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Không gian
Pháp luật

Luật không gian là cần thiết cho sự sống còn Nhân loại!
thám hiểm vũ trụ & thực dân cần quy định cung cấp & thực hiện bởi 7 tỉnh người vận
hành một Tòa án khám phá vũ trụ (S-XC) .

S> XC ( Space-Thăm dò Tòa án)
Một tòa án khám phá vũ trụ (S> XC) phải được thiết lập.

Để duy trì thăm dò vũ trụ & pháp luật thuộc địa.
S> phán quyết XC được ràng buộc cho tất cả các tỉnh !!!

Tòa án này có 7 Thẩm phán (1 từ mỗi tỉnh) . Phán xét đến bởi bỏ phiếu kín và đa số
phiếu. đa số tối thiểu 4.
Luật Space Nội (1) phục vụ cho không gian Trái đất & Trái đất Mặt trăng. Luật Space Outer (2) phục
vụ cho Planet Thăm dò & thuộc địa hóa. luật không gian được umpired, quản lý & thực thi bởi S>
XC.
Bất kỳ hướng, phán quyết có tính bắt buộc tất cả mọi người và các đối tượng
liên quan. Tất cả các hướng, quyết định có hiệu lực đối tỉnh. Bất kỳ tỉnh không
làm như vậy được tổ chức chịu trách nhiệm bởi các tỉnh khác.

Nếu một Tỉnh vi phạm pháp luật Space Exploration nó được trừng phạt. Những người liên quan
bị truy tố. Thiết bị được sử dụng trong các tội phạm bị tịch thu và giao cho các tỉnh trung thực (Cổ
phiếu tương đương) .

S> X Luật 1 ( Không gian bên trong)

thám hiểm vũ trụ & thực dân cần quy tắc (Pháp luật) được duy trì & thực thi bởi một
Tòa án khám phá vũ trụ (S> XC) . Luật Space Nội
(1) phục vụ cho không gian Trái đất & Trái đất Mặt trăng.
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SX Quarantine-Luật
Không có gì có thể được đưa trở lại Trái Đất! Tất cả mọi thứ mang về từ
vũ trụ được cách ly trên một cổng Space Exploration (S-Xp) . Những
người liên quan vi phạm Luật này có được, CÔ R7

SX Satellites'-Luật
Tỉnh Mỗi có quyền riêng tư! Vệ tinh từ các tỉnh khác xâm nhập
bảo mật này. Vệ tinh nước ngoài tại một tỉnh Inner Space được
tịch thu tháo dỡ & có thể bị phá hủy.

SX Trái đất Moon-Luật
Các Trái đất Mặt trăng là giới hạn khai thác, thuộc địa hóa & quân sự. Những
người liên quan vi phạm pháp luật này nhận được,

CÔ / R7 Tỉnh (S) tham gia vào vi phạm pháp luật này có 'SE p' họ
đóng cửa trong 70 năm. Tất cả các thiết bị sử dụng vi phạm
pháp luật này được tịch thu và chia đều cho các tỉnh trung thực.

S> X Luật 2 ( Không gian bên ngoài)
thám hiểm vũ trụ & thực dân cần quy tắc (Pháp luật) được duy trì & thực thi bởi một Tòa án
Thám Hiểm Không Gian ( S> XC) . Luật Space Outer
(2) phục vụ cho Planet Thăm dò & thuộc địa hóa.

SX thăm dò-Luật
1 st XC ( 1 st Thăm dò yêu cầu bồi thường) của một hành tinh hay mặt trăng đi
vào tỉnh đó xây dựng một cơ sở nhân lực vĩnh viễn. 1 st XC được trợ cho 1/7
của một hành tinh. 1 st
yêu cầu bồi thường chia hành tinh vào 7 lĩnh vực bình đẳng, chọn 1 trong
những khu vực. 2 nguyên đơn chọn 1 trong 6 khu vực còn lại ... người khiếu
nại lần thứ 7 được khu vực cuối cùng. Khi chọn, khu vực không thể thay đổi.
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Thay đổi khu vực là vi phạm pháp luật XC 1st. Bắt buộc câu: Một tỉnh Guilty thua
quyền khu vực bất kỳ & không thể khám phá các hành tinh hay mặt trăng 70 năm.
Tất cả các thiết bị sử dụng cho hoạt động tội phạm này bị tịch thu và chia đều cho
các tỉnh trung thực.
Người tham gia cam kết tội phạm này nhận được, CÔ R7

SX Planets Moon-Luật
Một hành tinh Mặt Trăng thuộc tỉnh mà 1 st
xây dựng một cơ sở có người lái vào nó. Nó không được chia sẻ với các
tỉnh khác! Khi cơ sở mặt trăng trở nên không người lái (Ví dụ. Do bỏ bê) bất
kỳ tỉnh khác có thể di chuyển theo & khẳng định mặt trăng.

Vi phạm Luật Mặt trăng Planets một tỉnh Guilty thua quyền thăm dò mặt trăng 70
năm. Tất cả các thiết bị sử dụng cho hoạt động tội phạm này bị tịch thu và chia đều
cho các tỉnh trung thực.
Người vi phạm: CÔ R7
SX bên trong & ngoài vũ trụ trong tương thích với pháp luật:
SX Trái đất Moon-Luật ( không gian bên trong) không áp dụng cho hành tinh mặt trăng thuộc địa
khác (không gian bên ngoài) !

SX bên trong & ngoài Space luật tương thích:
Luật Kiểm dịch SX ( không gian bên trong) được áp dụng cho tất cả các hành tinh thuộc địa (không gian bên
ngoài) !

SX Satellites'-Luật ( không gian bên trong) được áp dụng cho tất cả các hành tinh thuộc địa (không
gian bên ngoài) ! Trước không gian-thực dân đến khám phá vũ trụ. Mỗi tỉnh xây dựng & đưa vào
quỹ đạo một 'cổng không gian thăm dò' (SX p) . . Tất cả các thăm dò được bắt đầu từ SX p' S.

1GOD tạo ra những vũ trụ & loài người được lựa chọn để trở thành giám sát của vũ trụ
vật lý (Scroll 1 Niềm tin 2) . Vũ trụ giám sát Guardians hướng dẫn cung cấp & pháp
luật cho thám hiểm vũ trụ.
en

Kết thúc.
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