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KATARUNGAN
Justice isang pangunahing pangangailangan ng tao.
Katarungan ay napakahalaga para sa isang komunidad upang gumana at mabuhay. Katarungan ay upang
magtatag ng katotohanan at maitama mo 'Sa Justice'. Katarungan ay nagsisimula sa 'YOU'. Kailangan ninyong
maging 'Just'. Ang pagiging lamang ay ang pundasyon mula sa kung saan 'Justice' rises up. Ang pagiging lamang
at pagtanggap ng Katarungan ay perpekto. Reality ay na may ay hindi makatarungan sa mga taong lumikha ng In
Justice.

Ang bawat indibidwal ay may moral at sibil tungkulin upang alisin In Justice.

1 DIYOS ay naghihintay na dito mula sa IYO!
KATARUNGAN panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan) Kahilingan sa tulong sa pagiging Just
Kahilingan tulong sa pag-aalis ng kawalan ng katarungan
Ang mga kahilingan pagpaparusa Kawalang-Katarungan ngayon at sa Kabilang-Buhay
Hayaan ang Mabuting maging maunlad at Evil matigang Para sa Glory of 1 NG DIYOS at
ang Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag Nakakaranas ng kawalan ng katarungan o hustisya ay absent.

Ang mga tao ay nakatira sa barkada (Komunidad) . Mga komunidad na kailangan 'Batas'
(Panuntunan at Regulations) upang gumana at mabuhay. Kapag may lumitaw ang isang paglabag ng Batas, 'Truth'
ay dapat na matagpuan. Dapat kanilang maging isang paglabag ng Batas, 'Pananagutan' ay kailangang sundan.
Pananagutan ay maaaring makahanap ng pagkakasala at magtatag ng timbang. Pagkabagabag ay humantong sa
ipinag-uutos na 'Rehabilitation'. Pagkawala kailangang bayaran.

Upang magkaroon Justice kailangan mo Batas, na ginawa sa pamamagitan ng gubyerno ment
at itaguyod ng Korte. Batas na kailangan nangangasiwang.

Di-umano'y breaches ng patakaran ay investigated sa pamamagitan ng, 'Office Marshall (Province)
. Di-umano'y breaches ng Regulations ay investigated sa pamamagitan ng, Office Sheriffs ' (Shire)
.
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Kapag ang mga bagay o mga kaganapan mangyari Justice pangangailangan upang magtatag ng katotohanan:

1. Ano ang nangyari? >

2. Ano ang sanhi ng nangyayari? >
3. Ay pantao kamangmangan kasangkot? >

4. Ay pantao kapabayaan kasangkot? >
5. Ay tao masama na kasangkot? >
6. Paano magbigay ng hustisya sa pamamagitan ng kompensasyon at rehabilitasyon. >

7. Anong aral ang matututuhan natin mula sa ito nangyayari?
Tagapag-ingat Guardian gusto ang tunay na katotohanan na natagpuan. Ito ay posible lamang kapag ang lahat ng
mga opisyal ng korte (Hukom, prosekusyon, depensa) collude (team). Ang adversarial katarungan ay hindi
katarungan. Ito ay sira, elitista, ito ay doon upang protektahan ang 'Mayroon masyadong maraming' at ang
nagkasala.
Adversarial ay hindi tungkol sa katotohanan o katarungan, inocent o nagkasala. Ngunit, winning! Ang mga gilid
ng mas mahusay na abogado na panalo hindi alintana kung ang mga ito ay may kasalanan o hindi. Ito
Magtatapos! Wala nang adversarial kawalan ng katarungan.

pagkatapos singil ay inilatag: ang Marshall (Province) Nagtatakda ng petsa (90 araw mamaya) kapag ang mga
singil ay narinig sa 'Court'. Ang Marshall pagkatapos ay pinipili mula sa pool ng Manananggol, 7 na magsabwatan
upang mahanap ang tunay na katotohanan. 3 ay kumilos bilang Hukom, 1 bilang tagausig, 1 bilang Advocate, 1
bilang Researcher at 1 bilang Enforcer. Tandaan! Walang hurado.

Pagkatapos ng mga singil ay inilatag: ang Sheriff (Shire) Nagtatakda ng petsa (30 araw mamaya)
kapag ang mga singil ay narinig sa 'Chambers'. Ang Sheriff pagkatapos ay pinipili mula sa pool ng mga Abogado,
5 na magsabwatan upang mahanap ang tunay na katotohanan. 1 ay kumilos bilang mahistrado, 1 bilang
akusador, 1 bilang Guide, 1 bilang clerk at 1 bilang procurer.

Courts may mga 2: Provincial Trial-Court (PT-C) at Shire pandinig Chamber (SH-C) . Apila ang
dinidinig sa pareho. Tandaan! Walang mga sibil paglilitis. Parehong Courts mahawakan
'Pananagutan at kompensasyon'.
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Katarungan ay ipinag-uutos at accumulative Sentencing. Ipinag-uutos na Sentencing ay nagdudulot ng
hindi pabago-bago ng Sentencing at ang hitsura ng pagkakapantay-pantay. Pinipigilan ang corrupt at o
walang kakayahan Officer ng Korte nakakasagabal sa Sentencing. Accumulative pangungusap
tumitigil kapakipakinabang serial kriminal at ulitin maysala.

Parusang kamatayan ( pagpapatupad) bilang parusa ay Anti 1 NG DIYOS at Anti Specie, hindi
katanggap-tanggap. Anumang Gobyerno na Executes ay Kriminal at ay tinanggal. Mga miyembro nito ay
prosecuted: MS R7
Mayroong 3 mga pangkat ng edad (Malabata, Pangkabataan, Adult) isaalang-alang kapag Sentencing . Nagsusumamo
'Guilty' o natagpuan Guilty impluwensya Pangungusap.

