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TAISNĪGUMS
Tieslietu pamata cilvēka vajadzības.

Tieslietu ir būtiska kopienu funkciju un izdzīvotu. Tieslietu ir izveidot Patiesību un labot
"In Justice". Tieslietu sākas ar "jūs". Jums ir nepieciešams, lai būtu "Just". Būt Vienkārši
ir pamats, no kura ir "Tieslietas" paceļas uz augšu. Tā tikai un saņemt tiesiskums ir
ideāls. Realitāte ir tāda, ka tur ir netaisnīga cilvēki, kas rada taisnībā.

Katram indivīdam ir morāls un pilsonisko pienākumu noņemt taisnībā.

1 Dievs gaida, lai šeit no JUMS!
TAISNĪGUMS lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs aizbildni (1 st nosaukums) pieprasījumi palīdzību, ar to
vienkārši pieprasa palīdzību ar noņemot netaisnību

Pieprasījumi sodīšanu netaisnību tagad un pēcnāves dzīvei Ļaujiet
Labas attīstīties un Evil saraukt godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantots, kad sastopas netaisnību vai taisnīgumu, ir klāt.
Cilvēki dzīvo sociālajās grupās (kopienas) . Kopienām ir nepieciešams "Likumi"

(nolikums) darboties un izdzīvot. Kad šķiet pārkāpumu likumā "patiesība" ir atrasts. Ja
to būtu pārkāpts likums, "Atbildība", jāievēro. Atbildība var atrast vainu un noteikt
zaudējumus. Vaina noved pie obligātā "rehabilitācijas". Loss jākompensē.

Lai tiesiskums jums ir nepieciešams, likumi, kas tiek veikti ar valdībām bas un
apstiprināts ar tiesu. Likumi nepieciešams ievadīt.

Iespējamiem pārkāpumiem noteikumu izmeklē, Marshall "birojā (Province)
. Iespējamiem pārkāpumiem noteikumu izmeklē, šerifi birojs (Shire) .
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Kad lietas vai notikumi notikt Tieslietu ir nepieciešams, lai izveidotu patiesību:

1. Kas notika? >
2. Kas izraisīja rezultātu? >
3. Tika iesaistīti cilvēku nezināšana? >
4. Tika iesaistīti cilvēku neuzmanība? >
5. Tika iesaistīti cilvēku ļaunums? >

6. Kā sniegt taisnību kompensāciju un rehabilitāciju. >
7. Ko var mācīties no tā notiek?
Turētājbanka Guardian vēlas reālā patiesība atrasts. Tas ir iespējams tikai tad, kad visi
darbinieki no tiesas (Tiesneši, apsūdzība, aizstāvība) sadarbosies (komanda). Sacīkstes
taisnīgums nav taisnīgumu. Tas ir bojāts, elitāra, tas ir tur, lai aizsargātu "ir pārāk daudz," un
vainīgs.

Sacīkstes nav par patiesību un taisnīgumu, inocent vai vainīgs. Bet uzvarētāju!
Sānu ar labāku advokāta uzvar, neatkarīgi, ja tie ir vainīgs vai nē. Tas beidzas! Ne
vairāk sacīkstes netaisnību.
pēc maksas ir noteikts: Maršala (Province) nosaka datumu (90 dienas vēlāk) kad
maksājumi tiek sadzirdētas "tiesā". Maršala tad izvēlas no portfeļa barrister, 7 kurš
sadarbosies, lai atrastu īsto Patiesību. 3 darbosies kā tiesneši 1 kā prokurora, 1 kā
advokāts, 1 kā pētnieks un 1, kā Enforcer. Piezīme ! Nav žūrija.

Pēc tam, kad maksa ir uzklāts: Sheriff (Shire) nosaka datumu (30 dienas vēlāk)

kad maksājumi tiek sadzirdētas "Chambers". Tad Sheriff atlasa no baseina Juristu, 5, kas
sadarbosies, lai atrastu īsto Patiesību. 1 darbosies kā tiesnesis, 1 kā Apsūdzētā 1 kā
rokasgrāmata, 1 kā ierēdnis un 1, kā pasūtītājs.

tiesas ir 2: Provinces Trial-tiesa (PT-C) un Shire Hearing- kamera (SH-C) . Apelācijas ir
dzirdējuši gan. Piezīme! Nav civilā tiesvedība. Gan tiesas rokturis "Atbildība un
kompensācija."
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Tiesiskums ir obligāts un uzkrājas notiesāšana. Obligāti Soda nes konsekvenci
piespriešanas un izskatu vienlīdzību. Novērš bojāta un vai nekompetents
amatpersona spriedums traucēt notiesāšanas. Uzkrājošā teikums apstājas atalgojot
sērijas noziedzniekiem un recidīvisti.

Nāvessods ( izpilde) kā Sods Anti 1 GOD un Anti Suga, nepieņemami. Jebkura valdība,
kas izpilda ir Kriminālprocesa un tiek noņemts. Tās dalībnieki tiek sodīti: JAUNKUNDZE
R7
Ir 3 vecuma grupās (Pusaudžu, bērnišķīgs, pieaugušo) kas jāņem vērā, notiesāšana . Aizlūgšana
"Guilty" vai atzīti par vainīgiem iespaidot teikums.
Rehabilitācijas ir "R" novērtēja (MS R1-7) . "R" reitingu likuma giver Manifestu attiecas uz
pieaugušo raksta vainīgs.

