1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder Guardians

RJOCHTBANK

Media

Justysje ferlet is in rjochtbank Media.
Minsken hawwe in rjocht, in ferlet om te sjen, hearre alle dielen
fan Justysje. Hoe't it wurket. In Hof is net te brûkt wurde foar
propaganda, entertainment, pr of as Media Circus. Der is gjin
video opnames fan proses. Discreet Feiligens kamera wurde
brûkt. Dekkend gesicht is net tastien. MS R3

Der is gjin media video opnames fan proses. Wêrtroch media kamera by rjochtsaak draait
it proses yn fermaak. As lizzende cameras Oardielje, magistraat oan, Ministearje,
Ferdigening (Barrister, Advocaat) , Beskuldige & tsjûgen gedrage oars as hja soe as harren
wiene gjin kamera. Minsken sille net hannelje & gedrage natuerlik. Under ûntginning de
lêzing fan lichem taal, facial útdrukking, toan fan stim & usage fan taal. Minsken ek soe jurk
ferskillende te meitsjen in ûnnatoerlik ôfbylding.
Ûndermynjen fan de yntegriteit fan de rjochtbank proseduere draaien se yn teater.
Ûnrjochtfeardich! Net akseptabel.

foardat Trial
Media ferslachjouwing foardat Trial is beheind ta namme fan beskuldige, dêr't Hof & datum fan Trial. Eltse
oare ferslachlizzing (Ladingen, tsjûge nammen, rjochtbank amtners, mieningen, opmerkingen ...) is
ferachting fan Hof: ' MS R3 '

Under Trial
Der is in Media ferbod op melding ûnder rjochtsaak. Media Breaking ban is in
mislediging fan 'e rjochtbank: ' MS R3 '

Neidat Trial konklúzje

1

1 Gods wet-Ferhat Manifest Lyk as biskreaun stiet it scil wêze! Alle Media 14.12.3.1
N-At-m www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder Guardians

Media jout in ' Detail Trial Report ' neidat trial konklúzje: Wa waard beskuldige (Foto,
adres, wurkjouwer, âlden) ? Wat dêr't de lêsten? Hof amtners ... Verdict, bitinken &
revalidaasje, kompensaasje as eltse. Media moatte jaan in miening & reaksje.
Note! Rjochter (Plysjerjochter) kin net (ea) suppress detaillearre ferslachjouwing troch Media foar
hokker reden (National Security, Privacy, Corrupt Law ...) .

Berop
Ien kear in berop is yntsjinne. Media ferslachjouwing foar Trial, tidens Trial &
nei Trial regels jilde.
Frijheid fan Detail Trial ferslachlizzing is hillich!
Ûnderdrukken fan oarder betsjut beskermjen de 'Guilty'. Protecting harren is in bedriging foar
de Mienskip. De mienskip hawwe in rjocht te witten in 'Guilty s (Foto, adres, wurkjouwer, âlden) 'As
in slachtoffer (S) details. It berop resultaat & redenearring ( 'Detail Trial Report') . Any ûntkenning
(Judge ûnderdrukking oarder nei Appeal) fan dizze aktiviteit krije s MS / R7 '

Note! De mienskip hawwe in rjocht te witten in 'Guilty syn details. It helpt de mienskip
beskermje him fan kwea, kriminaliteit, ..

De mienskip hawwe in rjocht te witten in 'slachtoffer (S) 'Details. Dat stelt in
mienskip te jaan maksimaal helpferliening.
Any Oardielje, kantonrjochter foardat der ûnderdrukking oarder nei Trial, Appeal is fuorthelle út
de rjochtspraak. Harren Professional bewiisbrieven wurde ôfsein, wurdt ferfolge ' MS R7 ' .

Note! Any Guilty beskerme troch in ûnderdrukking oarder begean fan in misdie (S) . Any
Oardielje, kantonrjochter dy't útjûn dit ûnderdrukking oarder is skuldich troch feriening (Being in
bedriging foar de mienskip) . Harren Professional bewiisbrieven wurde ôfsein, wurdt ferfolge ' MS R7
'.

Any Victim beskerme troch in ûnderdrukking oarder. Net krijt de help nedich. Any
Oardielje, kantonrjochter dy't útjûn dit ûnderdrukking folchoarder is skuldich oan
dereliction fan plicht ta lid fan 'e mienskip. Harren Professional bewiisbrieven wurde
ôfsein, wurdt ferfolge ' MS R7 ' .

Ein.
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