Pagbabagong-tatag ay 'R' Rated (MS R1-7) . 'R' rating sa Law Giver Manifest nalalapat sa adult
pagsusumamo may kasalanan.

IKAW AT aNG BATAS ni
Upang magkaroon Justice kailangan mo Batas, na kung saan ay ginawa sa pamamagitan ng Gobyerno at
itinaguyod ng Korte. Mayroon lamang 1 Law, 'legislated Law'. Legislated Batas ay batay sa "Batas-donor
Manifest".
Batas, ay dapat parusahan kawalan ng katarungan, panindigan pamantayan ng komunidad (Pagkakapantay-pantay,
tungkulin ng komunidad, mga karapatan sa komunidad) bigyan ang hitsura ng 'FAIR'.
Batas ay upang protektahan ang mahina at panatilihin ang tapat na mga makapangyarihang! Batas na kailangan
upang matiyak, na ang isang komunidad ay ligtas at naninirahan sa pagkakatugma sa kapaligiran.

BAD IKAW AT ANG BATAS
BAD IKAW AT ANG BATAS ay hindi makatarungan corrupt masama. Ito ay batas ng Gobyerno na
nagpapahintulot sa isang kakulangan sa gulang upang samantalahin ang karamihan pamamagitan Parasitic
Manlulupig panghuhuthot at o pagsasamantala (Nakagugulat off) . Bad Law ay dapat tinanggihan ng mga
Opisyal ng Korte at papalitan ng Parliament. Gobyerno na nagtatatag o hinahayaan Bad Law umiiral. Ay ang
bumoto sa labas ng opisina at mga miyembro nito prosecuted: ' MS R7

Freehold lupa ay pampubliko lupa plundered mula sa komunidad sa
pamamagitan ng corrupt kriminal na pamahalaan. government na ito
alinman ay ipinamigay ang lupaing (Squat) o ibenta ito sa kriminal na sakim
profiteers. end Freehold
kumpiskahin ang lahat ng pribadong pag-aari sa lupa. at mga gusali na walang
ibinigay na kabayaran. usigin ang anumang
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organisasyon o mga indibidwal na hindi makatwirang pagtubo sa Freehold, Real Estate
(Tingnan Chain of Evil) . Shire nagmamay-ari ng lahat ng lupain.

1GOD nilikha Planet Earth upang gamitin at tangkilikin pantay ng lahat ng katauhan. Freehold lupa at
pribadong pag-aaring tirahan ay iniinsulto na 1GOD. Ang bawat piraso ng real estate sa mundong ito
o anumang iba pang lugar sa Uniberso pagmamay-ari ng komunidad (Shire) para sa pantay na
kapakinabangan ng lahat. Walang mga pribadong tabing-dagat, isla, ..

Copyright Patents ay ang sakim na application ng Intellectual-Property. Ang Komunidad ay nagbibigay sa
mga tao ang mga paraan at pagkakataon upang bumuo ng Intellectual Property. Doon- fore lahat ng
ari-ariang intelektwal ay ari-arian ng komunidad upang magamit sa pamamagitan ng lahat!

Selfish na paggamit at hindi makatwirang pagtubo sa ari-ariang intelektwal ay dambong sa
Komunidad ng Crime dapat prosecuted: ' MS R6 '.

privatization ng mga asset ng Komunidad: Power Utilities (Electricity, Gas

) ; Water Utilities (Desalinization, Pipes, Reservoirs, Sewerage) ; Pampublikong transportasyon (Lokal at
long distance) ; Freight longhaul (Air, Sea, Land, Space) ; pakikipag-usap (Internet, Satellite, Telebisyon,
Radyo, Mail) . Kumpiskahin ang lahat Privatized mga ari-arian ng Komunidad na walang ibinigay na
kabayaran. Pagkatapos ay i-on ang mga ito sa cron. Usigin ang isang tao o organisasyon hindi
makatwirang pagtubo sa Privatized mga ari-arian ng Komunidad, MS R6 .

Pamahalaan privatizing ng Pampublikong ari-arian ay pagnanakaw mula sa komunidad. mga
miyembro ng gobyerno at mga empleyado ng Gobyerno pakikilahok sa krimen na ito kailangan
prosecuting: MS R6

Tax deductibility Donation ay legalisado 'Tax pag-iwas' sa
pamamagitan ng corrupt Government. Tax pag-iwas ay pagnanakaw
mula sa Komunidad sa pamamagitan ng well-off! Ikansela Tax
deductibility Donasyon, Tax pag-iwas, Tax haven, buwis minimization .. Gobyerno
na nangangasiwa Tax deductible donasyon ay Kriminal ay napalitan at

Mag-donate dahil

prosecuted: ' MS R6 '.

mahalaga sa iyo at nais
na ibahagi.

Sira IKAW AT ANG BATAS Sirang Law ay hindi katanggap-tanggap corrupt imoral na di-makatarungang
Batas. Sirang Law ay lumilikha ng kawalan ng katarungan at hindi pagkakapareho ito ay na tinanggihan ng mga
Opisyal ng Korte at papalitan ng Parliament. Backdating batas ay pagtitibayin na magkaroon ng lahat ng umiiral na
corrupt kautusan muling masubukan at ipinag-uutos na Sentencing inilapat.
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Diplomatic Immunity ay hindi katanggap-tanggap walang tao ay lampas pananagutan para sa
mga krimen nakatuon. Diplomatic Immunity nagbibigay-daan sa mga dayuhan na gumawa ng
krimen nang walang pananagutan. Diplomatic Immunity ay binawi at krimen prosecuted.