LIKUMS s
Lai tiesiskums jums nepieciešams likumi, kas tiek veikti ar valdības un apstiprināts ar tiesu. Ir
tikai 1 Likums "tiesību aktu, likums". Likumdevēja darbības likums ir balstīta uz "likuma Devējs
Manifestu".

Likums, ir sodīt netaisnību, atbalstīt kopienas standarti (Vienlīdzība, kopienas
pienākumi, kopienas tiesības) dod izskatu "FAIR".
Likumi ir aizsargāt vājos un saglabāt godīgi spēcīgs! Likumi ir nepieciešams, lai
nodrošinātu, ka sabiedrība ir droša un dzīvo harmonijā ar vides.

BAD TIESĪBAS

Slikts likums ir netaisnīgs bojāts ļaunums. Tas ir tiesību akti, ko valdība ļaujot
minoritāte izmantot vairākuma caur parazītiskie plēsīgās spekulācija un vai izmantojot (Izvilkšanas
off) . Slikts likums ir jānoraida virsniekiem tiesas un aizstāts ar Parlamentu. Valdība,
kas nosaka vai ļauj slikts likums pastāv. Ir nobalsojusi ārpus biroja, un tās
dalībniekiem apsūdzības: " JAUNKUNDZE R7

dzimtīpašums zeme ir valsts zeme izlaupīja no sabiedrības ar
korumpēta kriminālā valdība. Šī valdība nu atdeva zemi (Tupus)
vai pārdotas to noziedzīgiem mantkārīgs spekulantu. Beigu
Freehold
konfiscēt visus privātā īpašumā zemi. un ēkas bez
kompensācijas piešķiršana. sodīt visus
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organizācija vai indivīds spekulācija no Freehold, Nekustamais īpašums
(Skat Chain of Evil) . Shire pieder visu zemi.

1GOD izveidots Planēta Zeme, kas jāizmanto, un bauda vienādi ar visu cilvēci. Freehold
zeme un privātās mājokļi apvainojoši 1GOD. Katrs nekustamā īpašuma gabals uz šīs
planētas, vai jebkurā citā vietā Universe pieder kopienai (Shire) par vienādu labumu
visiem. Nav privātās pludmales, salas, ..

Autortiesību patenti ir mantkārīgs piemērot intelektuālā īpašuma. Kopiena sniedz
cilvēkiem līdzekļus un iespēju attīstīt intelektuālo īpašumu. To iestrādāšana visu
intelektuālo īpašumu, ir kopīpašums jāizmanto visi!
Patmīlīgs izmantošanu un peļņas gūšanu no intelektuālā īpašuma izlaupīšana Kopienai noziegums tiks
izvirzīta apsūdzība: " JAUNKUNDZE R6 '.

Privatizācijas Kopienas aktīviem: Power Utilities (Elektrība, Gāze
) ; Ūdens Utilities (Desalinization, Caurules, rezervuāri, Kanalizācijas) ; Sabiedriskais
transports (Vietējo un tālsatiksmes) ; Kravu longhaul (Gaisa, jūras, zeme, kosmoss) ; sakari (Internets,
satelīta, televīzija, radio, Mail) . Konfiscēt privatizēts Kopienas aktīvus nesniedzot
kompensāciju. Tad pārvērst Cron. Saukt pie atbildības personu vai organizāciju peļņas
gūšanu no privatizētajiem Kopienas aktīviem, JAUNKUNDZE R6 .
Valdība privatizējot valsts aktīvu ir zagt no komunismu dibināšanas. Valdības locekļi un
valdības darbinieki, kas piedalās šajā noziedzības nepieciešamība prokuratūras: JAUNKUNDZE
R6
Nodokļu atskaitījumi Ziedošana ir legalizēta "izvairīšanās no nodokļu
maksāšanas", ko korumpētā valdība. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir zagt
no Kopienas, ko labi off! Atcelt nodokļu atskaitījumiem ziedojumus, izvairīšanās no
nodokļu maksāšanas, nodokļu paradīze, nodokļu samazināšana .. Valdība, kas

Ziedot tāpēc,
atvieglo nodokļu atskaitāms ziedojumu Krimināllietu aizstāj un kriminālvajāšana: " JAUNKUNDZE
R6 '.

ka
jums rūp un patīk
daļu.

Korumpēti tiesībaizsardzības Bojāts likums ir nepieņemami bojāts amorāls netaisnīgi
likums. Bojāts likums rada netaisnību un nevienlīdzība ir jānoraida ar virsniekiem tiesas un
aizstāts ar Parlamentu. Atpakaļejošu datumu, tiesību akti tiek pieņemti, lai visus esošos
korumpēti likumu retried un obligāta Sodu piemērošanu.
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Diplomatic Immunity nav pieņemams neviens ir ārpus atbildības par
noziegumiem. Diplomātiskā imunitāte ļauj ārzemniekiem, lai izdarītu noziegumus,
bez atbildības. Diplomātiskā imunitāte ir atsaukta un noziegumi sodīti.

