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Medios xudiciais

A xustiza precisa un medio xudicial.
A xente ten dereito, necesidade de ver, escoitar todas as partes
da Xustiza. Cómo funciona.Non se debe utilizar un xulgado para
propaganda, entretemento, relacións públicas ou como Media
Circus. Non hai gravación de vídeo da proba. Utilízanse cámaras
de seguridade discretas. Non se permite cubrir a cara.SEÑORITA
R3

Non hai gravación de vídeo multimedia do xuízo. Permitir cámaras multimedia
no xuízo converte o xuízo en entretemento.Cando se enfronta ás cámaras Xuíz,
maxistrado, fiscal, defensa (Avogado, avogado), os acusados e as testemuñas
compórtanse de xeito diferente ao que farían se non fosen cámaras. As persoas
non actuarán e comportaranse de xeito natural. Baixo a minería a lectura da
linguaxe corporal, a expresión facial, o ton da voz, o uso da linguaxe. A xente
tamén vestiría diferente para crear unha imaxe antinatural.Minar a integridade
dos procesos xudiciais converténdoos en teatro. ¡Inxusto! Non aceptable.

Antes do xuízo
Os informes dos medios antes do xuízo limítanse ao nome do acusado, que tribunal,
data do xuízo. Calquera outro informe (cargos, nomes de testemuñas, funcionarios
xudiciais, opinións, comentarios ..) é desprezo do xulgado:SEÑORITA R3'

Durante o xuízo
Hai unha prohibición dos medios de comunicación para informar durante o xuízo. A prohibición de romper os medios de
comunicación está en desprezo do xulgado: 'SEÑORITA R3'

Despois da conclusión do xuízo
Os medios de comunicación danInforme de proba de detalle'despois da conclusión do
xuízo: Quen foi acusado (foto, enderezo, empresario, pais)? Que onde están os cargos?
Funcionarios xudiciais.veredicto, razoamento e rehabilitación, indemnización se hai. Os
medios de comunicación deben opinar e comentar.
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Nota ! Xuíz (Maxistrado) non pode (sempre) suprimir a información detallada de
Media por calquera motivo (seguridade nacional, privacidade, lei corrupta ..).

Recurso
Unha vez interposto un recurso. Informes de medios antes da proba, durante a
proba e despois aplícanse as regras.

Liberdade de detalle O informe das probas é sagrado.
Suprimir a orde significa protexer aos "Culpables". Protexelos é unha ameaza para a
Comunidade. A comunidade ten dereito a coñecer a culpa (foto, enderezo,
empresario, pais)', unha vítima (s) detalles. O resultado da apelación e o razoamento
("Informe de proba detallada"). Calquera negación (Orde de supresión do xuíz
despois da apelación) desta actividade SEÑORITA R7'

Nota! A comunidade ten dereito a coñecer os detalles da culpa. Axuda á
comunidade a protexerse do mal, do crime ... A comunidade ten dereito a
coñecer a unha vítima (s)'detalles. Isto permite a unha comunidade prestar a
máxima asistencia.
Calquera xuíz, maxistrado que emita unha orde de supresión despois do xuízo e
recurso é eliminado do poder xudicial. As súas credenciais profesionais son canceladas
e procesadas 'SEÑORITA R7'.
Nota! Calquera culpable protexido por unha orde de supresión que cometa un delito

(s). Calquera xuíz, maxistrado que ditou esta orde de supresión é culpable por
asociación (sendo unha ameaza para a comunidade). As súas credenciais
profesionais son canceladas e procesadas 'SEÑORITA R7'.

Calquera vítima protexida por unha orde de supresión. Non obter a axuda
necesaria. Calquera xuíz, maxistrado que ditou esta orde de supresión é
culpable de desistir do deber con un membro da comunidade. As súas
credenciais profesionais son canceladas e procesadas'SEÑORITA R7'.

Xustiza que unha comunidade precisa!

A xustiza é un deber comunitario.

Xustiza un dereito comunitario!

Pola gloria de 1 Deus e o ben da humanidade
Toda a autoestrada de información multimedia é un provedor de información comunitaria, por parte dos
gardiáns dos custodios do universo.
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