Double Jeopardy nagpapahintulot sa isang kriminal na upang pumunta sa libreng nang walang Rehab.
Minsan walang kakayahan na pag-uusig at tuso pagtatanggol resulta sa kawalan ng katarungan ng isang 'Not
Guilty' verdict. Kapag ang mga bagong ebidensiya ay magagamit ng isang bagong paglilitis ay nagiging
kinakailangan. Ang 'Double Jeopardy' prinsipyo ay nagbabawal na ito mula sa nangyari. Double Jeopardy
Magtatapos!

prinsipyo na ito ay sira batas. Walang krimen ay dapat pumunta walang parusa. Kung bagong ebidensiya
ibabaw dapat na mayroong laging bagong uusig maaari hanggang sa kabuuang Truth ay nakamit.

Kaligtasan sa sakit mula sa pag-uusig ay hindi katanggap-tanggap walang tao ay higit sa kaparusahan para
sa mga krimen nakatuon. Lazy, ignorante, corrupt Prosecu- tion ay gumagamit ng mga kriminal na gawin ang
kanilang trabaho at gantimpala sa kanila na may kaligtasan sa sakit.

Kaligtasan sa sakit ng Criminal dapat bawiin at pag-uusig magpatuloy. Lazy corrupt Prosecution ay
prosecuted at maglingkod ng parehong pangungusap pati na ang kriminal na ginamit nila.

plea Bargaining ay ang pinaka-corrupt at hindi tapat na paraan ng Batas, ito Magtatapos. Ang plea bargaining ay
kriminal na pag-uugali na humihinto isang kriminal mula sa pagkuha Karapat Rehabilitation. Ang isang kriminal
tagausig ay nagpapahintulot sa isang Criminal upang pumili ng isang mas mababang ' MS R '. Kriminal ay
recharged. Sirang Prosecutor ay makakakuha ng maximum: MS R7 .

Ukol sa mga Limitasyon ay hindi katanggap-tanggap doon ay walang limitasyon sa
pananagutan. Batas ng Limitasyon ay pinalitan ng nag-uusig.
May ay hindi kailanman maaaring maging isang oras na limitasyon sa pananagutan.

Professional, Religious Privilege humahadlang sa paghahanap ng katotohanan. Duktor,
mga pari, Abogado, Reporters, na nagke-claim client privacy upang hindi sagutin
ang mga tanong sa Court. Ang mga pribilehiyo ng END. Kaya na hindi makagambala
sa paghahanap ng katotohanan. Saksi na tumangging sagutin ay caged hanggang
sa sagutin sila (Walang propesyonal, relihiyon kompidensiyal exemption) . 1 NG
DIYOS gawi Accountability.

ni 1GOD
Justice
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MGA HUKUMAN
Ang layunin ng korte ay upang magtatag ng 'pagkakasala' o 'Kawalan ng Pagkakasala' para sa di-umano'y breaches
ng Mga Panuntunan (Provincial Law) o Regulations (Shire Law)
Ang tool na ginagamit upang maitaguyod, kung mayroong mga sira, ay upang magtatag ng Katotohanan
Katotohanan ay matatagpuan sa pamamagitan ng collusion hindi adversarial.

'Truth' ay dapat na itinatag sa kabila ng anumang makiusap. Pagsusumamo nagkasala ay hindi
hadlangan paghahanap ng 'Truth'. Ang akusado ay dapat sagutin ang lahat quest- ions. Pagtangging
sagot ay nagdudulot sa ' MS R7 'Wala ang opsyon ng apela. Saksi na tumangging sagutin ay caged
hanggang sa sagutin sila

(Walang propesyonal o relihiyon kompidensiyal exemption) . Ang ituloy ng 'Truth' patuloy
upang tiyakin na walang iba pang mga nagkasala. Sinungaling na saksi: ' MS R3 '.

Courts may mga 2: Provincial Trial-Court (PT-C) at Shire pandinig Chamber (SH-C) . Apila ang
dinidinig sa pareho. Tandaan! Walang mga sibil paglilitis. Parehong Courts mahawakan
'Pananagutan at kompensasyon'.
Courts ay bukas mula 1 oras pagkatapos ng Sunrise sa 1 oras bago Sunset, 6 araw sa isang linggo. Walang
mga Juries. Appeals ay gaganapin sa parehong Court.
Lahat 'PT-C' Court opisyal ay itinustos sa pamamagitan ng Marshall ni 'Office mula sa isang bilang na pool ng'
Manananggol '. Lahat 'SH-C' Chamber opisyal ay itinustos sa pamamagitan ng mga Sheriff Office mula sa isang
bilang na pool ng 'Mga Abugado'.
Ang isang pagsubok na panalangin ay recited sa umpisa ng bawat pagsubok:

PAGSUBOK - panalangin
mahal 1 NG DIYOS , kami ay mga Opisyal ng Korte humingi ng paggabay dapat naming
pagsikapan upang mahanap ang katotohanan Hindi namin hahayaan takot o pabor corrupt amin
Susubukan naming ipasa out mandatory Mga Pangungusap
Kami ay maprotektahan Justice mula sa Bad, Sirang, Discount Batas! Sinisikap nating
magpanibagong-buhay ang lahat ng mga naligaw ng landas Kaluluwa Para sa Glory of 1 NG
DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay recited sa simula ng isang pagsubok.