Double Jeopardy ļauj noziedznieks iet bez bez Rehab.
Dažkārt nekompetenti kriminālvajāšana un viltīgs aizstāvība rezultāts netaisnības a "nav
vainīgs" spriedumu. Kad ir iegūti jauni pierādījumi atkārtotu lietas izskatīšanu kļūst
nepieciešams. Ar "Double Jeopardy" princips aizliedz to rašanos. Double Jeopardy Beidzas!

Šis princips ir bojāts likums. Nav noziegums būtu nesodīti. Ja jauni pierādījumi virsmām
ir jābūt vienmēr jauna apsūdzība iespējams, līdz ir sasniegts kopējais patiesība.

Imunitāte pret nav pieņemams neviens nav sods par noziegumiem. Lazy,
neizglītots, korumpēti Prosecu- cijas lietošanas veidi noziedznieki darīt savu darbu un
apbalvo tos ar imunitāti.
Imunitāte Criminal ir atsaukta un kriminālvajāšanu turpināt. Lazy korumpēti Kriminālvajāšana ir
ierosināta krimināllieta un kalpo pašu sodu kā noziedzniekam viņi izmantoja.

Pamats Kaulēšanās ir korumpētākā un negodīga forma likuma, tas beidzas. Pamats darījumi
ir krimināla rīcība, kas aptur noziedzīgu no kļūst pelnītās rehabilitāciju. Noziedzīga Prokurors
pieļauj Kriminālprocesa izvēlēties mazāku " JAUNKUNDZE R '. Kriminālā ir uzlādēts. Bojāts
Prokurors saņem maksimumu: JAUNKUNDZE R7 .

Noilgums Ir nepieņemami, ka nav ierobežojumu atbildību. Noilgums tiek aizstāts ar
kriminālvajāšanu par.
Tur nekad nevar būt termiņš uz atbildību.
Professional, Reliģiskās Privilege traucē atrast Patiesību. Ārsti,
Priesteri, Advokāti, Reportieri, apgalvojot klientu privātumu ne
atbildēt uz jautājumiem tiesā. Šīs privilēģijas END. Tātad ne
iejaukties atrast Patiesību. Liecinieki, kuri atsakās atbildēt, ir būrī,
kamēr viņi atbildētu (Nav profesionāls, reliģiskā konfidencialitāte
atbrīvojums) . 1 GOD prakse Atbildība.

1GOD ir
Tieslietu
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TIESAS
No tiesu mērķis ir izveidot "vainu" vai "neesamība vainas" par iespējamiem pārkāpumiem
noteikumu (Provinces likums) vai noteikumi (Shire likums)
instruments, ko izmanto, lai noteiktu, vai tur bija pārkāpumi, ir izveidot Patiesību
Patiesība ir atrodama pie slepenas vienošanās nav sacīkstes.

"Patiesība" ir izveidota, neatkarīgi no jebkuras aizbildināties. Raksta vainīgs netraucē
atrast "Patiesību". Apsūdzētais ir jāatbild uz visiem quest- jonus. Atteikums atbildi nes uz ' JAUNKUNDZE
R7 "Nav iespēju pārsūdzēt. Liecinieki, kuri atsakās atbildēt, ir būrī, kamēr viņi atbildētu
(Nav profesionāls vai reliģiska konfidencialitāte atbrīvojums) . Veikt par "Patiesības",
nepārtraukta, lai pārliecinātos, ka nav citu vainīgs. Nepatiesa liecība: " JAUNKUNDZE R3 '.

tiesas ir 2: Provinces Trial-tiesa (PT-C) un Shire Hearing- kamera (SH-C) . Apelācijas ir
dzirdējuši gan. Piezīme! Nav civilā tiesvedība. Gan tiesas rokturis "Atbildība un
kompensācija."
Tiesas ir atvērts no 1. stundu pēc saullēkta līdz 1 stundu pirms saulrieta, 6 dienas nedēļā. Nav
žūrija. Apelācijas notiek vienā un tajā pašā tiesā.

Visi "PT-C" Tiesas ierēdņi tiek piegādāti ar Marshall s "birojā no numurētu portfeļa"
barrister ". Visi "SH-C" Chamber amatpersonas tiek piegādāti ar Šerifi birojs no
numurētu portfeļa "Juristu".
Izmēģinājuma lūgšana ir skaitītas sākumā katra izmēģinājuma:

TRIAL - lūgšana
dārgs 1 GOD , mēs virsnieki tiesai lūgt norādījumus Mums cenšas rast
patiesību mēs neļaus bailes vai neveicina korumpētu mums Mēs roku
obligātas Teikumi
Mēs pasargās Tiesiskums no slikti, bojāta, Discount likumiem! Mums
jācenšas rehabilitēt visus aplama dvēseles godam 1 GOD un labu
Cilvēces
Šī lūgšana ir skaitītas sākumā tiesu.
PT-C: " Provinces Trial-Palāta cenšas lietas, ka, ja "Vaina" ir izveidota "MS R" tiek
pasniegtas provinces rehabilitācijas. Ir 7 Tiesas ierēdņi, 3 tiesneši, Prokurors,
Advocate, pētnieks un Enforcer.

6

kopiena province 15.05.2.1 N-At-m
Likums-Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt!

