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Justizia
Justizia oinarrizko giza beharra da.

Justizia ezinbestekoa da komunitate batek funtzionatu eta bizirauteko. Justiziak Egia ezarri eta
"Bidegabekeria" zuzendu behar du. Justizia ZUREKIN hasten da! 'Justa' izan behar duzu. Justa
izatea Justizia sortzen den oinarria da. Justua izatea eta Justizia jasotzea aproposa da.
Errealitatea da Justizian sortzen duten pertsona bidegabeak daudela.

Gizabanako bakoitzak injustizia kentzeko betebehar morala eta zibila du.

1 JAINKOA Zugandik hemen dago zain!

JUSTIZIA Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari
leial xumeena (1 st izena) Justua izateko laguntza eskatzen du
Bidegabekeria kentzeko laguntza eskatzen du

Bidegabekeria zigortzeko eskaerak orain eta gero bizitzan Let the Good
thrive and Evil shreel
Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia

Otoitz hau injustiziarekin edo justiziarekin topo egitean erabiltzen da.

Evil Anti 1 Jainkoaren injustizia!

Kontrako sistema (txarra, ustela, gaizkilea, immorala, bidegabea, airerik gabea) elitista da.
Aurkako ikuspegia kosta ahala kosta irabaztean datza (txarra, ustela, gaizkilea, inmorala,
bidegabea, bidegabea) . Negoziatzaile onena eta baliabide, funts, eta irabazle gehien dituen
talde juridikoak irabazi du. Baztertzea, egia, errua! Sistema juridiko honen aldeko herentziazko
tiranoek, monarkikoek, tirano politikoek, bizkarroi harrapari irabazleek, aberatsek, aberatsek,
gaizkileek bultzatzen dute. Gehiegi doakoak dira! Ez dute nahikoa kartzelara!

Aurkako sistema, ikuspegia, sistema amaitzen da! Parte hartzen duten guztiei erantzule egiten zaie! Kontuen
erantzukizuna zaharkituta dago!

Jendea talde sozialetan bizi da (komunitateak) . Komunitateek "legeak" behar dituzte

(Arauak eta arauak) funtzionatzeko eta bizirauteko. Han agertzen denean
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legearen urratzea, "Egia" aurkitu behar da. Legea urratzen bada, "Kontuak" jarraitu behar da.
Kontuak emateak erruduntasuna aurkitu eta galerak sor ditzake. Erruduntasunak derrigorrezko
"Birgaitzea" dakar. Galera konpentsatu egiten da.

Justizia izateko Legeak behar dira, gobernuak egin eta auzitegiek onartzen
dituztenak. Legeek administratu behar dute.

Ustezko Arau hausteak Marshall-en Bulegoak ikertzen ditu (Probintzia) .
Ustezko Araudien arau-hausteak Sherifen Bulegoak ikertzen ditu (Shire)
.
Gauzak edo gertaerak gertatzen direnean Justiziak Egia ezartzea da:

1. Zer gertatu da? >
2. Zerk eragin du gertakaria? >
3. Gizakiaren ezjakintasuna tartean al zegoen? >

4. Giza arduragabekeria tartean al zegoen? >
5. Gizakiaren gaitza tartean al zegoen? >

6. Nola eman justizia kalte-ordainen eta birgaitzearen bidez. >
7. Zer ikasgai atera daiteke gertakari honetatik?
Custodian Guardian-ek benetako egia aurkitu nahi du. Hau posible da epaitegietako ofizial
guztiak daudenean (epaileak, fiskaltza, defentsa) kolaboratu

(taldea) . Aurkako justizia ez da justizia. Ustela da, elitista, "gehiegi dutenak" eta
errudunak babesteko dago.
Aurkakotasuna ez da egia edo justizia, errugabea edo erruduna. Baina, irabazi! Abokatu
hobea duen alderdiak irabazten du gidaria izan edo ez. Hau amaitzen da! Ez dago
kontrako injustiziarik.
Ondoren karguak jartzen dira: Marshall (Probintzia) data ezartzen du (90 egun geroago) karguak
"Auzitegian" entzuten direnean. Orduan, Marshall-ek Barrister-eko igerilekutik 7 hautatzen du
benetako Egia aurkitzeko. 3 epaile gisa arituko dira, 1 fiskal gisa, 1 defendatzaile gisa, 1 ikertzaile
gisa eta 1 betearazle gisa. Ohar ! Ez dago epaimahairik.
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Karguak ezarri ondoren: Sheriff-a (Shire) data ezartzen du (30 egun geroago)

salaketak 'Ganberetan' entzuten direnean. Orduan, Sherif-ek 5 Abokatuen igerilekutik hautatzen
du, egiazko Egia aurkitzeko. 1ek magistratu gisa jokatuko du, 1 akusatzaile gisa, 1 gidari gisa, 1
idazkari gisa eta 1 prokuradore gisa.