PT-C: ' Provincial Trial-Court 'sumusubok Cases na kung' pagkakasala 'ay itinatag' MS R 'ang
almusal sa Provincial Rehabilitation. May mga 7 Court opisyal, 3 Hukom, piskal,
tagapagtaguyod, Researcher at Enforcer.
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Ang Hukom, piskal, Advocate collude (magtrabaho nang sama sama) mahanap ang
'Truth', magtatag ng 'pagkakasala' o kawalan ng pagkakasala '. Researcher Ang
compiles ang lahat ng ebidensya. Enforcer Ang Tinitiyak hukuman, set up ng
ebidensiya display, sinisiguro 'inakusahan' at saksi lilitaw.

Pagkatapos ng 'Truth' ay matatagpuan Biktima gumawa ng isang Pahayag na may kasamang kabayaran
kahilingan. Ang Hukom pagkatapos magretiro para sa 1 oras upang maghanda Justice. Ang Hukom magpasya
nang hiwalay sa pamamagitan ng isang karamihan ng mga 2 'Verdict' at 'Compensation'. Appeals sa pamamagitan
Biktima (Compensation) at inakusahan

(Verdict) ay dapat isumite sa loob ng 7 linggo. Appeals ay gaganapin sa parehong Court na
may iba't ibang Hukom.
SH-C: ' Shire Pandinig-Chamber 'sumusubok Cases na kung' pagkakasala 'ay
itinatag' MS-R 'ang almusal sa Shire Rehab.

May 5 Court opisyal, mahistrado, akusador, Guide
, Clerk at procurer. Mahistrado, paratangan at gabay collude (magtrabaho nang sama
sama) mahanap ang 'Truth', magtatag ng 'Pagkakasala

o 'Kawalan ng pagkakasala'. Clerk Ang compiles ang lahat ng ebidensya. Enforcer Tinitiyak
hukuman, set up ng ebidensiya display, sinisiguro 'inakusahan' at saksi lilitaw.

Pagkatapos ng 'Truth' ay matatagpuan Biktima gumawa ng isang Pahayag na may kasamang kabayaran
kahilingan. Ang mahistrado pagkatapos ay magreretiro para sa 1/2 oras upang maghanda Justice, 'Verdict' at
'Compensation'. Appeals sa pamamagitan Accused

(Verdict) at Biktima (Compensation) kailangang isumite sa loob ng 3 linggo. Appeals ay gaganapin sa
parehong Court. Ngunit iba't ibang mga mahistrado.
Space exploration at kolonisasyon kailangan
panuntunan (Batas) isang Space-Exploration Court
(S> XC) .
S> XC rulings ay nagbubuklod para sa lahat ng
Provinces !!! (Tingnan batas space)

Inner Batas Space (1) magsilbi para sa Earth Space and Earth Moon. Outer Batas Space (2) magsilbi
Planet Exploration & colonizing. batas Space ay umpired, pinangangasiwaan at ipinatupad ng
S> XC.
Ang korteng ito ay may 7 Hukom (1 mula sa bawat Province) . Paghuhukom ay dumating sa pamamagitan ng
lihim na balota at mga mayoriyang boto. Minimum karamihan 4.
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Tandaan! Di-makatarungan, corrupt adversarial Court sistema ay papalitan sa pamamagitan ng: 'Basta' Fair,
colluding sistema Court kung saan nagtatatag ng katotohanan!

PAGSENTENSIYA
katarungan ay ipinag-uutos na Sentencing accumulative, non magkakasunod. Ipinag-uutos
na Sentencing ay nagdudulot ng hindi pabago-bago ng Sentencing at ang hitsura
ng pagkakapantay-pantay. Pinipigilan ang sira at walang kakayahan Officer ng
Korte nakakasagabal sa Sentencing. MS nagtatapos corrupt, hindi makatarungan
'Diskwento Sentencing' (Suspendido Pangungusap, Walang matibay na paniniwala
na naitala, Maagang-release, Parole, Pardon ..) .

gagawin mo ang CRIME !!! >>> gagawin mo ang TIME !!!
serial Criminal hindi dapat ay gagantimpalaan. Multi Guilty hahanap Crimi- nal hindi dapat ay gagantimpalaan
sa pamamagitan ng sunud-sunod na serving ng Pangungusap (Dis- count Sentencing) . Non magkakasunod
na serving ng Pangungusap ay Justice.
accumulative Sentencing ay ginagamit para sa paulit-ulit na 'Offenders'. Repeat Offenders ay hindi natutunan
mula sa kanilang nakaraang Rehabilitation. Doon- fore kailangan upang gawing muli ang Rehabilitation. Nakalipas
at Kasalukuyan Sentencing ay pinagsama, na ibinigay ng isang kabuuang oras ng Rehabilitasyon.

Paghahambing Sentencing para sa 'Criminal ( A) '
Guilty Humanap

sira

KATARUNGAN

21 taong

1st pagkakasala: 7 + 7 + 7 taon 7 taon (Magkakasunod)
Paroled pagkatapos ng 3 taon

Hinahain 3 taon

Hinahain 21 taon

Muling Nagpapalayo: 7 + 7 taon

7 taon (Magkakasunod)

Nakalipas pagkakasala: 7 + 7 + 7 y ni

0 mga taon (Nakaraang pinansin)

14 taong +
21taon =

Paroled pagkatapos ng 3 taon

Hinahain 35 taon

Hinahain 3 taon
Kabuuang para sa lahat ng pagkakasala

6 na taon mocking Justice 35 taong 'Justice '

Parusang kamatayan ( pagpapatupad) bilang parusa ay Anti 1 NG DIYOS

at Anti Specie, hindi katanggap-tanggap. Anumang Government na
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executes ang Criminal isremoved at mga miyembro nito prosecuted: MS R7

Mga Pangunahing Kaalaman!
Isang inakusahan natagpuan 'Guilty' ay isang kriminal. Ang bawat paniniwala ay may isang ipinag-uutos na
pangungusap. T dito ay walang sagot sa paratang bargaining. Walang pagbaba sa pangungusap, kaligtasan sa
sakit o pagsentensiya suspensyon.