1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Guardians

www.universecustodianguardians.org

Tiesneši, Prokurors, advokāts sadarbosies (strādāt kopā) Lai atrastu
"Patiesības", izveidot "vainu" vai neesamību Guilt '. Pētnieka apkopo visus
pierādījumus. Par Policists nodrošina tiesa, komplekti kaut kādas liecības
parāda, nodrošina 'apsūdzēti "un liecinieki parādās.

Pēc tam, kad tiek konstatēts, "patiesība" Cietušajiem sniegt paziņojumu, kas ietver
kompensācijas pieprasījumu. Tiesneši tad doties pensijā uz 1 stundu, lai sagatavotu taisnīgums. Tiesneši
izlemj atsevišķi vairākuma 2 "Spriedums" un "kompensāciju". Apelācijas upuru (Kompensācija) un
apsūdzēti

(Spriedums) ir jāiesniedz 7 nedēļām. Apelācijas notiek vienā un tajā pašā tiesā
citā tiesas sastāvā.
SH-C: " Shire uzklausīšana-kamera "cenšas lietas, ka, ja" Vaina "veic
uzņēmējdarbību" MS-R "tiek pasniegtas Shire Rehab.

Ir 5 Tiesas ierēdņi, tiesnesis Apsūdzētā ceļvedis
, Lietvedis un pasūtītājs. Miertiesnesis, apsūdzētājs un ceļvedis sadarbosies (strādāt
kopā) atrast "Patiesību", izveidot "Vaina
vai "neesamība Guilt '. Darbinieks apkopo visus pierādījumus. Policists nodrošina tiesa,
komplekti kaut kādas liecības parāda, nodrošina 'apsūdzēti "un liecinieki parādās.

Pēc tam, kad tiek konstatēts, "patiesība" Cietušajiem sniegt paziņojumu, kas ietver kompensācijas
pieprasījumu. Pārvaldnieks tad izstājas 1/2 stundu, lai sagatavotu Tiesiskums "Spriedums" un
"kompensācijas". Apelācijas ar apsūdzēto

(Spriedums) un Cietušie (Kompensācija) ir jāiesniedz 3 nedēļu laikā. Apelācijas notiek
vienā un tajā pašā tiesā. Bet dažādi miertiesnesis.
Kosmosa izpēte un kolonizācija vajadzība
noteikumi (likumi) Space-Exploration tiesa (S>
XC) .
S> XC nolēmumi ir saistoši visām provincēm !!! (Skat
kosmosa likumu)

Inner Space likumi (1) rūpēties par Zemes kosmosa un Zemes Mēness. Kosmosa likumi (2)
apmierinātu Planet izpētes & kolonijas. Kosmosa likumi ir umpired, administrē un īsteno ar
S> XC.
Šī tiesa ir 7 tiesneši (1 no katras province) . Spriedums stājas aizklāti balsojot un vairākuma
balsojumu. Minimālais vairākums 4.
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Piezīme! Negodīga, korumpēti sacīkstes Tiesu sistēma aizstāj ar: "Just" Fair, slepeni
vienojoties Tiesas sistēmu, kas nosaka PATIESĪBA!

notiesājušajā
taisnīgums ir Obligāti Soda pieaugošs, non kārtas. Obligāti
Soda nes konsekvenci piespriešanas un izskatu vienlīdzību.
Novērš bojāts un nekompetents virsnieks tiesas traucējot
notiesāšanas. MS beidzas korumpēti, netaisnais "atlaide soda
piespriešanu" (Apturēts Teikums, Nr Pārliecība reģistrē,
agri-release, Parole, Pardon ..) .

To var izdarīt noziegums !!! >>> Jūs darīt TIME !!!
sērijas Krimināllietu nedrīkst atalgoti. Multi Guilty atradumus Crimi- ķis nedrīkst
atalgoti ar kārtas apkalpo Teikumi (Izlejiet skaits notiesāšana) . Nav kārtas porcija
teikuma Justice.
Uzkrājošā Soda izmanto atkārtošanas 'likumpārkāpējiem ". Recidīvi nav iemācījušies no
viņu iepriekšējās rehabilitācijas. To iestrādāšana nepieciešams pārtaisīt rehabilitāciju. Pagātne
un tagadne notiesāšana tiek apvienoti, dots kopējais Rehabilitācijas laiku.

Salīdzinājums Soda par "Criminal ( A) '
vainīgs atrod

sabojāt

TAISNĪGUMS

1. pārkāpums: 7 + 7 + 7 gadi 7 gadi (Kārtas)

21 gadu

Paroled pēc 3 gadiem

kalpoja 3 gadi

kalpoja 21 gadus

Re-aizvaino: 7 + 7 gadi Past

7 gadi (Kārtas)

14 gadus +

nodarījums: 7 + 7 + 7 y s

0 gadiem (Agrāk ignorēja)

21years =

Paroled pēc 3 gadiem

kalpoja 3 gadi
Kopā par visiem pārkāpumiem

kalpoja 35 gadus

6 gadi dzeltenais Justice 35 gadu Justice '

Nāvessods ( izpilde) kā Sods Anti 1 GOD
un Anti Suga, nepieņemami. Jebkura valdība, kas
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izpilda ir Krimināllietu isremoved un tās dalībniekiem apsūdzības: JAUNKUNDZE R7