Auzitegiak 2 daude: Probintzia Auzitegia (PTC) eta Shire Hearing Chamber (SHC) . Bietan
helegiteak entzuten dira. Ohar! Ez dago auzi zibilik. Bi auzitegiek "erantzukizuna eta
kalte-ordaina" kudeatzen dituzte.

Justizia derrigorrezkoa eta sententzia metagarria da. Derrigorrezko Sententziak
Sententzien koherentzia eta berdintasun itxura dakar. Epaitegiko funtzionario ustelak
edo gaitasunik gabeak saihesten ditu. Metatutako zigorrak serieko gaizkileak eta
errepikatutako delituak saritzeari uzten dio.

Heriotza-zigorra ( Exekuzioa) Zigorra Anti baita 1 JAINKOA eta Anti Specie, onartezina. Exekutatzen
duen edozein gobernu delitua da eta kendu egiten da. Bere kideak auzipetuta daude: ANDEREA
R7
3 adin talde daude (Nerabe, Gazte, Heldu) kontuan hartu behar da Sententzian . "Erruduna"
erreklamatzeak edo aurkitutako Errudunak Sententzian eragiten du.
Birgaitzeak 'R' kalifikazioa du (MS R1-7) . Law Giver Manifest-en 'R' kalifikazioa errudun deklaratzen duten
helduei aplikatzen zaie.

LEGEAK
Justizia izateko Legeak behar dira, Gobernuak eginak eta Gorteek onartzen dituztenak. Lege
bakarra dago, 'Lege legegilea'. Legedun Legea "Lege-emaileen manifestuan" oinarritzen da. Ohar!
Ez dago aurrekaririk. Auzitegien aurreko erabakiak ez dira kontuan hartzen.

Legeak, bidegabekeria zigortu behar du, komunitatearen estandarrak bete behar ditu (berdintasuna,
komunitatearen betebeharrak, komunitatearen eskubideak) eman "Azoka" itxura.

Legeak ahulak babesteko eta indartsuak zintzo mantentzeko dira! Legeek ziurtatzen dute
komunitate bat segurua dela eta "Harmonian" bizi dela bertako habitatarekin eta ingurune
handiagoarekin.
ZUZENBIDE TXARRA

Lege txarra bidegabea, ustela, gaiztoa da. Gobernuaren legedia da gutxiengo batek
gehiengoa aprobetxatzea ahalbidetzea, harrapakin parasitoen bidez aprobetxatuz, ustiatuz (erauzi)
. Auzitegiko funtzionarioek lege txarra baztertu eta Parlamentuak ordezkatzen du. Lege txarra
ezarri edo uzten duen gobernua. Kargutik kanpo bozkatua da, eta bertako kideak auzipetu
dituzte: ' ANDEREA R7
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Doako jabetza lurra gobernu kriminal ustelak erkidego batetik
espoliatutako lur publikoa da. Gobernu horrek lurrak eman zituen (okupatuta)
edo gaizkile irabazle gutiziarrei saldu (sustatzaileak, lur
espekulatzaileak) . Doako jabetza amaitzen da! Jabego pribatuko lur
eta eraikin guztiak konfiskatu kalte-ordainik eman gabe.
Freehold, Higiezinen ondasunen aurkako edozein erakunderen edo norbanakoaren jazarpena epaitzea (ikusi
Gaizkiaren katea) . Shirek lur guztiak ditu.

1 JAINKOA Lur planeta sortu zuen gizateria guztiak berdin erabiltzeko eta gozatzeko. Doako
lurrak eta jabetza pribatuko etxebizitzak iraintzen ari dira 1 JAINKOA. Planeta honetako edo
Unibertsoaren beste edozein tokitako higiezin guztiak komunitatearenak dira (Shire) guztion
onura berdinerako. Ez dago hondartza pribaturik, uharterik, aintzirarik, ibairik ...