Multi Guilty nahahanap, Pangungusap para sa bawat nagkasala find ay pinagsama-sama, totaled. Ang
kabuuan na ito ay upang ihain di magkakasunod na nang buo. Walang discount sentencing para sa serial
kriminal.
Repeat Offenders ay hindi natutunan mula sa kanilang nakaraang Rehab. Doon- fore kailangan upang gawing muli
Rehabilitation. Nakaraan at kasalukuyan Sentencing ay pinagsama, na ibinigay ng isang kabuuang accumulative
Pangungusap na kung saan ay nagsilbi nang buo.

Walang Maagang release, Parole, Pardon ...
Mayroong 3 mga pangkat ng edad (Malabata, Pangkabataan, Adult) isaalang-alang kapag Sentencing . Nagsusumamo
'Guilty' o natagpuan Guilty impluwensya Pangungusap.

Pagbabagong-tatag ay 'R' Rated (MS R1-7) . R rating sa Law Giver Manifest nalalapat sa adult pagsusumamo
may kasalanan.

Kabuuang Pangungusap ay nagpapasya kung saan Rehabilitation ay inilapat. Adult pleads nagkasala sa 3
beses 'R4' (3 ● 7 = 21 taon) 21 taon: ' Criminal Rehab '.

discount Sentencing
discount Sentencing ay sira, hindi makatarungan ito ay pinawalang-bisa. Backdating batas ay pagtitibayin na
magkaroon ng lahat ng umiiral na diskwento mga pangungusap na muling sinentensiyahan. Discount Sentencing
ay upang mapalitan sa pamamagitan ng: MS / R1-7
Serving Pangungusap nang magkasunod: Kriminal ay gagantimpalaan para sa pagiging isang serial kriminal na
sinusupil ang kaniyang hatol nabawasan. Ito Magtatapos!
Nakalipas Pangungusap ay binalewala kapag Sentencing. Ang hindi pagpansin sa kriminal na hindi natutunan
mula sa mga nakaraang pagbabagong-tatag ay hindi tapat di-makatarungan. Magtatapos It!

Suspendido Pangungusap? Ang isang kriminal ay napatunayang may kasalanan, ay makakakuha ng kanyang
sentensiya ay sinuspinde at pupunta libre. Ang uri ng sentencing ay kriminal, pag-aaksaya ng mga mapagkukunan,
oras ng Court at Pagpapatupad ng batas. Magtatapos It! Court officer na nag-aabot ng Suspendido Pangungusap
ay inalis: MS R7
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Parol at Early Release '! Sigurado sira at hindi makatarungan. Sila ay parehong dulo. Ang mga
miyembro ng Parole board ay prosecuted, MS R7
Guilty ngunit hindi nagkasala isang kriminal ay napatunayang may kasalanan ngunit ang kanyang pagkakasala
ay hindi naitala at pupunta libre. A SHE ay brutalized, SIYA ay matatagpuan Guilty ngunit ang kanyang
kasalanan find Binabalewala kaya hindi ito makagambala sa kanyang tanyag na katayuan at maaari niyang
mag-sign Milyong kontrata $ radyo. Ito Magtatapos! Court officer na nag-aabot ng Guilty ngunit hindi Guilty
Pangungusap makakakuha ni: MS R7

ipinag-uutos na sentencing pananagutan fair KATARUNGAN

Justice pangangailangan ay isang Court Media.
Ang mga tao ay may karapatan, isang kailangan upang makita, marinig lahat
ng bahagi ng Justice. Paano ito gumagana. Ang isang hukuman ay hindi na
gagamitin para sa propaganda, entertainment, relasyon sa publiko o bilang
Media Circus. Walang video taping ng pagsubok. Patagong Security camera ay
ginagamit. Sumasakop mukha ay hindi pinapayagan. MS R3

Walang media video taping ng pagsubok. Ang pagpapahintulot sa media cameras sa pagsubok ay lumiliko
ang pagsubok sa entertainment. Kapag nakaharap na camera Hukom, hukom, piskal, Defense (Manananggol,
Abogado) , Inakusahan at mga testigo kumilos naiiba kaysa sa gagawin nila kung ang kanilang ay walang
mga camera. Ang mga tao ay hindi kumilos at kumilos natural. Sa ilalim ng pagmimina ang pagbabasa ng
galaw ng katawan, facial expression, tono ng boses at paggamit ng wika. Tao din ang isusuot iba't ibang
upang lumikha ng isang hindi likas na imahe.
Pinahihina nito ang integridad ng mga paglilitis sa hukuman pagpalit nito sa teatro. Hindi makatarungan!
Hindi katanggap-tanggap.

bago Trial
Media pag-uulat bago Trial ay limitado sa pangalan ng akusado, na kung saan Court & petsa ng Trial. Anumang
iba pang mga pag-uulat (Singil, mga pangalan ng saksi, ang mga opisyal ng korte, mga opinyon, mga komento
...) ay pag-upasala ng Korte: ' MS R3 '