Pamati!
Apsūdzētās atrasts "vainīgs" ir noziedzīgs. Katram sodāmība ir obligāti teikumu. T Šeit
nav pamats darījumi. Nav samazinājums teikuma, imunitāti vai notiesāta
apturēšanu.
Multi Guilty atradumiem, Teikums katram vainīgajam atraduma tiek saskaitīti, bija. Šī
summa ir jāizsniedz bez kārtas pilnībā. Nav atlaide notiesāta par sērijas
noziedzniekiem.
Recidīvi nav iemācījušies no viņu iepriekšējās Rehab. To iestrādāšana nepieciešams pārtaisīt
rehabilitāciju. Pagātne un tagadne notiesāšana tiek apvienoti, ņemot vērā kopējās uzkrājošs
teikums, kas tiek pasniegtas pilnībā.

Nē Early release, Parole, Pardon ...
Ir 3 vecuma grupās (Pusaudžu, bērnišķīgs, pieaugušo) kas jāņem vērā, notiesāšana . Aizlūgšana
"Guilty" vai atzīti par vainīgiem iespaidot teikums.
Rehabilitācijas ir "R" novērtēja (MS R1-7) . R reitingu likuma giver Manifestu attiecas uz pieaugušo
raksta vainīgs.

Kopā Teikums izlemj, kas ir piemērota rehabilitācija. Pieaugušo savu vainu līdz 3 reizes
'R4' (3 ● 7 = 21) 21 gadi: " Krimināllietu Rehab '.

Atlaide Soda
Atlaide Soda ir bojāts, netaisnīgi ir tas tiek atcelts. Atpakaļejošu datumu, tiesību akti tiek
pieņemti, lai ir visas esošās atlaides teikumus atkārtoti notiesāti. Atlaide Soda tiek
aizstāts ar: JAUNKUNDZE / R1-7

Izcieš secīgi: Kriminālā tiek atalgoti par to, ka sērijas noziedznieks, kam viņa teikums
samazināts. Tas beidzas!
Iepriekšējie Teikumi tiek ignorēti kad notiesāšanas. Ignorējot noziedznieks, kas nav
gūta, rehabilitācijai, ir negodīgi netaisnīgi. Tā Beidzas!

Apturēts teikumā? Noziedznieks ir atzīts par vainīgu, izpaužas viņa teikums apturēta un iet
bezmaksas. Šis notiesāšanas veids ir kriminālas, izšķērdēt resursus, laiku un tiesas un
likuma izpildes. Tā Beidzas! Tiesa virsnieks ka rokas out atliktu sodu noņem: JAUNKUNDZE
R7
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Parole un pirmstermiņa atbrīvošanu "! Ir korumpēti un netaisnīgi. Viņi abi beigas. Locekļi
atbrīvošanas kuģa tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7

Vainīgs taču nav vainīgs noziedznieks tiek atzīts par vainīgu, taču viņa vaina netiek reģistrēta un
iet bezmaksas. Viņa brutalized, viņš ir atzīts par vainīgu, taču viņa vainīgs atradums ignorēts, lai tas
netraucē ar savu slavenības statusu, un viņš var parakstīt Million $ radio līgumus. Tas beidzas! Tiesa
virsnieks ka rokas out Vainīgs taču nav vainīgs Teikumi saņemt ir: JAUNKUNDZE R7

Obligāti notiesāšanas atbildības taisnīga TAISNĪGUMS

Tieslietu vajadzība ir tiesas Media.
Cilvēkiem ir tiesības, ir nepieciešams redzēt, dzirdēt visas daļas
Justice. Kā tas strādā. Tiesa nedrīkst izmantot propagandas,
izklaides, sabiedrisko attiecību vai mediju cirks. Nav video
uzņemsiet izmēģinājumu. Discreet Drošības kameras tiek
izmantotas. Aptverot seja nav atļauta. JAUNKUNDZE R3

Nav mediju video uzņemsiet izmēģinājumu. Ļaujot mediju kameras pie tiesas kļūst
izmēģinājuma vērā izklaides. Kad saskaras kameras tiesnesis, tiesnesis, prokurors,
Aizsardzības (Barrister, advokāts) Apsūdzētais un liecinieki uzvesties atšķirīgi, nekā tas
būtu, ja to nebija kameras. Cilvēki nevar rīkoties un uzvesties dabiski. Saskaņā
kalnrūpniecības lasīt ķermeņa valodu, sejas izteiksme, balss tonis un izmantošanu
valodu. Cilvēki arī kleitu atšķiras radīt nedabisku attēlu.

