1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder Guardians

Rûmte

Wet
Space Law is nedich foar humankind survival!
Space exploration & kolonisaasje ferlet regels oanlevere & útfierd troch de 7
Provinsjes dy't wurkje in Space-Exploration Hof (S-XC) .

S> XC ( Space-Exploration Court)
In Space-Exploration Hof (S> XC) moatte wurde opsetten.

Om uphold Space exploration & kolonisaasje wet.
S> XC regels binne binend foar alle Provinsjefûns !!!
Dizze rjochtbank hat 7 Rjochters (1 út elke Provinsje) . Oardiel komt by geheime stimming & mearderheid
fan stimmen. Minimum mearderheid 4.

Inner Space Laws (1) miette for Earth Space & Earth Moon. Outer Space Laws (2) miette for
Planet Exploration & Colonizing. Space wetten wurde umpired, bestjoerd & ôftwongen troch
S> XC.
Any rjochtingen, regels binne binend alle minsken & entiteiten
belutsen. Alle rjochtingen, regels binne binend foar Provinsjes. Any
Provinsje net dogge sa wurdt oansprutsen troch de oare Provinsjes.

As in Provinsje brekt it Space Exploration wet dat wurdt straft. De minsken belutsen krije
ferfolge. Apparatuer brûkt yn 'e misdie wurdt konfiskearre & jûn oan it earlik Provinsjes (Gelikense
oandielen) .

S> X Laws 1 ( Ynderlike Space)
Space exploration & kolonisaasje nedich regels (Wetten) dy't grûndearre ferklearre & ôftwongen
troch in Space-Exploration Hof (S> XC) . Inner Space Laws

(1) miette for Earth Space & Earth Moon.
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SX quarantine-Wet
Neat kin brocht werom nei Ierde! Alles brocht werom út Space
wurdt quarantined op in Space Exploration haven (S-Xp) . Minsken
belutsen brekken dit Wet krije, MS R7

SX Satellites'-Wet
Eltse Provinsje hat rjocht op privacy! Satelliten fan oare Provinsjes ynfal
dizze privacy. Bûtenlânske Satellites yn in Provinsjefûns Sintrale Space
wurde konfiskearre ûntmantele & meie wurde ferneatige.

SX Earth Moon-Wet
De Earths Moon is fan limiten foar mynbou, colonizing & militêren. Minsken
belutsen brekken dizze wet krije,

MS / R7 Provinsje (S) belutsen by it brekken dizze wet hawwe harren
'SE p' stillein foar 70 jier. Alle apparatuer brûkt brekken dizze wet is
beslach naam & opdield likegoed troch de earlik Provinsjes.

S> X Laws 2 ( Romte)
Space exploration & kolonisaasje nedich regels (Wetten) dy't grûndearre ferklearre & ôftwongen
troch in Space Exploration Hof ( S> XC) . Outer Space Laws

(2) miette for Planet Exploration & Colonizing.

SX Exploration-Wet
1 st XC ( 1 st Exploration Claim) fan in planeet of moanne giet oan de
Provinsje dat bout in permaninte minsklike basis. 1 st XC rjocht ta 1/7
fan in planeet. 1 st
claimant ferdielt de planeet yn 7 gelikense gebieten, pakt 1 fan de
gebieten. 2e claimant pakt 1 fan de oerbliuwende 6 gebieten ... de 7e
claimant krijt de lêste gebiet. Ienkear picked, gebieten kinne net feroare
wurde.
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Wikseljende Areas is breaking 1e XC wet. Ferplichte Sentence: In Guilty Provinsje looses
it rjocht om elk gebiet & kin net ferkenne de planeet of moanne foar 70 Years. Alle
apparatuer brûkt foar dizze kriminele aktiviteit is beslach naam & opdield likegoed troch
de earlik Provinsjes.
Minsken belutsen begean fan dizze Crime krije, MS R7

SX Planeten Moon-Wet
A Planeten Moon heart ta de Provinsje dat 1 st
bout in manned basis derop. It is net dield mei oare Provinsjes! Wannear't
in moanne basis wurdt ûnbemanne (Bgl. Troch te fertutearzing) eltse
oare Provinsje meie bewege yn & opeaskje de moanne.

Breaching Planeten Moon Wet in Guilty Provinsje looses it rjocht om te ferkennen de moanne
foar 70 Years. Alle apparatuer brûkt foar dizze kriminele aktiviteit is beslach naam & opdield
likegoed troch de earlik Provinsjes.

Minsken yn striid: MS R7

SX binnenste & Outer Space yn-kompatible wetten:
SX Earth Moon-Wet ( ynderlike Space) net fan tapassing op oare kolonisearre
Planet Moons (romte) !

SX binnenste & Outer Space kompatibel wetten:
SX quarantine Law ( ynderlike Space) wurdt tapast oan elke kolonisearre Planet (romte)
!
SX Satellites'-Wet ( ynderlike Space) wurdt tapast oan elke kolonisearre Planet (romte) !
Foardat romte-kolonisaasje komt romte-exploration. Eltse Provinsje build & sette yn baan
om in 'Space-Exploration haven' (SX p) . . Alle ferkenning wurdt op gong brocht fan de SX
p ' s.

1GOD makke de Universes & selektearre humankind te wurden bewarder fan it fysike
Universe (Scroll 1 Leauwe 2) . Universe bewarder Guardians supply begelieding & wet romteferlet
exploration.
en
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