Sa panahon Trial

May ay isang Media ban sa pag-uulat sa panahon ng pagsubok. Media
breaking ban ay sa desakato: ' MS R3 '
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Pagkatapos Trial pagtatapos
Media ay nagbibigay ng isang ' Detalye Trial Ulat ' pagkatapos ng pagsubok konklusyon: Sino ay inakusahan (Larawan,
address, employer, mga magulang) ? Ano kung saan ang mga singil? Mga opisyal ng hukuman .. Verdict,
pagdadahilan at pagbabagong-tatag, kabayaran kung mayroon man. Media ay dapat magbigay ng opinyon at
komento.
Tandaan! Hukom (Magistrate) hindi maaari (Kailanman) sugpuin ang detalyadong pag-uulat sa pamamagitan ng
Media para sa anumang kadahilanan (National Security, Privacy, Sirang Law ..) .
panawagan
Sa sandaling ang isang apela ay lodged. Media pag-uulat bago Trial, sa panahon Trial at pagkatapos ng
mga patakaran Trial mag-apply.

Freedom ng pag-uulat Detalye Trial ay sagradong!
Hadlang pagkakasunod-sunod ay nangangahulugan nagpoprotekta sa 'Guilty'. Ang pagprotekta sa mga ito ay isang
banta sa Komunidad. Ang komunidad ay may karapatan na malaman ang isang 'Guilty ni (Larawan, address,
employer, mga magulang) 'At isang biktima (S) mga detalye. Ang resulta apila at pagdadahilan ( 'Detalye Trial Ulat') .
anumang pagtanggi
(Hukom Suppression order pagkatapos Appeal) ng mga aktibidad na ito makakuha ng MS R7 '
Tandaan! Ang komunidad ay may karapatan na malaman ang mga detalye ng isang 'Guilty ni. Ito ay tumutulong
sa komunidad protektahan ang sarili mula sa kasamaan, krimen .. Ang komunidad ay may karapatan na malaman
ang isang 'biktima (S) 'Detalye. Ito ay nagbibigay-daan sa isang komunidad upang bigyan ang maximum na tulong.

Anumang Judge, mahistrado nag-isyu ng pagpigil order pagkatapos Trial, Appeal ay inalis mula
sa Hudikatura. Ang kanilang Professional kredensyal kinansela, ay prosecuted ' MS R7 '.

Tandaan! Anumang Guilty protektado ng isang Suppression sunod tanggapin ang alok ng isang krimen (S) . Anumang
Judge, mahistrado na nagbigay ng Suppression order ay nagkasala sa pamamagitan ng kapisanan (Pagiging
isang banta sa komunidad) . Ang kanilang Professional kredensyal kinansela, ay prosecuted ' MS R7 ' .

Anumang Biktima protektado ng isang Suppression order. Hindi nakakakuha ng tulong kung kinakailangan. Anumang
Judge, mahistrado na nagbigay ng Suppression pagkakasunod-sunod ay nagkasala ng kapabayaan ng duty
sa isang miyembro ng komunidad. Ang kanilang Professional kredensyal kinansela, ay prosecuted ' MS R7 ' .
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REHABILITATION
Pagbabagong-tatag ay pinamamahalaan ng Marshalls, Siyerip. Pagbabagong-tatag nagsasangkot ng
edukasyon, asset Pagkahilo at caging. Rehabilitation punishes ang Guilty at pinoprotektahan ng
Komunidad! Ito ay ang lamang paraan ng punish- ment. Ito pinoprotektahan ng komunidad at tumutulong
Guilty maging kapaki-pakinabang na mga kasapi ng komunidad.

Pagbabagong-tatag ay may 7 marka R 1-7 . Ang kanilang mga 2 uri ng Pagbabagong-tatag, Shire at
Provincial. Alin sa 2 apply depende sa edad, MS R1-7 grado. Mayroong 3 mga pangkat ng edad,
malabata (8-14) , Juvenile (14-17 SHE, 14-18 HE) at Adult (SHE 17+, HE 18+) Batang wala pang 8
taong gulang ay hindi prosecuted. Mga magulang at educators harapin ang mga ito.

* nagsusumamo Guilty (Pag-amin + ang lahat ng mga detalye ng kamalian) #Found Guilty
A kaunti ay nagbibigay ng 2 uri ng pagbabagong-tatag, 'Edukasyon Shire Rehab

( ESR ) at Tungkulin Shire Rehab ' (DSR) . 7
Malabata (8-14) kaunti rehab

R1 ESR *1 linggo # 2 linggo
R2 ESR * 2 linggo #4 na linggo

R3 ESR *4 na linggo # 8 linggo

R4 ESR * 8 linggo # 16 linggo
R5 ESR * 16 na linggo # 32 linggo

R6 DSR *1 taon

# 2 taon

R7 DSR * 2 taon # 4 na taon Kapag 15 ililipat sa Juvenile Rehab!
7 Juvenile (14-17 SHE, 14-18 HE) kaunti rehab
R1 ESR * 2 linggo #4 na linggo
R2 ESR *4 na linggo # 8 linggo

R3 ESR * 8 linggo # 16 linggo
R4 ESR * 16 na linggo # 32 linggo

R5 DSR *1 taon
R6 DSR * 2 taon

# 2 taon
# 4 na taon

R7 DSR * 4 na taon # 8 taon
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* nagsusumamo Guilty (Pag-amin + ang lahat ng mga detalye ng kamalian) #Found Guilty
7 Adult panlalawigan rehab

