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MAHKEME

medya

Adalet ihtiyacı Mahkeme Medya bu.
İnsanlar, bkz Adalet tüm bölümlerini duymak için bir ihtiyaç hakları
vardır. Nasıl çalışır. Bir Mahkeme propagandası, eğlence, halkla
ilişkiler için veya Medya Sirki olarak kullanılmak üzere değildir. denemenin
hiçbir video bantla yoktur. Gizli Güvenlik kameraları kullanılmaktadır.
yüzünü kaplayan izin verilmez. MS R3

denemenin hiçbir medya video bantla yoktur. Duruşmada medya kameraları izin
eğlence haline deneme döner. kameralar Yargıç bakan Hakim, Savcı, Savunma (Avukat,
Avukat) Sanık & hiç kamera onların olsaydı tanıklar edileceğinden daha farklı
davranırlar. İnsanlar hareket ve doğal davranmak olmaz. beden dili, yüz ifadesi, ses
ve dil kullanımının tonu okuma madencilik altında. İnsanlar da doğal olmayan bir
görüntü oluşturmak için farklı elbise olacaktır.
tiyatro dönüştürerek yargılama bütünlüğü zarar. Sebepsiz! Kabul edilemez.

Deneme önce

Deneme önce Medya raporlama hangi Court & Deneme tarihi, Accused adına
sınırlıdır. Başka raporlama (Ücrete, tanık isimleri, mahkeme yetkilileri, görüş, yorum ...)
Mahkemenin hor şudur: ' MS R3 '
Deneme sırasında

duruşma sırasında bildirdiği bir medya yasağı yoktur. Medya kırma yasağı
mahkemeye hakaret geçerli: ' MS R3 '

Deneme sonuca sonra
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Medya bir 'verir Detay Deneme Raporu' deneme sonuçlanmasından sonra: Kim
suçlandı (Resim, adres, işveren, veli) ? Ne nerede ücretleri? Mahkeme yetkilileri ...
Karar, Akıl Yürütme ve rehabilitasyon, tazminat varsa. Medya görüş ve yorumunu
vermelidir.
Not ! Hakim (Hakim) yapamam (Hiç) Herhangi bir sebeple Media tarafından detaylı raporlama
bastırmak (Ulusal Güvenlik, Gizlilik, Bozuk Hukuku ...) .

Temyiz
Bir kez bir itiraz başvurusunda bulunulmuştur. Deneme öncesi Medya raporlama, Deneme sırasında &
sonra Deneme kuralları geçerlidir.

Detay Deneme raporlama özgürlüğü kutsaldır!
düzeni Bastırma 'suçlu' koruyucu anlamına gelir. Onları korumak Topluluğa bir tehdittir. topluluk
'Suçlu' s bilmeye hakkı var (Resim, adres, işveren, veli) 'Kurban olarak (S) detaylar. itiraz
sonucu & muhakeme ( 'Ayrıntı Deneme Raporu') . Herhangi reddi
(Temyiz sonra Hakim Bastırma sırası) Bu aktivitenin s olsun MS/ R7, '

Not ! topluluk 'Suçlu ayrıntılarını bilmeye hakkı var. Bu, toplum kötülük, suçtan
kendini korumaya yardımcı olur ..
topluluk 'kurban bilmeye hakkı var (S) 'Detaylar. Bu maksimum destek vermek
için bir topluluk sağlar.
Deneme sonra Bastırma düzeni veren herhangi Hakim, Hakim, Temyiz Yargı kaldırılır. Onların
Profesyonel kimlik iptal yargılanır edilir ' MS R7, ' .
Not ! ile korunan herhangi Suçlu suç işlemek bir Bastırma düzeni (S) . Bu Bastırma
emri Herhangi Hakim, Hakim dernek tarafından suçlu (Toplum için bir tehdit olmaktan) .
Onların Profesyonel kimlik iptal yargılanır edilir ' MS R7, ' .
ile korunan herhangi Kurban Bir Bastırma düzeni. gerekli yardım alma değil. Bu
Bastırma emri Herhangi Hakim, Hakim topluluğunun bir üyesi için görevi ihmalle için
suçlu. Onların Profesyonel kimlik iptal yargılanır edilir ' MS R7, ' .

Son.
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