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COURT

media

Justice pangangailangan ay isang Court Media.
Ang mga tao ay may karapatan, isang kailangan upang makita, marinig lahat
ng bahagi ng Justice. Paano ito gumagana. Ang isang hukuman ay hindi na
gagamitin para sa propaganda, entertainment, relasyon sa publiko o bilang
Media Circus. Walang video taping ng pagsubok. Patagong Security camera ay
ginagamit. Sumasakop mukha ay hindi pinapayagan. MS R3

Walang media video taping ng pagsubok. Ang pagpapahintulot sa media cameras sa pagsubok ay
lumiliko ang pagsubok sa entertainment. Kapag nakaharap na camera Hukom, hukom, piskal, Defense (Manananggol,
Abogado) , Inakusahan & saksi kumilos naiiba kaysa sa gagawin nila kung ang kanilang ay walang mga
camera. Ang mga tao ay hindi kumilos at kumilos natural. Sa ilalim ng pagmimina ang pagbabasa ng
galaw ng katawan, facial expression, tono ng boses at paggamit ng wika. Tao din ang isusuot iba't ibang
upang lumikha ng isang hindi likas na imahe.
Pinahihina nito ang integridad ng mga paglilitis sa hukuman pagpalit nito sa teatro. Hindi makatarungan!
Hindi katanggap-tanggap.

bago Trial
Media pag-uulat bago Trial ay limitado sa pangalan ng akusado, na kung saan Court & petsa ng Trial. Anumang
iba pang mga pag-uulat (Singil, mga pangalan ng saksi, ang mga opisyal ng korte, mga opinyon, mga komento
...) ay pag-upasala ng Korte: ' MS R3 '

Sa panahon Trial

May ay isang Media ban sa pag-uulat sa panahon ng pagsubok. Media
breaking ban ay sa desakato: ' MS R3 '
Pagkatapos Trial pagtatapos
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Media ay nagbibigay ng isang ' Detalye Trial Ulat ' pagkatapos ng pagsubok konklusyon: Sino ay inakusahan (Larawan,
address, employer, mga magulang) ? Ano kung saan ang mga singil? Court opisyal ... Verdict, pagdadahilan at
pagbabagong-tatag, kabayaran kung mayroon man. Media ay dapat magbigay ng opinyon at mga komento.

Tandaan! Hukom (Magistrate) hindi maaari (Kailanman) sugpuin ang detalyadong pag-uulat sa pamamagitan ng
Media para sa anumang kadahilanan (National Security, Privacy, Sirang Law ...) .
panawagan

Sa sandaling ang isang apela ay lodged. Media pag-uulat bago Trial, sa panahon Trial & matapos
patakaran Trial mag-apply.

Freedom ng pag-uulat Detalye Trial ay sagradong!
Hadlang pagkakasunod-sunod ay nangangahulugan nagpoprotekta sa 'Guilty'. Ang pagprotekta sa mga ito ay isang
banta sa Komunidad. Ang komunidad ay may karapatan na malaman ang isang 'Guilty ni (Larawan, address,
employer, mga magulang) 'Bilang isang biktima (S) mga detalye. Ang resulta apila at pagdadahilan ( 'Detalye Trial
Ulat') . anumang pagtanggi
(Hukom Suppression order pagkatapos Appeal) ng mga aktibidad na ito makakuha ng MS/ R7 '
Tandaan! Ang komunidad ay may karapatan na malaman ang mga detalye ng isang 'Guilty ni. Ito ay
tumutulong sa komunidad protektahan ang sarili mula sa kasamaan, krimen, ..
Ang komunidad ay may karapatan na malaman ang isang 'biktima (S) 'Detalye. Ito ay nagbibigay-daan
sa isang komunidad upang bigyan ang maximum na tulong.

Anumang Judge, mahistrado nag-isyu ng pagpigil order pagkatapos Trial, Appeal ay inalis mula
sa Hudikatura. Ang kanilang Professional kredensyal kinansela, ay prosecuted ' MS R7 ' .
Tandaan! Anumang Guilty protektado ng isang Suppression sunod tanggapin ang alok ng isang krimen (S) . Anumang
Judge, mahistrado na nagbigay ng Suppression order ay nagkasala sa pamamagitan ng kapisanan (Pagiging
isang banta sa komunidad) . Ang kanilang Professional kredensyal kinansela, ay prosecuted ' MS R7 ' .

Anumang Biktima protektado ng isang Suppression order. Hindi nakakakuha ng tulong kung kinakailangan. Anumang
Judge, mahistrado na nagbigay ng Suppression pagkakasunod-sunod ay nagkasala ng kapabayaan ng duty
sa isang miyembro ng komunidad. Ang kanilang Professional kredensyal kinansela, ay prosecuted ' MS R7 ' .

End.
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