R1 ESR

* 1 taon

# 2 taon

R2 DSR

* 2 taon

# 4 na taon

R3 Kulungan PR

* 4 na taon

# 8 taon

R4 2nd pagkakataon PR * 8 taon

# 16 taon

R5 Kriminal PR

* 16 taon

# 32 taon

R6 hardcore PR

* 32 taon # 64 taon

R7 JudgmentDay PR * 64 mga taon #hanggang kamatayan
Inakusahan pleads may kasalanan ay makakakuha ng isang kabuuang 27 taon: MS R5 Kriminal PR
naaangkop. Inakusahan pleads Not Guilty ay napatunayang may kasalanan ay makakakuha ng isang
kabuuang 10 taon: MS R3 Kulungan P R naaangkop.
A Guilty ay ipinaliwanag ang kanyang mga maling ginagawa, itinuro humihingi ng paumanhin, kung paano
gumawa ng mga bayad-pinsala at maging isang kapaki-pakinabang na miyembro ng Komunidad. Wala nang
disgracing ang pamilya, magpanibagong-buhay at makatulong sa iba pang mga naligaw ng landas Kaluluwa na
gawin ang parehong! ' RehabPrayer ', ay ginagamit tuwing umaga sa pamamagitan Rehabilitator.

REHAB - panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Humihingi ako ng
paumanhin para sa aking masamang gawa ay dapat ako ng paumanhin
Nangangako ako upang maging isang kapaki-pakinabang na miyembro ng komunidad ay
dapat kong wala nang kahihiyan ang pamilya ko
pagsikapan ko upang magpanibagong-buhay ang aking sarili at lahat ng iba pang mga naligaw ng
landas Kaluluwa Para sa Glory of 1 NG DIYOS & ang Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay recited tuwing umaga sa pamamagitan Rehabilitor.

pagpapatupad • bilang parusa ay hindi katanggap-tanggap.

Pawid kahit AY HINDI KILL !!!
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A kaunti ay nagbibigay ng 2 uri ng pagbabagong-tatag, 'Edukasyon Shire Rehab

(ESR) at Tungkulin Shire Rehab ' (DSR) . Ang parehong pagbabagong-tatag magsilbi para sa mga
grupo ng 3 edad, teenage, bata pa at matanda. Malabata (8-14) Kapag 15 ililipat sa Juvenile Rehab!
bata pa (SHE 14-17, HE 14-18) kapag 17+ (SHE) 18+ ( HE) ilipat sa (PR) Provincial Rehab! Tandaan!
Rehabilitator ay may na magbayad para sa pagbabagong-tatag. Malabata mga magulang magbayad ng
100%. Juvenile magbayad ng 50%, ang mga magulang magbayad ng 50%. Adult magbayad ng 100%.

Edukasyon Shire Rehab ( ESR )
ESR ay ika-1 sa scale Rehabilitation. Ito ay isang non hawla rehab. Ang Rehabilitator mananatiling
bahay magdamag (Nagbabayad para sa pagbabagong-tatag) . Ang Edukasyon Rehabilitator ay kinuha
mula sa bahay 6 araw sa isang linggo 1 oras pagkatapos Sunset (TT) na gawin ang 5 araw ng serbisyo
sa komunidad +1 araw ng educa- tion. 1 oras bago Sunset (TT) ang Rehabilitator ay nakuha sa bahay.
Rehabilitator ay tuwing 2 oras 10 minuto (Toilet, pagkain, inumin) pahinga

Tungkulin Shire Rehab ( DSR)
Tungkulin Rehab ay trough edukasyon at tungkulin. Rehabilitator magbayad para sa rehab. Ang Mga
Tungkulin Rehabilitator ay kinuha mula sa bahay 1 oras pagkatapos Sunrise (TT) , Araw 1 ng linggo. Ang
paggawa ng 5 araw ng serbisyo sa komunidad

+ 1 araw ng edukasyon. Sa araw 6, 1 oras bago Sunset (TT) ang Rehabilitator ay
nakuha sa bahay.
Isang Tungkulin Rehabilitator (DR) Nagsisimula tungkulin 1hour matapos Pagsikat ng araw (TT) .
'DR' ay may bawat 2 oras sa isang 10 minutong (Toilet, pagkain, inumin) pahinga. DR ay nakakulong para sa
gabi ngunit napupunta tahanan para sa Kasayahan-Day.

(TT) Time-Triangle Tagapag-ingat-Guardians New-Age time-management

Ang Lalawigan nagbibigay ng 5 uri ng caged-pagbabagong-tatag: Cage, 2nd pagkakataon, Kriminal,
Hardcore, Araw ng Parusa . May mga hiwalay na compounds para sa HE at SHE. Buntis na SHE ay
may mayroong New ipinanganak
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kinuha. HE ay na stick ang kanilang penis o ibulalas sa ibang HE ni anus (Homosekswal
Panggagahasa) o bibig (Ubod ng sama, karima-rimarim, hindi likas)
inilayo ang kanilang ari ng lalaki sa puwitan.

Provincial Rehabilitator (PR) ay pinanatiling magdamag sa isang 3m³ kubo. Ang isang cube
palapag, pader, kisame, binubuo ng bagyo, Fire at mataas Humidity lumalaban Precast Concrete
panel na may kulay-abo pigment ibabaw tapusin. front ay binubuo ng steelbars, isang steelbars
pinto. Nakaharap ito sa isang pasilyo. Walang mga bintana. Walang backwall sa labas. Pasilyo
ilaw umalis sa Sunset at on sa Sunrise.

