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DOMSTOL

Media

Justice behov är en domstol Media.
Människor har rätt, ett behov av att se, höra alla delar av rättvisa.
Hur det fungerar. En domstolen att inte användas för propaganda,
underhållning, PR eller som Media Circus. Det finns ingen video
tejpa av rättegången. Diskret Övervakningskameror används.
Coveringframsida är inte tillåtet. FRÖKEN R3

Det finns ingen media video tejpa av rättegången. Att låta media kameror vid rättegången
vänder rättegången i underhållning. När inför kameror Judge, domare, åklagare, försvars (Barrister,
Lawyer) Anklagade & vittnen beter annorlunda än de skulle om deras fanns inga kameror.
Folk kommer inte att agera och bete sig naturligt. Under gruv läsningen av kroppsspråk,
ansiktsuttryck, tonfall och användning av språket. Människor också skulle klä annorlunda
för att skapa en onaturlig bild.

Underminera integriteten för rättegångar vänder dem till teatern. Orättvis! Inte
acceptabelt.
före Trial
rapportering media innan Trial är begränsat till namn anklagade som Court & datum Trial. Någon
annan rapportering (Avgifter, vittne namn, domstolstjänstemän, åsikter, kommentarer ...) är
förakt för domstolen: " FRÖKEN R3 '

under Trial
Det är en mediaförbudet rapportering under rättegången. Media bryta förbudet är
i förakt av domstolen: ' FRÖKEN R3 '

Efter Trial slutsats
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Media ger en " Detalj Trial rapporten' Efter rättegången slutsats: Som anklagades (Bild,
adress, arbetsgivare, föräldrar) ? Vad var avgifterna? Court tjänstemän ... Bedömning,
resonemang och rehabilitering, ersättning om något. Media bör ge ett yttrande och
kommentarer.
Notera ! Bedöma (Magistrat) kan inte (någonsin) trycka detaljerad rapportering av Media av
någon anledning (National Security, Privacy, korrupta lag ...) .
Överklagande

När ett överklagande har lämnats in. rapportering media innan Trial under Trial
& efter Trial regler.
Frihet Detalj Trial rapporteringen är helig!
Undertryckande ordning innebär att skydda den 'Guilty'. Att skydda dem är ett hot mot
gemenskapen. Samhället har rätt att veta 'Guilty s (Bild, adress, arbetsgivare, föräldrar) 'Som
ett offer (S) detaljer. Överklagandet Resultatet & resonemang ( 'Detalj Trial rapporten) . alla
förnekande
(Judge Suppression ordning efter Appeal) denna verksamhet får s FRÖKEN/ R7 '

Notera ! Samhället har rätt att veta 'Guilty detaljer. Det hjälper samhället att
skydda sig mot det onda, brott, ..
Samhället har rätt att veta 'offer (S) "detaljer. Detta gör det möjligt för ett
samhälle för att ge maximalt stöd.
Alla domare, domare att utfärda en bekämpande ordning efter Trial är Överklagande
bort från rättsväsendet. Deras yrkeskompetens annulleras, åtalas ' FRÖKEN R7 ' .
Notera ! Alla Guilty skyddas av en dämpning för att begå ett brott (S) . Domare,
magistrat som utfärdade denna bekämpande ordning är skyldig genom association (Som
är ett hot mot samhället) . Deras yrkeskompetens annulleras, åtalas ' FRÖKEN R7 ' .
Alla offer skyddas av en Suppression ordning. få inte den hjälp som behövs. Domare,
magistrat som utfärdade denna bekämpande ordning är skyldig till tjänstefel till en
medlem av samhället. Deras yrkeskompetens annulleras, åtalas ' FRÖKEN R7 ' .

Slutet.
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