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TUOMIOISTUIN

tiedotusvälineet

Justice tarve on Court Media.
Ihmisillä on oikeus, tarve nähdä, kuulla kaikki osat Justice.
Kuinka se toimii. Tuomioistuin ei saa käyttää propagandan,
viihde, PR tai Media Circus. Ei ole video teippiä
oikeudenkäyntiä. Huomaamaton Valvontakamerat
käytetään. Kattavat kasvoja ei sallita. NEITI R3

Ei ole media video teippiä oikeudenkäyntiä. Sallimalla median kamerat
oikeudenkäynnissä muuttuu oikeudenkäyntiä osaksi viihdettä. Kun vastassa kamerat
tuomarin, tutkintatuomarin syyttäjä, Defence (Avustajanaan asianajaja) Syytetään &
todistajia käyttäytyvät eri kuin ne olisivat, jos heidän ei ollut kameroita. Ihmiset eivät toimi
ja käyttäydy luonnollisen. Alle kaivos lukeminen kehon kieli, ilmeet, äänensävy ja käytön
kieltä. Ihmiset myös se pukeutuvat eri luoda luonnoton kuvan.

Vaarantaa eheys tuomioistuinkäsittelyn kääntämällä ne teatterissa. Unjust! Ei
hyväksyttävä.
ennen oikeudenkäyntiä

Media raportointi ennen oikeudenkäyntiä rajoittuu nimeen Accused, mikä Court & päivämäärä Trial. Minkä
lisäksi mitään muuta (Maksut, todistaja nimiä, tuomioistuinten virkamiehet, mielipiteitä, kommentteja ...) on
oikeuden halventamisesta " NEITI R3 '

aikana Trial
On media kielto raportointia oikeudenkäynnin aikana. Media breaking kielto
oikeuden halventamisesta: ' NEITI R3 '
Kokeilun jälkeen johtopäätös
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Media antaa " Yksityiskohta Trial Report' kokeilun jälkeen johtopäätös: Jota syytettiin (Kuva,
osoite, työnantaja, vanhemmat) ? Mitä jos maksuja? Oikeusavustajan ... Tuomio, päättelykyky ja
kuntoutus, korvauksia, jos sellaisia on. Tiedotusvälineiden pitäisi antaa lausunto ja kommentoida.
Huomautus ! Tuomari (Maistraatti) ei voi (koskaan) tukahduttaa yksityiskohtainen raportointi Media
jostain syystä (National Security, Privacy, korruptoitunut laki ...) .

valitus
Kun valitus on tehty. Media raportointi ennen oikeudenkäyntiä, oikeudenkäynnin aikana ja
sen jälkeen Trial sääntöjä.

Vapaus Yksityiskohta Trial raportointi on pyhä!
Tukahduttaa järjestys tarkoittaa suojelemiseksi 'Guilty'. Suojaaminen on uhka yhteisön. Yhteisö
on oikeus tietää 'Guilty n (Kuva, osoite, työnantaja, vanhemmat) "Uhrina (S) yksityiskohdat.
Valitus Tuloksena & perustelut ( 'Yksityiskohta Trial Report') . mahdollinen epääminen
(Tuomari Suppression järjestyksessä jälkeen muutoksenhakutuomioistuin) Tämän toiminnan saada n NEITI/ R 7 '

Huomautus ! Yhteisö on oikeus tietää 'Guilty tiedot. Se auttaa yhteisöä
suojautumaan pahasta, rikollisuus, ..
Yhteisö on oikeus tietää 'uhri (S) ' yksityiskohdat. Tämä mahdollistaa yhteisöä
antamaan maksimaalinen apu.
Tuomareille, Tuomari laatimalla Suppression järjestyksessä kokeiltavaksi, Valitus poistetaan
oikeuslaitoksen. Ammatillista valtakirjojen perutaan, asetetaan syytteeseen ' NEITI R 7 ' .

Huomautus ! Tahansa Guilty suojattu vaimennusvertailu tilaus rikoksen (S) . Tuomareille,
Tuomari, joka on myöntänyt tämän Suppression tilaus on syylliseksi yhdistys (On uhka
yhteiskunnalle) . Ammatillista valtakirjojen perutaan, asetetaan syytteeseen ' NEITI R 7 ' .

Uhrin suojattu vaimennusvertailu järjestyksessä. Ei saada apua tarvitaan. Tuomareille,
Tuomari, joka on myöntänyt tämän Suppression järjestys on syyllistynyt laiminlyönti
on yhteisön jäsen. Ammatillista valtakirjojen perutaan, asetetaan syytteeseen ' NEITI R
7'.

End.
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