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Ruang
Hukum

Hukum space yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup Manusia!
Ruang eksplorasi & kolonisasi kebutuhan aturan disediakan & dilaksanakan oleh 7 Provinsi yang
mengoperasikan Pengadilan ruang-Eksplorasi (S-XC) .

S> XC ( Space-Eksplorasi Court)
Sebuah Pengadilan Space-Eksplorasi (S> XC) harus diatur.
Untuk menegakkan Ruang eksplorasi & hukum penjajahan.

S> putusan XC mengikat untuk semua Provinsi !!!
Pengadilan ini memiliki 7 Hakim (1 dari masing-masing Provinsi) . Penghakiman datang secara rahasia &
suara mayoritas. Minimum mayoritas 4.

Hukum Ruang batin (1) memenuhi Earth Ruang & Earth Bulan. Luar Angkasa Hukum (2) memenuhi
Planet Eksplorasi & menjajah. hukum ruang yang umpired, dikelola & ditegakkan oleh S>
XC.
Setiap arah, putusan yang mengikat semua orang & entitas yang terlibat. Semua
arah, putusan yang mengikat Provinsi. Setiap Provinsi tidak
melakukannya adalah bertanggung jawab oleh Provinsi lainnya.

Jika sebuah Propinsi melanggar hukum Space Exploration itu dihukum. Orang yang terlibat
mendapatkan dituntut. Peralatan yang digunakan dalam kejahatan disita & diberikan kepada
Provinsi jujur (Saham yang sama) .

S> X Laws 1 ( Ruang batin)
Ruang eksplorasi & kolonisasi perlu aturan (hukum) yang dijunjung tinggi & ditegakkan oleh
Pengadilan Space-Eksplorasi (S> XC) . Hukum Ruang batin

(1) memenuhi Earth Ruang & Earth Bulan.
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SX Karantina-Undang
Tidak ada yang dapat dibawa kembali ke Bumi! Semuanya dibawa kembali dari
Space dikarantina pada port Space Exploration (S-Xp) . Orang-orang yang terlibat
melanggar Undang-undang ini mendapatkan, NONA R7

SX Satellites'-Undang
Setiap Provinsi memiliki hak untuk privasi! Satelit dari Provinsi
lain melanggar privasi ini. Satelit asing di Provinsi Inner Space
yang disita dibongkar & dapat dihancurkan.

SX Earth Moon-Undang
The Bumi Bulan adalah batas untuk pertambangan, menjajah & militer. Orang-orang
yang terlibat melanggar hukum ini mendapatkan,

NONA / R7 Propinsi (S) terlibat dalam melanggar hukum ini mereka
'SE p' ditutup selama 70 tahun. Semua peralatan yang digunakan
melanggar hukum ini disita & dibagi rata oleh Provinsi jujur.

S> X Hukum 2 ( Luar angkasa)
Ruang eksplorasi & kolonisasi perlu aturan (hukum) yang dijunjung tinggi & ditegakkan oleh
Pengadilan Space Exploration ( S> XC) . Luar Angkasa Hukum

(2) memenuhi Planet Eksplorasi & menjajah.

SX Eksplorasi-Undang
1 st XC ( 1 st Eksplorasi Klaim) dari planet atau bulan pergi ke
Provinsi yang membangun basis manusia permanen. 1 st XC hak
untuk 1/7 dari planet. 1 st
penuntut membagi planet menjadi 7 daerah yang sama, mengambil 1
daerah. 2 penuntut mengambil 1 dari 6 daerah yang tersisa ... penuntut 7
mendapat daerah terakhir. Setelah dipetik, daerah yang tidak dapat diubah.
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Mengubah Area adalah melanggar hukum XC 1. Wajib Kalimat: Sebuah Provinsi Bersalah
looses hak untuk daerah manapun & tidak dapat menjelajahi planet atau bulan untuk 70
Tahun. Semua peralatan yang digunakan untuk kegiatan kriminal ini disita & dibagi rata
oleh Provinsi jujur.
Orang-orang yang terlibat melakukan Kejahatan ini mendapatkan, NONA R7

SX Planet Moon-Undang
Sebuah Planet Bulan milik Provinsi yang 1 st
membangun dasar berawak di atasnya. Hal ini tidak dibagi dengan Provinsi
lainnya! Ketika basis bulan menjadi tak berawak (Misalnya. Karena
mengabaikan) setiap Provinsi lain mungkin bergerak di & mengklaim Bulan.

Melanggar Planet Bulan Hukum Propinsi Guilty looses hak untuk mengeksplorasi bulan
untuk 70 Tahun. Semua peralatan yang digunakan untuk kegiatan kriminal ini disita &
dibagi rata oleh Provinsi jujur.
Orang melanggar: NONA R7

SX inner & outer Ruang di-kompatibel hukum:
SX Earth Moon-Undang ( ruang batin) tidak berlaku untuk menjajah Planet Moons
lainnya (luar angkasa) !

SX inner & outer Ruang hukum yang kompatibel:
Hukum Karantina SX ( ruang batin) diterapkan untuk setiap Planet dijajah (luar
angkasa) !
SX Satellites'-Undang ( ruang batin) diterapkan untuk setiap Planet dijajah (luar angkasa) !
Sebelum ruang-kolonisasi datang ruang-eksplorasi. Setiap Provinsi membangun & dimasukkan
ke dalam orbit sebuah 'pelabuhan Space-Exploration' (SX p) . . Semua eksplorasi dimulai dari SX
p' s.

1GOD dibuat dengan Universes & manusia yang dipilih untuk menjadi Kustodian alam
semesta fisik (Scroll 1 Belief 2) . bimbingan pasokan Universe Kustodian Wali & hukum untuk
eksplorasi ruang angkasa.
en
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Akhir.
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