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простір
закон

Космічний Закон необхідний для Людства на виживання!
Правила освоєння космічного простору і колонізації постачав і реалізовані 7 провінцій,
які працюють в космічній Exploration суд (S-XC) ,

S> XC ( Просторово-Exploration суд)
Просторово-Exploration суд (S> XC) повинен бути встановлений.
Для того, щоб підтримувати дослідження космічного простору & колонізацію закон.

S> XC постанови є обов'язковими для всіх провінцій !!!

Цей суд має 7 суддів (1 від кожної провінції) , Суд приходить таємним голосуванням і
більшістю голосів. Мінімальна більшість 4.
Внутрішній простір Закони (1) задоволення Землі простору і Землі Місяця. Закони космічного
простору (2) обслуговувати Planet Exploration & -Колонізація. закони простору ампайри, введені і в
життя S> XC.
Будь-які напрямки, постанови є обов'язковими для всіх людей & осіб, що беруть
участь. Всі напрямки, постанови є обов'язковими для провінцій. Будь-яка
провінція не робити цього несе відповідальність з боку інших провінцій.

Якщо провінція порушує закон Space Exploration це карають. Залучені люди отримують
переслідуються. Обладнання, що використовується в злочині конфісковано і дано сумлінні
Області (В рівних частках) ,

S> X Закони 1 ( Внутрішній простір)
розвідці і колонізації Space потрібні правила (Закони) які будуть затверджені і застосовуються на
космічному Exploration суду (S> XC) , Внутрішній простір Закони
(1) задоволення Землі простору і Землі Місяця.
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SX Карантин-Law
Ніщо не може бути повернутий на Землю! Все привезені з космосу
ізолюється на порт Space Exploration (S-Хр) , Люди, залучені
порушення цього Закону отримати, Міссісіпі R7

SX Satellites'-Law
Кожна провінція має право на особисте життя! Супутники з інших
провінцій вторгнутися цю приватну життя. Іноземні супутники в губерніях
Inner Space конфіскуються демонтовані і можуть бути знищені.

SX Earth Moon-Law
Earths Місяць меж для видобутку корисних копалин, колонізувати і військових. Люди,
залучені порушення цього закону отримати,

Міссісіпі / R7 провінція (И) залучені в порушенні цього закону має свій
«SE р» закрив на 70 років. Все обладнання, яке використовується
порушення цього закону вилучається і ділиться порівну чесним
провінціями.

S> X Закони 2 ( Зовнішній простір)
розвідці і колонізації Space потрібні правила (Закони) які будуть затверджені і застосовуються на
Space Exploration суд ( S> XC) , Закони космічного простору

(2) обслуговувати Planet Exploration & -Колонізація.

SX Exploration-Law
1 вулиця XC ( 1 вулиця Exploration претензії) планети або місяця йде в
провінції, яка будує постійну людську базу. 1 вулиця ХС дає право на
1/7 планети. 1 вулиця
заявник ділить планету на 7 рівних областей, вибирає один з областей.
Другий заявник вибирає один з решти 6 областей ... 7-й заявник отримує
останню зону. Після того, як вибрав, область не може бути змінена.
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Зміна районів є порушенням 1-й закону XC. Обов'язковий Вирок: Винна провінція втрачає право
на будь-яку область і не може досліджувати планети або місяця протягом 70 років. Все
обладнання, яке використовується для цієї злочинної діяльності конфіскується і ділиться порівну
чесним провінціями.
Люди, які беруть участь у вчиненні цього злочину отримують, Міссісіпі R7

SX Planets Moon-Law
Планети Місяць належить до провінції, що 1 вулиця
будує пілотовану базу на нього. Він не використовується спільно з іншими
провінціями! Коли місяць база стає безпілотним (Наприклад, через
нехтування) будь-яка інша провінція може рухатися і претендувати на Місяць.

Порушення закону Планета Moon винна провінція втрачає право досліджувати Місяць протягом 70
років. Все обладнання, яке використовується для цієї злочинної діяльності конфіскується і
ділиться порівну чесним провінціями.
Люди в порушенні: Міссісіпі R7

SX внутрішнє і зовнішнє Простір в сумісних законах:
SX Earth Moon-Law ( внутрішній простір) не поширюється на інші колонізованому Planet
Місяця (зовнішній простір) !

SX внутрішня і зовнішня Space сумісних законів:
Закон SX Карантин ( внутрішній простір) застосовується до кожного колонізували планети (зовнішній
простір) !

SX Satellites'-Law ( внутрішній простір) застосовується до кожного колонізували планети (зовнішній
простір) ! До простору-колонізації приходить простір-дослідження. Кожна провінція побудувати і
вивести на орбіту «Просторово-Exploration порт» (SX р) , , Всі розвідувальні роботи починаються від SX
р » s.

1GOD створив Всесвіти і вибрано людство, щоб стати хранителем фізичного
Всесвіту (Прокрутка 1 Віра 2) , Всесвіт Custodian Guardians керівництво харчування і закон
для освоєння космосу.
En

Кінець.
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