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telpa
likums

Kosmosa likums ir nepieciešams cilvēces izdzīvošanu!
Kosmosa izpētes un kolonizācija vajadzība noteikumi piegādā un īstenotie 7
provinces, kas darbojas ar kosmonautikas tiesa (S-XC) .

S> XC ( Kosmosa izpēte tiesa)
Kosmosa izpēte tiesa (S> XC) ir jāiestata.
Lai atbalstītu kosmosa izpēte un kolonizācijas likumu.

S> XC nolēmumi ir saistoši visām provincēm !!!
Šī tiesa ir 7 tiesneši (1 no katras province) . Spriedums stājas aizklāti balsojot un vairākuma
balsojumu. Minimālais vairākums 4.

Inner Space likumi (1) rūpēties par Zemes Space & Zemes Mēness. Kosmosa likumi (2) apmierinātu
Planet izpētes & kolonijas. Kosmosa likumi ir umpired, administrē un īsteno ar S> XC.

Jebkuras norādes, spriedumi ir saistoši visām personas &
vienībām iesaistīti. Visos virzienos, nolēmumi ir saistoši
provincēs. Jebkura Province nedarīt, ir atbildīgi ar citās
provincēs.
Ja province pārtraukumiem Space Exploration likumu tiek sodīta. Iesaistītie cilvēki
get sodīti. Iekārtas izmanto noziegumu tiek konfiscēts un dota godīgo provinces (vienādās
daļās) .

S> X Likumi 1 ( Inner Space)
Kosmosa izpētes un kolonizācija vajadzība noteikumi (likumi) kas ir apstiprināts un īsteno
ar kosmonautikas tiesā (S> XC) . Inner Space likumi
(1) rūpēties par Zemes Space & Zemes Mēness.
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SX Karantīna-likums
Nekas var atkal uz Zemi! Viss atkal no kosmosa tiek noteikta
karantīna uz Space Exploration ostā (S-Xp) . Cilvēki iesaistīti
pārkāpj šo likumu get, JAUNKUNDZE R7

SX Satellites'-likums
Katram Province ir tiesības uz privātumu! Satellites no citās
provincēs iebrukt šo privātumu. Ārvalstu Satellites pēc provincēs
Inner Space tiek konfiscētas demontēti un var tikt iznīcināti.

SX Zemes Mēness-likums
Zemes Mēness ir robežās attiecībā uz ieguves rūpniecību, kolonizācijas un
militārās. Cilvēki, kas iesaistīti pārkāpj šo likumu get,

JAUNKUNDZE / R7 province (S) iesaistīti pārkāpj šo likumu, ir to
"SE p" slēguši 70 gadus. Visas ierīces, ko izmanto pārkāpj šo
likumu tiek konfiscēts un sadala vienādās daļās pa godīgo
provincēs.

S> X Likumi 2 ( Kosmosā)
Kosmosa izpētes un kolonizācija vajadzība noteikumi (likumi) kas ir apstiprināts un īsteno
ar Space Exploration tiesā ( S> XC) . Kosmosa likumi
(2) apmierinātu Planet izpētes & kolonijas.

SX Exploration-likums
1 st XC ( 1 st Exploration Pretenzijas) no planētas vai mēness iet
provincē, kas balstās uz pastāvīgu cilvēka bāzi. 1 st XC dod līdz
1/7 no planētas. 1 st
prasītāji dala planēta uz 7 vienāda lieluma, paceļ 1 no apgabaliem.
2nd prasītāji cērtes 1 no atlikušajiem 6 jomās ... 7. iesniedzējs
saņem pēdējo zonu. Kad paņēma, teritorijas nevar tikt mainīts.

2

1 Dieva likums, Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt! province 14.12.3.1
N-At-m www.universecustodianguardians.org

1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Guardians

Mainot teritorijas ir sensacionālas 1st XC likumu. Obligātā Teikums: vainīgs Province
zaudē tiesības jebkurā vietā un nevar izpētīt planētu vai mēness 70 gadiem. Visas
iekārtas, ko izmanto par šo noziedzīgo darbību, tiek konfiscēts un sadala vienādās daļās
pa godīgo provincēs.
Cilvēki, kas iesaistīti apņemoties šo noziegumu get, JAUNKUNDZE R7

SX Planētas Mēness-likums
Planētas Mēness pieder provincē, ka 1 st
būvē pilotējamus bāzi par to. Tas nav kopīgs ar citās provincēs! Kad
mēness bāzi kļūst bezpilota (Piem., Sakarā ar nolaidību) jebkurš
cits Province var pārvietoties un pieprasīt Mēnesi.
Pārkāpšanu Planētas Mēness likums vainīgs Province zaudē tiesības izpētīt mēness 70
gadiem. Visas iekārtas, ko izmanto par šo noziedzīgo darbību, tiek konfiscēts un sadala
vienādās daļās pa godīgo provincēs.
Cilvēki pārkāpjot: JAUNKUNDZE R7

SX iekšējās un ārējās Telpa saderīgi likumi:
SX Zemes Mēness-likums ( iekšējais Space) neattiecas uz citām colonized
Planet Mēnešu (kosmosā) !

SX iekšējās un ārējās Space saderīgs likumi:
SX Karantīna likums ( iekšējais Space) tiek piemērota katram colonized Planet (kosmosā)
!

SX Satellites'-likums ( iekšējais Space) tiek piemērota katram colonized Planet (kosmosā)
! Pirms kosmosa kolonizāciju nāk kosmosa izpēti. Katrs Province veidot un orbītā a
"Kosmosa izpēte ostas" (SX p) . . Visa izpēte tiek uzsākta no SX p ' s.

1GOD radīja Visumu & izvēlēto cilvēci kļūt Turētājbanka par fizisko visumu (Scroll 1
Ticu 2) . Universe Turētājbanka Aizbildņiem piegādi vadlīnijas un likums par
kosmosa izpēti.
en
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