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Justiziak Auzitegiko Komunikabidea behar du.
Jendeak eskubidea du, Justiziaren atal guztiak ikusi, entzun. Nola dabil. Auzitegi
bat ez da propaganda, entretenimendu, harreman publikoetarako edo
Media Circus gisa erabiltzeko erabiliko. Ez dago probako bideo
grabaziorik. Segurtasuneko kamera diskretuak erabiltzen dira. Aurpegia
estaltzea ez da onartzen. ANDEREA R3

Ez dago probaren bideo bideo grabazioa. Multimedia kamerak proban baimentzeak proba
entretenimendu bihurtzen du. Kameren aurrean epailea, magistratua, fiskala, defentsa (Abokatua,
abokatua) , akusatuek eta lekukoek kamerarik izango ez balute bezala jokatuko lukete.
Jendeak ez du natural jokatuko eta jokatuko. Meatzeen arabera gorputz hizkuntzaren
irakurketa, aurpegiaren adierazpena, ahots tonua, hizkuntzaren erabilera. Jendeak ere
desberdinez janzten zen naturaz kanpoko irudi bat sortzeko.

Epaitegietako prozeduren osotasuna ahultzea antzerki bihurtuz. Bidegabea! Ez da
onargarria.
Trial aurretik
Epaiketaren aurrean komunikabideen berri ematea Auzipetuaren izenera mugatzen da, zein epaitegik,
epaiketaren data. Beste edozein salaketa (karguak, lekukoen izenak, epaitegietako funtzionarioak, iritziak,
iruzkinak ..) Auzitegiaren mespretxua da: ' ANDEREA R3 '

Epaiketan zehar
Komunikabideen debekua dago epaiketan zehar salatzeko. Komunikabideen hausturaren debekua
auzitegiaren mespretxuan dago: ' ANDEREA R3 '

Probaren ondorioa ondoren

Komunikabideek ' Xehetasun probaren txostena ' epaiketa amaitu ondoren: Nor salatu zuten (argazkia,
helbidea, enpresaria, gurasoak) ? Zer lekutan daude? Auzitegiko funtzionarioak .. Epaia,
arrazoibidea eta birgaitzea, baldin eta kalte-ordaina. Komunikabideek iritzia eta iruzkina eman
beharko lukete.
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Ohar ! Epailea (Magistratua) ezin (inoiz) ezabatu Media-ren berri zehatzak edozein arrazoirengatik (Segurtasun
Nazionala, Pribatutasuna, Zuzenbide Ustela ..) .
Errekurtsoa

Helegitea aurkeztu ondoren. Komunikabideen berri Trial aurretik, Proban zehar eta Probaren ondorengo
arauak aplikatzen dira.

Xehetasun askatasuna Epaiketen berri ematea sakratua da!

Ordena kentzeak "Errudunak" babestea esan nahi du. Horiek babestea mehatxu bat da Erkidegoarentzat. Komunitateak
eskubidea du "Erruduntasuna" ezagutzeko (argazkia, helbidea, enpresaria, gurasoak) ', biktima bat (k) xehetasunak.
Helegitearen emaitza eta arrazoibidea ('Xehetasun probaren txostena') . Edozein ukapen
(Epaileak kentzeko agindua helegitearen ondoren) jarduera honen get ANDEREA R7 '

Ohar ! Komunitateak eskubidea du 'Erruduntasunari buruzko xehetasunak ezagutzeko. Komunitateari
gaizkia, krimena ... babesten laguntzen dio. Komunitateak eskubidea du biktima bat ezagutzeko (k) 'xehetasunak.
Horri esker, komunitate batek laguntza maximoa eman dezake.

Epaiketa, Epaiketa, Epaiketa, Auzitegiaren aurka, botere judizialetik kentzen da. Profesionalen
egiaztagiriak bertan behera geratzen dira, auzipetuta dago ' ANDEREA R7 ' .

Ohar ! Honek babestutako edozein Errudun delitua burutzen duen zapalkuntza agindua (k) . Errepresio
agindu hau eman duen edozein epaile, magistratu da elkartearen erruduna (komunitatearen
mehatxua izatea) . Profesionalen egiaztagiriak bertan behera geratzen dira, auzipetuta dago ' ANDEREA
R7 ' .

Honek babestutako edozein biktima Erreprimitzeko agindua. Behar den laguntza ez lortzea. Errepresio
agindu hau eman duen edozein epaile, magistratu da erkidegoko kide batekiko betebeharra uko
egiteagatik. Profesionalen egiaztagiriak bertan behera geratzen dira, auzipetuta dago ' ANDEREA R7
'.

Justizia komunitate baten beharra! Justizia
komunitatearen betebeharra! Justizia
komunitate eskubidea!
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