May 2 bunkbeds flush laban steelbars. Laban sa backwall ay 1 steel toilet na walang upuan o
takip. Isang kubo ay tahanan sa 4 Rehabilitator. Mayroon SHE sa Shower. HE kailangang
Shower, ahit tuwing 6 th araw. Walang personal na item ay pinapayagan tanggapin para sa isang
kopya ng 'LGM'.
PR ay hindi mababayaran. Hindi makatanggap ng pera, mga regalo o mga extra. Hindi bumoto! Hindi
ma-inihalal na!

Kulungan Provincial Rehab
Bagong pagdating Wala ipasa sa kanilang mga gear, gamit sa banyo, alahas at iba pang mga personal na
mga item. Sigurado timbang, shower, ahit, may mga tattoo inalis, may 2 tracers implanted sa kanilang mga
katawan. 1 sinagan ay naglalaman ng ID ng impormasyon at nasa maigsing distansya emitter. ang 2 nd ay isang
Satellite sinagan. Rehabilitator ay may kanilang pangalan papalitan sa pamamagitan ng isang numero.

Sila ay natatanggap bilang na 'PR' gear, ang isang kopya ng 'Law Giver Manifest'.
Sila ay ipinapakita ang kanilang mga tahanan kubo at bunk. Sa pagtatapos ng araw ang mga ito ay
ipinakilala sa iba pang mga bunks PR. Bunk ka-ipaliwanag ang mga araw-araw na routine.

Tandaan! PR ay walang personal na mga item. Hindi maaaring magkaroon ng pisikal na kontak sa mga
bisita o tumanggap ng kahit ano mula sa kanila. Walang komunikasyon sa labas maliban kung may bisita.

Araw-araw na routine 6 araw sa isang linggo sa pagsikat ng araw (TT) isang sirena awakes PR. Sila ay ilagay
sa kanilang gear at sapatos, pumunta toilet, estado sa iba pang mga bunk ka-kanilang mga krimen at ang lahat ng
sama-sama sila ay sumamba: ' rehab Panalangin ' .

Cube pinto ay bubukas, ilipat sila sa magtipon lugar.
Tumatanggap sila araw-araw na rasyon (pagkain Inumin) umusad sa tambalan trabaho
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kapilya o transportasyon. Tandaan! blubbery (Sobrang timbang) PR makakuha ng walang pagkain
(Hanggang sa mayroon silang tamang bigat) lamang inumin.

PR trabaho mula sa 1 oras pagkatapos ng Sunrise. May 3, 10 minutong (Kumain, uminom, toilet) break.
Tumigil sa 1 oras bago Sunset. PR nagtatrabaho sa labas ng compound ay kinuha likod. Pagkatapos ng
trabaho muna mangaghugas na mukha at mga kamay, tanggapin snack pack at inumin. Pumunta pabalik sa
kanilang homecube. Pasilyo ilaw na lumabas sa Sunset (TT) . Tandaan! Walang mga ilaw sa PR bahay- kubo.

Day 7 ( Masayang araw) nagsisimula bilang ang nakaraang 6 na araw. PR ilipat sa kanilang Group (28) magtipon
lugar. Group Pagsamba: ' Araw-araw na Panalangin '. Tumanggap ng umaga snack pack na may inumin,
pag-usapan 'Law Giver Manifest'. kalagitnaan ng araw (Tanghali) makatanggap ng lunch pack na may inumin,
pagsamba: ' Thank You Panalangin '. Makinig sa musika. Tumanggap pagkatapos ng tanghali snack-pack na may
inumin, pagsamba: ' Thank You Panalangin '. Manood ng pelikula. Pagkatapos ay katulad ng pagkatapos ng
trabaho.

PR obligasyon! Maging di-marahas, gumana nang husto, pagsamba sa araw-araw, ipakita ang paggalang sa
PR kawani, mga boluntaryo at mga bisita. Magsisi! Magpanibagong-buhay!

PR-pribilehiyo. May 4, 1 hour pagbisita sa isang taon. Libreng Medikal .

2nd Chance Provincial Rehab
Ang parehong bilang 'Cage PR' + higit pang mga paghihigpit.

Bagong pagdating kanilang 'Holy Matrimony' Kontrata, Companionship Kontrata ay kinansela. Ang lahat
ng pakikipag-usap, makipag-ugnayan sa asawa, partner bata katapusan.

Day 7 ( Masayang araw) pelikula ay pinalitan ng mga nagninilay-nilay, panalangin.
PR-pribilehiyo. May 3, 1 oras mga pagbisita sa isang taon. Libre limitado (Mahahalagang)

medikal .

Kriminal Provincial Rehab
Katulad ng '2 nd Tsansang PR '+ higit pang mga paghihigpit.
Day 7 ( Masayang araw) musika ay pinalitan ng katahimikan.
PR-pribilehiyo. May 2, 1 oras mga pagbisita sa isang taon. First aid lamang .
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hardcore Provincial Rehab
Ang parehong bilang 'Kriminal PR' + higit pang mga paghihigpit.
Araw-araw na routine 6 araw sa isang linggo gawin dagdag na mahirap, marumi trabaho.
PR-pribilehiyo. May 1, 1 oras na pagbisita sa isang taon. Pangpawala ng sakit lamang .

Araw ng Parusa Provincial Rehab
Ang parehong bilang 'Hardcore PR' + higit pang mga paghihigpit.
Araw-araw na routine 6 araw sa isang linggo gawin masama sa katawan, mapanganib na trabaho.

PR pribilehiyo. Wala.
Tandaan! Bilanggo na namatay sa panahon pagbabagong-tatag ay cremated. Ang kanilang mga abo ay kumalat
sa ibabaw ng Crematorium pag-aabono.

katapusan
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