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ШҮҮХИЙН

Хэвлэл мэдээлэл

Хууль зүйн шаардлага шүүхийн Хэвлэл мэдээлэл юм.
Хүмүүс эрх, харж Хууль зүйн бүх хэсгийг сонсох байх хэрэгтэй. Хэрхэн
ажилладаг. A шүүх суртал ухуулгын, үзвэр үйлчилгээ, олон нийтийн
харилцаа, хэвлэл мэдээллийн Циркийн болгон ашиглаж байж байна. шүүх
ямар ч видео бичлэг хийх байна. Болгоомжтой Аюулгүй байдлын камер
ашиглаж байна. нүүр хамарсан болохгүй. MS R3

шүүхийн ямар ч хэвлэл мэдээллийн видео бичлэг хийх байдаг. шүүх хурал дээр хэвлэл мэдээллийн
камер боломжийг олгож шүүх зугаа цэнгэл болж хувирна. камер шүүгч тулгарч, шүүгч, прокурор,
Батлан хамгаалах (Өмгөөлөгч, хуульч) , Яллагдагч, ямар ч камер тэдний байсан бол гэрч тэд тэр нь
өөр ажиллах. Хүмүүс ажиллаж, байгалийн ажиллах болно. Биеийн хэл, нүүрний үзэл бодлоо
чөлөөтэй илэрхийлэх, дуу хоолой, хэлний хэрэглээний өнгө аяс нь уншаад уул уурхайн дагуу.
Хүмүүс бас хиймэл дүр төрхийг бий болгох өөр өмсөх юм.
тэднийг театр руу эргэж, шүүх хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бүрэн бүтэн байдлыг сулруулж.
Шударга бус! хүлээн зөвшөөрөх байх.
шүүх хурлын өмнө

Шүүх хурлын өмнө Хэвлэл мэдээллийн тайлагнах нь шүүх, шүүх огноо яллагдагчаар нэрээр
хязгаарлагдаж байна. бусад аливаа тайлагнах (Төлбөр, гэрч нэр, шүүхийн албан тушаалтан, санал
бодол, санал ...) Шүүхийн жигшил юм " MS R3 "
шүүх хуралдааны явцад
Шүүх хурал дээр тайлагнах талаар хэвлэл мэдээллийн хориг байдаг. Хэвлэл
мэдээллийн таслана хориг шүүхийг үл хүндэтгэсэн байна: " MS R3 "

Шүүхийн дүгнэлт дараа
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Хэвлэл мэдээлэл нь "өгдөг Нарийвчилсан Шүүхийн тайлан " туршилт дууссаны дараа: Хэн буруутгаж
байна (Зураг, хаяг, ажил олгогч, эцэг эх) ? Ямар хаана хураамж? Шүүхийн албан хаагчид ... шийтгэл,
шалтгаан, нөхөн сэргээх, нөхөн олговор хэрэв байгаа бол. Хэвлэл мэдээллийн дүгнэлт & тайлбар өгөх
ёстой.
Тайлбар! Шүүгч (Шүүгч) чадахгүй юм (Хэзээ нэгэн цагт) ямар нэг шалтгаанаар хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр дэлгэрэнгүй тайлан, таслан зогсоох (Үндэсний аюулгүй байдал, нууцлал, авилгын тухай хууль ...) .
давж заалдах
давж заалдах дараа гомдол гаргаж байна. Шүүх хурлын өмнө Хэвлэл мэдээллийн тайлан, шүүх
хуралдааны явцад & дараа Шүүхийн журам хэрэглэнэ.
Нарийвчилсан Шүүхийн тайлагнах эрх чөлөө ариун нандин юм!

захиалга дарах "буруутай" хамгаалах гэсэн үг юм. тэднийг хамгаалах нийгэмлэгийн нь аюул учруулж
байна. Олон нийтийн нь "буруутай мэдэх эрхтэй (Зураг, хаяг, ажил олгогч, эцэг эх) "Нь хохирогч гэж (Ууд)
мэдээлэл. давж заалдах шатны үр дүн ба шалтгаан ( 'Нарийвчилсан Шүүхийн тайлан ") . Ямар ч
үгүйсгэх
(Давж заалдах шатны дараа шүүгч Далдлах зэрэг) Энэ үйл ажиллагааны'S авах MS / R7 "
Тайлбар! Олон нийтийн нь "гэм буруутай-ийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл мэдэх эрхтэй. Энэ нь олон
нийтийн муу, гэмт хэрэг нь өөрийгөө хамгаалахад тусална ..

Олон нийтийн нь "хохирогч мэдэх эрхтэй (Ууд) "Дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Энэ нь олон нийтийн
хамгийн их туслалцаа өгөх боломжийг олгодог.

Аливаа шүүгч, шүүгч шүүх дараа Далдлах захирамж гаргасан, давж заалдах Шүүх
хасагдсан байна. Тэдний Мэргэжлийн итгэмжлэлүүдийг цуцалсан, яллах юм байна " MS R7 " .

Тайлбар! хамгаалагдсан аливаа буруутай гэмт хэрэг үйлдсэн нь Далдлах захиалга (Ууд) . Аливаа
шүүгч, шүүгч энэ Далдлах тушаал гаргасан холбоо буруутай юм (Олон нийтэд аюул занал
байх) . Тэдний Мэргэжлийн итгэмжлэлүүдийг цуцалсан, яллах юм байна " MS R7 " .
хамгаалагдсан аливаа Хохирогч нь нь Далдлах захиалга. шаардлагатай тусламж авч байх. Аливаа
шүүгч, шүүгч энэ Далдлах тушаал гаргасан хамтын нийгэмлэгийн гишүүн үүргээ dereliction
гэм буруутай юм. Тэдний Мэргэжлийн итгэмжлэлүүдийг цуцалсан, яллах юм байна " MS R7 " .

Төгсгөл.
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