Apdraudot integritāti tiesvedības pārvēršot tos teātri. Nepamatota! Nav
pieņemams.
Pirms Trial
Mediju ziņošanas pirms pētījumā ir ierobežota vārda apsūdzēto, kurš tiesā un dienas Trial. Jebkurš
cits ziņošana (Maksājumi, liecinieku vārdi, tiesu amatpersonas, viedokļi, komentāri ...) ir necieņu
pret tiesu: " JAUNKUNDZE R3 '
Izmēģinājuma laikā
Ir Media aizliegums ziņošanu izmēģinājuma laikā. Media pārkāpj aizliegumu ir necienīgu
izturēšanos pret tiesu: ' JAUNKUNDZE R3 '
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Pēc Izmēģinājuma noslēgšanas

Media dod " Detail Trial ziņojums " Pēc izmēģinājuma noslēgšanas: Kas tika apsūdzēts (Attēls,
adrese, darba devējs, vecāki) ? Kas, kur izmaksas? Tiesas amatpersonas .. Spriedums,
spriešanas un rehabilitācija, kompensācija, ja tādi ir. Mediju vajadzētu sniegt atzinumu un
komentārus.
Piezīme ! tiesnesis (Miertiesnesis) nevar (Kādreiz) apkarošanu detalizēta ziņošana par Media jebkāda
iemesla dēļ (Valsts drošība, privātums, Korupcijas likums ..) .

apelācija
Pēc tam, kad ir iesniegta apelācija. Mediju ziņošanas pirms tiesu, laikā pētījumā un pēc
izmēģinājuma noteikumi piemērojami.

Brīvība Detail Izmēģinājuma pārskati ir svēta!
Apspiest pasūtīt līdzekļus, kas aizsargā "vainīgs". tās aizsardzība ir draudi Kopienai. Kopiena
ir tiesības zināt "vainīgs 's (Attēls, adrese, darba devējs, vecāki) ", Un upuris (S) detaļas.
Apelācija Rezultāts & spriešana ( "Detail Trial ziņojums"), . Jebkurš noliegums
(Tiesnesis apspiešanas rīkojums pēc apelācijas) Šīs darbības GNG JAUNKUNDZE R7 '

Piezīme ! Kopiena ir tiesības zināt "vainīgs datus. Tas palīdz kopiena pasargāt sevi
no ļaunā, nozieguma .. Kopiena ir tiesības zināt par "upuri (S) "detaļas. Tas ļauj
kopienu sniegt maksimālu palīdzību.

Jebkurš tiesnesis, tiesnesis izsniegšanas apspiešana pasūtījumu pēc Trial, Apelācija tiek noņemts no
tiesu sistēmas. Viņu Profesionālās pilnvaras tiek anulētas, ir ierosināta lieta " JAUNKUNDZE R7 '.

Piezīme ! Jebkura Guilty aizsargā tika atcelta kārtība nozieguma (S) . Jebkurš tiesnesis,
tiesnesis, kas izdevusi šo apspiešana rīkojumu ir vainīgs asociācijas (Ir draudi
sabiedrībai) . Viņu Profesionālās pilnvaras tiek atcelts, tiek sodīti ' JAUNKUNDZE R7 ' .

Jebkura Cietušo aizsargā tika atcelta kārtība. Nesaņemu nepieciešamo palīdzību. Jebkurš
tiesnesis, tiesnesis, kas izdevusi šo apspiešana rīkojumu ir vainīgs nepildīšana
pienākuma locekļa kopienai. Viņu Profesionālās pilnvaras tiek atcelts, tiek sodīti ' JAUNKUNDZE
R7 ' .
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REHABILITĀCIJAS
Sanācija tiek ievadīts ar Marshalls, šerifi. Rehabilitācijas ietver izglītību, aktīvu krampjus
un ievietošana sprostā. Rehabilitācijas soda vainīgajiem un aizsargā kopienas! Tas ir
tikai veids punish- bas. Tas aizsargā kopienu un palīdz Vainīgs kļūt noderīgi sabiedrības
locekļi.

Rehabilitācijas ir 7 pakāpes R 1-7 . To ir 2 veidu rehabilitācijas, Shire un provinces. Kurš
no 2 Piesakies atkarīgs no vecuma, MS R1-7 pakāpes. Ir 3 vecuma grupās, Teenage (8-14)
, Nepilngadīgo (14-17 SHE, 14-18 HE) un pieaugušo (SHE 17+, HE 18+) Bērniem līdz 8
gadu netiek sodīti. Vecāki un pedagogi galā ar tiem.

* raksta vainīgs (Atzīšanās + visa informācija par netaisnības) #Atzīts par vainīgu
grāfiste piedāvā 2 veidu rehabilitācijas, "Izglītība Shire Rehab
( ESR ) and Duties Shire Rehab " (DSR) . 7 pusaudžu (8-14)
grāfiste Rehabilitācija

R1 ESR *1 nedēļa #2 nedēļas
R2 ESR *2 nedēļas # 4 nedēļas

R3 ESR * 4 nedēļas # 8 nedēļas
R4 ESR * 8 nedēļas # 16 nedēļas
R5 ESR * 16 nedēļām # 32 nedēļas

R6 DSR *1 gads

# 2 gadi

R7 DSR *2 gadi #4 gadi Kad 15 nodota Nepilngadīgo Rehab!
7 Juvenile (14-17 SHE, 14-18 HE) grāfiste Rehabilitācija

R1 ESR * 2 nedēļu # 4 nedēļas
R2 ESR * 4 nedēļas # 8 nedēļas

R3 ESR * 8 nedēļas # 16 nedēļas
R4 ESR * 16 nedēļām # 32 nedēļas

R5 DSR *1 gads

R6 DSR *2 gadi

# 2 gadi
# 4 gadi

R7 DSR *4 gadi # 8 gadiem
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* raksta vainīgs (Atzīšanās + visa informācija par netaisnības) #Atzīts par vainīgu
7. Pieaugušo provincietis Rehabilitācija

