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Ruimte

Wet
Space Law is nodig voor de mensheid te overleven!
Verkenning van de ruimte en kolonisatie noodzaak regels geleverd en geïmplementeerd door de 7
Provinciën, die een ruimte-exploratie Court bedienen (S-XC) .

S> XC ( Space-Exploration Court)
A Space-Exploration Court (S> XC) moet worden ingesteld.
Verkenning van de ruimte en kolonisatie recht te handhaven.

S> XC uitspraken zijn bindend voor alle provincies !!!
Deze rechtbank heeft 7 rechters (1 van elke provincie) . Oordeel komt bij geheime stemming & meerderheid
van stemmen. Minimale meerderheid 4.

Inner Space Laws (1) catering voor Earth Space & Aarde Maan. Outer Space Laws (2) catering
voor Planet Exploration & Koloniseren. Space wetten worden umpired, beheerd en afgedwongen
door S> XC.
Elke richtingen, zijn uitspraken bindend alle mensen en entiteiten die betrokken
zijn. Alle richtingen, zijn uitspraken binden aan provincies. Elke provincie niet te
doen is verantwoording door de andere provincies gehouden.

Als een Provincie breekt de Space Exploration wet is gestraft. De mensen die betrokken raken
vervolgd. Apparatuur die wordt gebruikt in de misdaad wordt in beslag genomen en gegeven aan de
eerlijke Provincies (Gelijke delen) .

S> X Laws 1 ( Innerlijke ruimte)
Verkenning van de ruimte en kolonisatie hebben regels nodig (wetten) die worden gehandhaafd en
afgedwongen door een Space-Exploration Court (S> XC) . Inner Space Laws

(1) catering voor Earth Space & Aarde Maan.
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SX Quarantaine-wet
Niets kan worden teruggebracht naar de aarde! Alles teruggebracht vanuit de ruimte
in quarantaine wordt geplaatst op een Space Exploration haven (S-Xp) . Mensen die
betrokken zijn het breken van deze wet krijgen, MEVROUW R7

SX Satellites'-Law
Elke provincie heeft recht op privacy! Satellieten uit andere provincies binnen
te vallen dit privacy. Buitenlandse Satellieten in een provincies Inner Space in
beslag worden genomen ontmanteld en worden vernietigd.

SX Earth Moon-Law
De aarde Maan is van de limieten voor de mijnbouw, koloniseren en militairen. Mensen
die betrokken zijn het breken van deze wet krijgen,

MEVROUW / R7 Provincie (S) betrokken bij het breken van deze wet hebben hun
'SE p' stilgelegd voor 70 jaar. Alle apparatuur die wordt gebruikt breken van deze
wet wordt in beslag genomen en gelijkelijk verdeeld door de eerlijke provincies.

S> X Laws 2 ( Ruimte)
Verkenning van de ruimte en kolonisatie hebben regels nodig (wetten) die worden gehandhaafd en
afgedwongen door een Space Exploration Court ( S> XC) . Outer Space Laws

(2) catering voor Planet Exploration & Koloniseren.

SX Exploratie-Law
1 st XC ( 1 st Exploratie Claim) van een planeet of maan gaat naar de
provincie die een permanente menselijke basis bouwt. 1 st XC geeft recht
op 1/7 van een planeet. 1 st
aanvrager verdeelt de aarde in 7 gelijke oppervlakken, pakt 1 van de
gebieden. 2e eiser pakt 1 van de resterende 6 zones ... de 7e aanvrager
krijgt de laatste gebied. Eenmaal geplukt, kan gebieden niet worden
gewijzigd.
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Kleedruimtes is het breken van de 1e XC wet. Verplichte Zin: A Guilty Provincie verliest het recht
op elk gebied en kan de planeet of maan verkennen niet voor 70 jaar. Alle apparatuur die wordt
gebruikt voor deze criminele activiteiten wordt in beslag genomen en gelijkelijk verdeeld door de
eerlijke provincies.
Mensen die betrokken zijn het plegen van dit misdrijf te krijgen, MEVROUW R7

SX Planeten Moon-Law
Een Planets Moon behoort tot de provincie dat 1 st
bouwt een bemande basis op het. Het wordt niet gedeeld met andere provincies! Wanneer
een maanbasis wordt onbemande (Bijv. Als gevolg van verwaarlozing) een andere
provincie kan bewegen en aanspraak maken op de Maan.

Het overtreden Planets Moon Law een Guilty provincie verliest het recht op de maan te onderzoeken voor 70
jaar. Alle apparatuur die wordt gebruikt voor deze criminele activiteiten wordt in beslag genomen en gelijkelijk
verdeeld door de eerlijke provincies.
Mensen in de strijd: MEVROUW R7

SX innerlijke & buitenste Space in-compatible wetten:
SX Earth Moon-Law ( innerlijke ruimte) is niet van toepassing op andere
gekoloniseerde planeet Moons (ruimte) !

SX innerlijke en uiterlijke Space compatible wetten:
SX Quarantaine Law ( innerlijke ruimte) wordt toegepast op elke gekoloniseerd Planet (ruimte)
!
SX Satellites'-Law ( innerlijke ruimte) wordt toegepast op elke gekoloniseerd Planet (ruimte)
! Voordat space-kolonisatie komt ruimte-exploratie. Elke provincie bouwen & put in een
baan om een 'Space-Exploration port' (SX p) . . Alle verkenning wordt geïnitieerd vanuit de SX
p' s.

1GOD die de universa schep & geselecteerde mensheid om Bewaarder geworden van het
fysieke heelal (Rol 1 geloof 2) . Universe Custodian Guardians levering begeleiding & wet voor
de verkenning van de ruimte.
en

Einde.
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