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TÒA ÁN

Phương tiện truyền thông

nhu cầu Tư pháp là một Tòa Media.
Mọi người có quyền, cần phải thấy, nghe tất cả các bộ phận của Tư pháp.
Làm thế nào nó hoạt động. Một tòa án không phải là để được sử dụng cho
công tác tuyên truyền, giải trí, quan hệ công chúng hoặc là phương tiện
Circus. Không có video thu hình thử nghiệm. camera kín đáo an ninh được
sử dụng. Che mặt không được phép. CÔ R3

Không có media video thu hình thử nghiệm. Cho phép máy ảnh phương tiện truyền thông tại phiên
tòa lần lượt thử nghiệm vào giải trí. Khi phải đối mặt với camera Thẩm phán, Thẩm phán, Kiểm sát
viên, Quốc phòng (Luật sư, Luật sư) , Cáo buộc & nhân chứng cư xử khác với họ sẽ nếu họ không
có camera. Mọi người sẽ không hành động & cư xử tự nhiên. Theo khai thác việc đọc ngôn ngữ cơ
thể, biểu hiện trên khuôn mặt, giọng nói và sử dụng ngôn ngữ. Mọi người cũng sẽ ăn mặc khác
nhau để tạo ra một hình ảnh không tự nhiên.

Phá hoại sự toàn vẹn của thủ tục tố tụng tòa án biến chúng thành rạp chiếu phim. Bất công!
Không thể chấp nhận.
trước khi thử nghiệm

báo cáo phương tiện truyền thông trước khi thử nghiệm được giới hạn đến tên của bị cáo, trong đó Tòa
án & ngày Trial. Bất kỳ báo cáo khác (Chi phí, tên nhân chứng, các quan chức tòa án, ý kiến, bình luận
...) là khinh của Tòa án: ' CÔ R3 '
trong thử nghiệm
Có một lệnh cấm truyền thông trên báo cáo trong phiên tòa. Phương tiện truyền thông vi
phạm lệnh cấm là trong khinh của tòa án: ' CÔ R3 '

Sau khi kết thúc thử nghiệm
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Phương tiện truyền thông đưa ra một ' Chi tiết Trial Báo cáo' sau khi kết thúc phiên tòa: Người bị cáo buộc (Hình
ảnh, địa chỉ, sử dụng lao động, cha mẹ) ? Có gì nơi những chi phí? Tòa án các quan chức ... Verdict, suy luận &
phục hồi chức năng, bồi thường thiệt hại nếu có. Phương tiện truyền thông nên đưa ra ý kiến và nhận xét.

Chú thích ! Thẩm phán (Thẩm phán) không thể (không bao giờ) ngăn chặn báo cáo chi tiết bằng phương tiện vì
lý do bất kỳ (An ninh Quốc gia, Bảo mật, Luật tham nhũng ...) .

gọi
Khi đơn khiếu nại đã được nộp. báo cáo phương tiện truyền thông trước khi thử nghiệm, trong Trial &
sau khi quy tắc Trial áp dụng.

Tự do báo cáo chi tiết Trial là thiêng liêng!
Đàn áp tự có nghĩa là bảo vệ 'Guilty'. Bảo vệ họ là một mối đe dọa cho cộng đồng. Cộng
đồng có quyền được biết một 'của Guilty (Hình ảnh, địa chỉ, sử dụng lao động, cha mẹ) 'Như
một nạn nhân (S) chi tiết. Kết quả hấp dẫn & luận ( 'Trial Báo cáo chi tiết') . bất kỳ sự từ chối
(Thứ tự Suppression Thẩm phán sau khi phúc thẩm) của hoạt động này có được của CÔ/ R7 '

Chú thích ! Cộng đồng có quyền được biết thông tin chi tiết một 'Guilty của. Nó giúp cộng
đồng bảo vệ bản thân khỏi sự dữ, tội phạm, ..

Cộng đồng có quyền được biết một 'nạn nhân (S) ' chi tiết. Điều này cho phép một
cộng đồng để cung cấp cho hỗ trợ tối đa.

Bất kỳ Thẩm phán, Thẩm phán ra lệnh ngăn chặn sau khi xét xử, cấp phúc thẩm được
lấy ra từ ngành Toà án. chứng chỉ chuyên môn của họ bị huỷ bỏ, bị khởi tố ' CÔ R7 ' .

Chú thích ! Bất kỳ Guilty bảo vệ bởi một trật tự Suppression phạm tội (S) . Bất kỳ Thẩm
phán, Thẩm phán rằng ban hành nhằm ngăn chặn này là có tội bởi hiệp hội (Là một mối
đe dọa đối với cộng đồng) . chứng chỉ chuyên môn của họ bị huỷ bỏ, bị khởi tố ' CÔ R7 ' .
Bất kỳ Nạn nhân được bảo vệ bởi một trật tự Suppression. Không nhận được sự giúp đỡ
cần thiết. Bất kỳ Thẩm phán, Thẩm phán rằng ban hành nhằm ngăn chặn này là phạm tội
lơ là nhiệm vụ thành viên của cộng đồng. chứng chỉ chuyên môn của họ bị huỷ bỏ, bị khởi
tố ' CÔ R7 ' .

Kết thúc.
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