R1 ESR

* 1 gads

# 2 gadi

R2 DSR

* 2 gadi

# 4 gadi

R3 būris PR

* 4 gadi

# 8 gadiem

R4 2. iespēja PR * 8 gadi

# 16 gadi

R5 noziedznieks PR

* 16 gadi

# 32 gadi

R6 hardcore PR

* 32 gadi # 64 gadiem

R7 Tiesas diena PR * 64 gadiem #līdz nāvei
Apsūdzētajām savu vainu saņem kopā 27 gadu: JAUNKUNDZE R5 noziedznieks PR
attiecas. Apsūdzētajām atsaucas nav vainīgs ir atzīts par vainīgu saņem kopā 10 gadiem: JAUNKUNDZE R3 būris
P R attiecas.

Vainīgs ir izskaidrots viņa nepareizi dara, māca atvainoties, kā padarīt groza un kļūt
par noderīgu Kopienas dalībvalsti. Ne vairāk disgracing ģimenē, atjaunotu un
palīdzēt citiem aplama dvēseles darīt to pašu! ' RehabPrayer ", lieto katru rītu pēc
rehabilitētāja.

REHABILITĀCIJA - lūgšana

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Visumā es atvainojos par
manu nepareizi, darot Es lai groza
Es apņemos kļūt par noderīgu locekli kopienas Es vairs negods
mana ģimene
Es cenšas rehabilitēt sevi un visus citus aplama dvēseles godam 1 GOD & Good
Cilvēces
Šī lūgšana ir skaitīja katru rītu ar Rehabilitor.
izpildīšana • kā sods nav pieņemams.

Tev nebūs nogalināt !!!
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grāfiste piedāvā 2 veidu rehabilitācijas, "Izglītība Shire Rehab
(ESR) and Duties Shire Rehab " (DSR) . Gan rehabilitācija rūpēties par 3 vecuma grupās,
pusaudžu, nepilngadīgo un pieaugušo. pusaudžu (8-14) Kad 15 nodota Nepilngadīgo Rehab!
jauneklīgs (SHE 14-17, HE 14-18) Kad 17+ (Viņa) 18+ ( HE) nodots (PR) Provinces Rehab! Piezīme!
Rehabilitētājs ir jāmaksā par rehabilitāciju. Pusaudzes vecāki maksā 100%. Nepilngadīgo
maksā 50%, vecāki maksā 50%. Pieaugušo maksā 100%.

Izglītība Shire Rehab ( ESR )
ESR ir 1 uz rehabilitācijas mērogā. Tas ir ne būris Rehab. Rehabilitētāja paliek mājās
nakti (Apmaksā rehabilitāciju) . Izglītības rehabilitētāja ir palielinājies no mājām 6 dienas
nedēļā 1 stundu pēc saulrieta (TT) darīt 5 dienu piespiedu darbu +1 dienu educa- cijas.
1 stunda pirms Sunset (TT) rehabilitētāja tiek veikti mājās. Rehabilitētājs ir ik pēc 2
stundām 10 min (Tualete, pārtiku, dzērienu) pārtraukums

Pienākumi Shire Rehab ( DSR)
Pienākumi Rehab ir siles izglītība un pienākumi. Rehabilitētājs jāmaksā ir par Rehab. Pienākumus
rehabilitētāja tiek paņēma no mājām 1 stundu pēc saullēkta (TT) , Nedēļas 1 diena. Doing 5
dienas sabiedriskos darbus

+ 1 diena izglītību. 6 dienas, 1 stunda pirms Sunset (TT) rehabilitētāja tiek
veikti mājās.
Duties rehabilitētāja (DR) STARTS pienākumi 1 stunda pēc saullēkta (TT) .

"DR" ir visas 2 stundas 10 minūšu (Tualete, pārtiku, dzērienu) pārtraukums. DR ir tikai uz
nakti, bet iet mājās uz Fun-diena.
(TT) Time-Triangle Turētājbanka-Guardians New-Age laika vadība

Province piedāvā 5 veidu iesprostoto-rehabilitācijas: Cage, 2. iespēja, Krimināllietu,
Hardcore, Tiesas diena . Ir atsevišķi savienojumi, jo viņš un viņa. Grūtnieces viņa ir
tur New dzimis
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atņemts. Viņš ir, ka nūja viņu dzimumlocekļa vai izšļākt citā Viņš ir tūpļa (Homoseksuāls
Rape) vai mute (Depraved, pretīgi, nedabiska)
ir viņu dzimumlocekļa izņemti pie krustiem.

provinces rehabilitētāja (PR) tiek turēti nakti 3m³ kubu. Kubi grīdas, sienas, griesti,
sastāv no ciklons, Uguns un augstas mitrumizturīgs dzelzsbetona paneļiem ar pelēko
pigments virsmas apdari. Priekšējo sastāv no steelbars, kas steelbars durvīm. Tā
saskaras priekšnams. Nav logus. Nav aizmugurējā siena uz ārpusi. Priekšnams
gaismas iet pie Sunset un at Sunrise.

