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Espaço

Lei
Lei espaço é necessário para a Humanidade sobrevivência!
regras de exploração espacial e necessidade colonização fornecidos e implementados pelas 7
Províncias que operam um Tribunal Space-Exploration (S-XC) .

S> XC ( Space-Exploração Court)
Um Tribunal Space-Exploration (S> XC) deve ser configurado.

Para defender Espaço Exploração & lei colonização.
S> decisões XC são obrigatórias para todas as Províncias !!!

Este tribunal tem 7 juízes (1 de cada Província) . Julgamento vem por voto secreto e
maioria de votos. maioria mínimo de 4.
Leis espaço interior (1) atender Espaço Terra & lua da Terra. Outer Leis espaço (2) atender a
Planeta Exploração e colonizadores. leis espaciais são arbitradas, administrada e executada
por S> XC.
Todos os sentidos, as decisões são vinculativas todas as pessoas e entidades
envolvidas. Todas as direções, as decisões são vinculativas para as províncias. Qualquer
Província de não fazê-lo é responsabilizado pelas outras Províncias.

Se um Província quebra a lei Exploração Espacial é punido. As pessoas envolvidas se
processado. Os equipamentos utilizados no crime é confiscada e dada às Províncias
honestos (partes iguais) .

S> X Leis 1 ( Espaço interior)
exploração e colonização espacial precisam de regras (leis) que sejam respeitados e aplicada por
um Tribunal Space-Exploration (S> XC) . Leis espaço interior

(1) atender Espaço Terra & lua da Terra.
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SX Quarantine-Lei
Nada pode ser trazido de volta à Terra! Tudo trazido de volta do espaço
está em quarentena em uma porta Exploração Espacial (S-Xp) . As
pessoas envolvidas quebrar esta Lei entrar, SENHORA R7

SX dos satélites-Lei
Cada província tem o direito de privacidade! Satélites de outras províncias
invadir esta privacidade. Satélites estrangeiros em um Províncias espaço
interior são confiscados desmontado e pode ser destruído.

SX Terra Moon-Lei
A Terra da Lua é de limites para a mineração, colonizando e militar. As
pessoas envolvidas quebrar esta lei entrar,
SENHORA / R7 Província (S) envolvido em quebrar esta lei têm o seu 'SE
p' desligado por 70 anos. Todos os equipamentos utilizados quebrar
esta lei é confiscado e dividido igualmente pelas Províncias honestas.

S> X Leis 2 ( Espaço sideral)
exploração e colonização espacial precisam de regras (leis) que sejam respeitados e aplicada por
um Tribunal Exploração Espacial ( S> XC) . Outer Leis espaço

(2) atender a Planeta Exploração e colonizadores.

SX Exploração-Lei
1 st XC ( 1 st Reivindicação exploração) de um planeta ou lua vai para a
província que constrói uma base humana permanente. 1 st XC dá direito a
1/7 de um planeta. 1 st

requerente divide o planeta em 7 áreas iguais, pega uma das áreas. 2º
requerente escolhe 1 dos 6 áreas restantes ... a 7ª requerente recebe
a última área. Uma vez escolhido, áreas não pode ser alterado.
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Alterar Áreas é quebrar 1ª lei XC. Pena obrigatória: A Província Guilty perde o direito de
qualquer área e não pode explorar o planeta ou lua por 70 anos. Todo o equipamento
utilizado para esta atividade criminosa é confiscado e dividido igualmente pelas
Províncias honestas.
As pessoas envolvidas cometer este crime obter, SENHORA R7

SX Planetas Lua-Lei
A Lua Planets pertence à Província que 1 st
constrói uma base tripulada nele. Não é compartilhada com outras
Províncias! Quando uma base lua torna-se não tripulado (Por ex., Devido a
negligência) qualquer outra província pode mover-se e reivindicar a Lua.

Rompendo Planets Lei Lua uma Província Guilty perde o direito de explorar a lua por 70 anos.
Todo o equipamento utilizado para esta atividade criminosa é confiscado e dividido
igualmente pelas Províncias honestas.
Pessoas em violação: SENHORA R7

SX Espaço interior e exterior compatíveis com as leis:
SX Terra Moon-Lei ( espaço interior) não se aplica a outras luas do planeta
colonizados (espaço sideral) !

SX interior e exterior Espaço leis compatíveis:
Lei de Quarentena SX ( espaço interior) é aplicada a cada planeta colonizado (espaço
sideral) !

SX dos satélites-Lei ( espaço interior) é aplicada a cada planeta colonizado (espaço
sideral) ! Antes espaço-colonização vem espaço-exploração. Cada Província construir e
colocar em órbita um 'porto Space-Exploração' (SX p) . . Tudo exploração é iniciada a partir
do SX p' s.

1GOD criou os universos e humanidade selecionado para se tornar Custodian do universo
físico (Rolo uma crença 2) . orientação de alimentação universo Custodian Guardians & lei para
a exploração espacial.
en
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Fim.
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