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Tuomioistuimen media

Oikeus tarvitsee tuomioistuimen tiedotusvälineitä!

Ihmisillä on oikeus, tarve nähdä, kuulla kaikki oikeuden
osat. Kuinka se toimii.Tuomioistuinta ei saa käyttää
propagandaan, viihteeseen, suhdetoimintaan tai
mediasirkukseen. Oikeudenkäynnistä ei ole videokuvausta.
Diskreetti-turvakameroita käytetään. Kasvojen peittäminen
ei ole sallittua.NEITI R3
Oikeudenkäynnistä ei ole mediavideota. Mediakameroiden salliminen
oikeudenkäynnissä muuttaa oikeudenkäynnin viihteeksi.Kameroiden edessä
tuomari, Magistrate, syyttäjä, puolustus (Asianajaja, asianajaja), syytetyt ja
todistajat käyttäytyvät eri tavalla kuin käyttäytyisivät ilman kameraa. Ihmiset
eivät toimi ja käyttäydy luonnollisesti. Kaivostoiminnassa kehon kielen, kasvojen
ilmeen, äänensävyn ja kielen käytön lukeminen. Ihmiset pukeutuisivat myös eri
tavalla luodakseen luonnotonta kuvaa.Oikeudenkäyntien eheyden
heikentäminen muuttamalla ne teatteriksi. Epäoikeudenmukainen! Ei
hyväksyttävä.

Ennen oikeudenkäyntiä

Median raportointi ennen oikeudenkäyntiä rajoittuu syytetyn nimeen, jonka tuomioistuin,
oikeudenkäyntipäivä. Mikä tahansa muu raportointi (syytteet, todistajien nimet, tuomioistuimen
virkamiehet, mielipiteet, kommentit ..) on halveksunta tuomioistuinta kohtaan: 'NEITI R3''
Oikeudenkäynnin aikana

Media on kieltänyt raportoinnin oikeudenkäynnin aikana. Median rikkomiskielto on
tuomioistuimen halveksunta: ''NEITI R3''

Kokeilun päätelmien jälkeen
Media antaa 'Yksityiskohtainen koeraportti ' oikeudenkäynnin jälkeen: Ketä
syytettiin (kuva, osoite, työnantaja, vanhemmat)? Missä hinnat? Tuomioistuimen
virkamiehet.tuomio, perustelut ja kuntoutus, mahdolliset korvaukset. Median
tulee antaa mielipiteensä ja kommentoida.
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Huomautus ! Tuomari (Henkikirjoittaja) ei voi (koskaan) estää tiedotusvälineiden yksityiskohtaisia
raportteja mistä tahansa syystä (kansallinen turvallisuus, yksityisyys, korruptoitunut laki ..).

Vetoomus
Kun valitus on tehty. Mediaraportointi ennen koetta, oikeudenkäynnin aikana ja
oikeudenkäynnin jälkeen sovelletaan sääntöjä.

Yksityiskohtien vapaus Koeraportointi on pyhää!
Järjestyksen tukahduttaminen tarkoittaa "syyllisten" suojelua. Niiden suojelu on
uhka yhteisölle. Yhteisöllä on oikeus tuntea syyllisyys (kuva, osoite, työnantaja,
vanhemmat)', uhri (s) yksityiskohdat. Muutoksen tulos ja perustelut
('Yksityiskohtainen koeraportti'). Mikä tahansa kieltäminen(Tuomarin
tukahdutusmääräys valituksen jälkeen) tästä toiminnasta NEITI R7''
Huomautus! Yhteisöllä on oikeus saada tietää syyllisyyden yksityiskohdista. Se
auttaa yhteisöä suojautumaan pahalta, rikollisuudelta. Yhteisöllä on oikeus
tuntea uhri (s)' yksityiskohdat. Tämä antaa yhteisölle mahdollisuuden antaa
maksimaalista apua.
Jokainen tuomari, tuomari, joka antaa tukahdutusmääräyksen oikeudenkäynnin,
valituksen jälkeen, poistetaan oikeuslaitoksesta. Heidän ammattitodistuksensa
peruutetaan, syytetään ''NEITI R7''.
Huomautus! Kaikki syylliset, jotka on suojattu tukahduttamismääräyksellä rikoksen tekemiseksi

(s). Tämän tukahdutusmääräyksen antanut tuomari, tuomari on
syyllinen yhdistykseen (uhka yhteiskunnalle). Heidän
ammattitodistuksensa peruutetaan, syytetään ''NEITI R7''.

Jokainen uhri on suojattu tukahdutusmääräyksellä. Ei saa tarvittavaa apua. Kuka
tahansa tuomari, tuomari, joka antoi tämän tukahdutusmääräyksen, on
syyllistynyt velvollisuuksien laiminlyöntiin yhteisön jäsentä kohtaan. Heidän
ammattitodistuksensa peruutetaan, syytetään''NEITI R7''.

Oikeutta yhteisö tarvitsee!
Oikeudenmukaisuus on yhteisön velvollisuus!

Oikeus yhteisön oikeuteen!
1 Jumalan kunniaksi ja ihmiskunnan hyväksi
Kaikki mediatietojen moottoritie on yhteisöjen tietopalvelu, jonka ylläpitää Universe Custodian Guardians.
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