Ir 2 bunkbeds flush pret steelbars. Pret aizmugurējā siena ir 1 tērauds tualete bez
sēdekļa vai vāka. Kubs ir mājvieta 4 rehabilitētāja. SHE ir duša. HE ir dušas, noskūties
katru 6 th nedēļas diena. Nav personīgās mantas ir atļauts pieņemt kopiju no "LGM".

PR viņam nav jāmaksā. Nevar saņemt naudu, dāvanas vai ekstras. Nevar balsot! Nevar
ievēlēts!

būris provinces Rehab
Jaunpienācējs ir roku savā rīku, tualetes, rotaslietas un visiem citiem personiskās
pozīcijas. Vai svars, duša, skūšanās, ir tetovējumi izņemt, ir 2 marķieriem implantē
viņu organismā. 1 Tracer satur ID informāciju, un ir īss attālums starojumu. 2 nd ir
Satellite Tracer. Rehabilitētājs ir to nosaukums aizstāts ar numuru.

Viņi saņem numurē "PR" mehānisms, kopija "likuma kukuļņēmējam Manifestu".

Tie rāda savu mājas kubu un divstāvu. Pēc dienas beigās viņi tiek iepazīstināti ar citām
guļvietām PR. Divstāvu palīgu izskaidrot ikdienas rutīnas.

Piezīme ! PR nav personīgās mantas. Nevar būt fiziskā kontaktā ar
apmeklētājiem, vai saņemt kaut ko no tiem. Nav sakari ar ārpusi izņemot
apmeklētāju.
Ikdiena 6 dienas nedēļā at Sunrise (TT) sirēna pamostas PR. Tie likts uz savu rīku
un apaviem, iet tualeti, valsts uz otru divstāvu palīgu savus noziegumus, un visi kopā
viņi pielūdz: ' Rehab Lūgšana ' .
Cube durvis atveras, tie pāriet uz apkopot apgabalā.
Viņi saņem ikdienas devas (Pārtikas, dzēriens) pāriet uz savienojumu darbu
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kapela vai transportu. Piezīme ! Blubbery (Liekais svars) PR saņemt ne pārtiku

(Līdz tie ir pareizs svars) tikai dzēriens.
PR darbs no 1 stundu pēc saullēkta. Ir 3, 10 minūtes (Ēst, dzert, tualete) pārtraukumi. Stop
at 1 stundu pirms Sunset. PR strādā ārpus savienojumu, tiek ņemti atpakaļ. Pēc darba viņi
mazgā seju un rokas, saņems uzkodu paciņu un dzērienus. Iet atpakaļ uz to homecube.
Priekšnams gaismas iet ārā at Sunset (TT) . Piezīme! Nav gaismas PR Home kubu.

7. diena ( Jautra diena) sākas kā iepriekšējos 6 dienas. PR gājiens ar to grupai (28) savākt zonu. Grupas
Worship: " Ikdienas Lūgšana '. Saņemiet rīta uzkodu komplektu ar dzērieniem, apspriestu "Likums
giver manifests". Mid diena (Pusdienlaiks) saņem pusdienu komplektu ar dzērieniem, pielūdzam ' Paldies
Prayer '. Klausīties mūziku. Saņemiet pēc pusdienlaika uzkodu iepakojumā ar dzērienu, lūgšanu: " Paldies
Prayer '. Noskatīties filmu. Tad tāpat kā pēc darba.

PR pienākumus! Be nevardarbīgas, darba grūti, pielūdzu katru dienu, parādīt cieņu ar PR
darbiniekiem, brīvprātīgajiem un apmeklētājiem. Atgriezies! Atjaunotu!

PR-privilēģijas. Ir 4, 1 stundu apmeklējumu gadā. Free Medical .

2nd Chance provinces Rehab
Tāds pats kā "Cage PR" + vairāk ierobežojumu.

Jaunpienācējs to "Svētais laulību" Līgums, pavadoņu Līgums tiek atcelts. Visa
komunikācija, kontakts ar mate, partneru bērni beigām.

7. diena ( Jautra diena) filma ir aizstāts ar meditating, lūgšanu.
PR-privilēģijas. Ir 3, 1 stundu apmeklējumu gadā. Bezmaksas ierobežots (Būtiski)
medicīnisks .

noziedznieks provinces Rehab
Tāds pats kā "2 nd Iespējams PR "+ vairāk ierobežojumu.
7. diena ( Jautra diena) mūzika tiek aizstāts ar klusumu.
PR-privilēģijas. Ir 2, 1 stundu apmeklējumu gadā. Pirmā palīdzība tikai .
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hardcore provinces Rehab
Tāds pats kā "Krimināllikumā PR" + vairāk ierobežojumu.

Ikdiena 6 dienas nedēļā veikt papildu grūti, netīro darbu.
PR-privilēģijas. Ir 1, 1 stundu apmeklējumu gadā. pretsāpju tikai .

Tiesas diena provinces Rehab
Tāds pats kā "Hardcore PR" + vairāk ierobežojumu.

Ikdiena 6 dienas nedēļā do neveselīgu, bīstamu darbu.
PR privilēģijas. Neviens.

Piezīme! Ieslodzītie, kuri mirst laikā atjaunošana tiek kremēts. Viņu pelni izplatās pa
krematoriju kompostu.

beigas
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