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PENGADILAN

Media

Keadilan kebutuhan adalah Media Pengadilan.
Orang-orang memiliki hak, kebutuhan untuk melihat, mendengar semua bagian
Kehakiman. Bagaimana itu bekerja. Sebuah Pengadilan tidak akan digunakan
untuk propaganda, hiburan, hubungan masyarakat atau sebagai Media Circus. Tidak
ada rekaman video sidang. kamera Discreet Keamanan digunakan. Menutupi
wajah tidak diperbolehkan. NONA R3

Tidak ada rekaman video media percobaan. Memungkinkan kamera media pada persidangan
ternyata sidang menjadi hiburan. Ketika menghadapi kamera Hakim, Hakim, Jaksa, Pertahanan (Barrister,
Pengacara) , Menuduh & saksi berperilaku berbeda dari mereka akan jika mereka tidak ada kamera.
Orang tidak akan bertindak & berperilaku alami. Di bawah pertambangan pembacaan bahasa tubuh,
ekspresi wajah, nada suara & penggunaan bahasa. Orang juga akan berpakaian yang berbeda
untuk membuat gambar yang tidak alami.

Merusak integritas proses pengadilan mengubahnya menjadi teater. Tidak adil!
Tidak dapat diterima.
sebelum Percobaan

pelaporan Media sebelum Trial terbatas pada nama Terdakwa, yang Court & tanggal Trial. Setiap
pelaporan lainnya (Biaya, nama saksi, pejabat pengadilan, pendapat, komentar ...) adalah
penghinaan Pengadilan: ' NONA R3 '
selama Percobaan

Ada larangan Media pada pelaporan selama persidangan. Media melanggar larangan
adalah menghina pengadilan: ' NONA R3 '
Setelah Percobaan kesimpulan
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Media memberikan ' Detil Laporan Percobaan' setelah kesimpulan sidang: Yang dituduh (Gambar,
alamat, majikan, orang tua) ? Apa yang mana biaya? Pengadilan pejabat ... Putusan,
Penalaran & rehabilitasi, kompensasi jika ada. Media harus memberikan pendapat &
komentar.
Catatan ! Hakim (Hakim) tidak bisa (pernah) menekan laporan rinci oleh Media untuk alasan
apapun (Keamanan Nasional, Privasi, Hukum Korup ...) .

Menarik
Setelah banding telah diajukan. pelaporan Media sebelum Trial, selama Trial & setelah
aturan Percobaan berlaku.

Kebebasan pelaporan Detil Percobaan adalah suci!
Menekan rangka berarti melindungi 'Bersalah'. Melindungi mereka adalah ancaman bagi
masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk tahu 'Guilty ini (Gambar, alamat, majikan, orang
tua) 'Sebagai korban (S) detail. Hasil banding & penalaran (Laporan Percobaan Detil ') . setiap
penolakan
(Suppression rangka Hakim setelah Banding) kegiatan ini mendapatkan ini NONA/ R7 '

Catatan ! masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rincian suatu 'Guilty ini. Ini membantu
masyarakat melindungi diri dari kejahatan, kejahatan, ..

Masyarakat memiliki hak untuk tahu 'korban (S) 'Detail. Hal ini memungkinkan
masyarakat untuk memberikan bantuan maksimal.

Setiap Hakim, Hakim mengeluarkan perintah Suppression setelah Trial, Banding
dihapus dari Kehakiman. kredensial profesional mereka dibatalkan, dituntut ' NONA R7 ' .
Catatan ! Setiap Bersalah dilindungi oleh order Suppression melakukan kejahatan (S) . Setiap
Hakim, Hakim yang mengeluarkan perintah Suppression ini bersalah oleh asosiasi (Menjadi
ancaman bagi masyarakat) . kredensial profesional mereka dibatalkan, dituntut ' NONA R7 ' .
Setiap Korban dilindungi oleh order Suppression. Tidak mendapatkan bantuan yang
dibutuhkan. Setiap Hakim, Hakim yang mengeluarkan perintah Suppression ini bersalah
karena melalaikan tugas untuk anggota masyarakat. kredensial profesional mereka
dibatalkan, dituntut ' NONA R7 ' .

Akhir.
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