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Prostor
Zákon

Prostor zákon je potřebný pro lidstvo přežít!
Průzkum vesmíru a kolonizace potřebují pravidla dodané a realizované 7 provincií,
kteří provozují Space Exploration-Court (S-XC) ,

S> XC ( Space Exploration-soud)
A Space-Exploration Court (S> XC) musí být nastavena.

Obhájit Space Exploration & kolonizační zákon.
S> XC rozsudky jsou závazné pro všechny provincie !!!

Tento soud má 7 soudců (1 z každé provincii) , Rozsudek je tajným hlasováním a
většinou hlasů. Minimální většina 4.
Vnitřní prostor Zákony (1) obstarávat Země Space & Earth Moon. Outer Space Zákony (2) obstarávat
pro Planet Exploration & kolonizovat. Vesmírné zákony jsou rozhodovány, podávat a vymáhá S>
XC.

Případné směry, rozsudky jsou závazné pro všechny lidi & subjekty
zapojené. Všechny směry, Rozsudky jsou závazné do provincií. Jakákoli
Provincie tak nečiní se zodpovídat ostatních provincií.

Pokud Provincie poruší zákon Space Exploration je potrestán. Lidé podílející se
dostat stíhán. Zařízení používaná v trestné činnosti je zabaven a vzhledem k poctivé
provincií (stejné podíly) ,

S> X Zákony 1 ( Vnitřní prostor)
Průzkum vesmíru a kolonizace potřebují pravidla (zákony) které byly dodržovány a prosazovány
prostřednictvím Prostorově Exploration soudu (S> XC) , Vnitřní prostor Zákony

(1) obstarávat Země Space & Earth Moon.
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SX Quarantine-Law
Nic nemůže být uvedena zpět na Zemi! Všechno, co přivezl z
vesmíru je do karantény na portu Space Exploration (S-Xp) , Lidé
zapojení porušení tohoto zákona dostat, SLEČNA R7

SX Satellites'-Law
Každý Provincie má právo na soukromí! Satelity z jiných provincií
napadnout toto soukromí. Zahraniční Satelity v několika provinciích
vnitřní prostor zabaví demontovat a mohou být zničeny.

SX Earth Moon-Law
Zeminy Moon je limitů pro těžbu, kolonizovat & armádu. Lidé
zapojení porušení tohoto zákona dostat,
SLEČNA / R7 Provincie (Y) zapojeny do porušení tohoto zákona mají
své ‚SE p‘ vypnut po dobu 70 let. Veškeré vybavení použité porušení
tohoto zákona je zabaven a rozdělen rovným dílem poctivé provincií.

S> X Zákony 2 ( Vesmír)
Průzkum vesmíru a kolonizace potřebují pravidla (zákony) které potvrdil a vynucena
soudem Space Exploration ( S> XC) , Outer Space Zákony
(2) obstarávat pro Planet Exploration & kolonizovat.

SX Exploration-Law
1 Svatý XC ( 1 Svatý Zkoumání nárok) planety nebo měsíce jde
provincii, která staví stálou lidskou základnu. 1 Svatý XC opravňuje
k 1/7 planety. 1 Svatý
žadatel rozděluje planetu do 7 stejných oblastech, zvedne 1 z oblastí. 2.
Žadatel si vybere jeden ze zbývajících 6 oblastí, ... 7. žadatel dostane
posledně jmenovanou oblast. Poté, co si vybral, plochy nelze změnit.
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Změna prostorách je k prolomení 1. XC zákon. Povinné Sentence: provinilé Province
ztrácí nárok na jakékoliv oblasti, a nemohou zkoumat planetu nebo měsíc po dobu 70 let.
Všechna zařízení používaná k této trestné činnosti je zabaven a rozdělen rovným dílem
poctivé provincií.
Lidé zapojení páchání této trestné činnosti dostat, SLEČNA R7

SX Planety Moon-Law
Planets Moon patří do provincie, která 1 Svatý
buduje s posádkou základnu na něj. Je nesdílí se s ostatními provinciemi! Když
se měsíční základna se stane bezpilotní (Např. Z důvodu zanedbání) jakýkoli
jiný Province se může pohybovat v publikaci tvrdí Měsíc.

Poruší Planet Moon zákona provinilé Province ztrácí právo prozkoumat měsíc po dobu
70 let. Všechna zařízení používaná k této trestné činnosti je zabaven a rozdělen
rovným dílem poctivé provincií.
Lidé v rozporu: SLEČNA R7

SX Vnitřní a vnější prostor v kompatibilních zákonů:
SX Earth Moon-Law ( vnitřní prostor) nevztahuje na jiné kolonizované Planet
Moons (vesmír) !

SX Vnitřní a vnější prostor kompatibilní zákony:
SX karantény Law ( vnitřní prostor) je aplikován na každou kolonizované planetě (vesmír)
!
SX Satellites'-Law ( vnitřní prostor) je aplikován na každou kolonizované planetě (vesmír) !
Před prostorově kolonizaci je vesmírný průzkum. Každá spolková země vybudovat si dát
na oběžnou dráhu a ‚Space Exploration-portu‘ (SX p) , , All průzkumu bylo zahájeno z SX
p‘ s.

1GOD vytvořil Vesmír a lidstvo vybrán, aby se stal kustod fyzikálního vesmíru (Rolovacího
1 víra 2) , Vesmír Depozitář Guardians zásobování vedení & zákon pro výzkum
vesmíru.
en

Konec.
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