardians leverer vejledning og lov til udforskning af rummet.
En

Ende.
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