Copyright patenteak Jabetza Intelektualaren aplikazio gutiziatua da. Komunitate
batek jendeari ematen dio

Jabetza Intelektuala garatzeko bitartekoak eta aukera. Hori dela eta, jabetza intelektual
guztia komunitateko jabetza da, guztiek erabiltzeko!
Erabilera berekoia eta jabetza intelektualaren etekinak komunitate bat arpilatzen ari dira epaitu
beharreko delitua: ' ANDEREA R6 '.
Pribatizazioa Komunitateko ondasunen. Erabilgarritasunak: Energia (Elektrizitate gasa

) , Ura (Desalinizazioa, hodiak, urtegiak, estolderia) ; Garraio publikoa (tokikoa eta distantzia
luzea) , Garraio luzeko ibilbidea (Airea, Itsasoa, Lurra, Espazioa) ; Komunikazioa (Internet,
Satelite, Telebista, Irratia, Posta) .

Konfiskatu pribatizatutako komunitateko aktibo guztiak konpentsaziorik eman gabe. Gero bihurtu CROn.
Komunitateko aktibo pribatizatuetatik etekinak ateratzen dituen pertsona edo erakunde bat epaitzea, ANDEREA
R6 . Aktibo publikoen gobernuak pribatizatzea komunitateari lapurreta egiten ari zaio. Ordezkatuta dago!
Delitu honetan parte hartzen duten bertako kideek eta gobernuko langileek honako hauek lortuko dituzte: ANDEREA
R6

Zerga kengarritasuna Dohaintza "Zergen Aurrekontua" legeztatzen du
gobernu ustelak. Zerga saihestea komunitate bati lapurreta egiten ari
da. Bertan behera utzi zerga kenkortzeko dohaintzak, zerga saihestea,
zerga

paradisu, zerga gutxitzea. Errazten duen gobernua axola zaizu eta
zerga kengarriak diren dohaintzak ordezkatzen dira + ANDEREA R6

Eman delako
partekatzea gustatzen zait.

UZTARO LEGEA
Zuzenbide ustela onartezina da ustel immoral lege bidegabea. Ustela
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legeak injustizia eta desberdintasunak sortzen ditu, Auzitegiko funtzionarioek baztertu eta
Parlamentuak ordezkatu behar du. Atzera begirako legeria indarrean dagoen lege ustel guztiak
berriro saiatzeko eta derrigorrezko Zigorra aplikatzeko.

Inmunitate diplomatikoa onartezina da inor ez dagoela egindako delituen erantzukizunetik
haratago. Immunitate Diplomatikoak atzerritarrei erantzukizunik gabe delituak egitea
ahalbidetzen die. Immunitate diplomatikoa ezeztatu eta delituak epaitzen dira.

Jeopardy bikoitza gaizkile bat errehabilitaziorik gabe aske uzteko aukera ematen du. Batzuetan
auzipetze ezgaitasunak eta defentsa maltzurrak errudunarentzako "Ez da erruduna" epaia
ezartzen dute. Froga berriak daudenean berriro epaiketa beharrezkoa da. 'Double Jeopardy'
printzipioak hori gertatzea debekatzen du. Double Jeopardy amaitzen da! Errudunak berriro
saiatzen dira.

Printzipio hau lege ustela da. Delitu batek ez luke zigorrik gabe utzi behar. Froga
berriak azaleratzen badira beti auzipetze berriak egon behar dira Egia osoa lortu arte.

Jazarpenaren aurkako immunitatea onartezina da egindako delituengatik inoren
zigorraren gainetik egotea. Auzi nagiak, ezjakinak eta ustelak gaizkileak erabiltzen ditu
beren lana egiteko eta inmunitatez saritzen ditu. Gaizkile baten immunitatea kendu egiten
da, auzipetzeari ekin zaio. Lazy ustelkeria fiskaltza epaitzen da, zigorra bera erabili dute
zigorra erabili dute.

Plea Negoziatzea Zuzenbide modu okerrena eta desleialena, Amaitzen da!
Auzitegien negoziazioa gaizkile batek merezi duen Errehabilitazioa lortzea eragozten duen portaera kriminala
da. Fiskal ustel batek gaizkile bati aukera txikiagoa aukeratzea ahalbidetzen dio ANDEREA R '. Gaizkilea
berriro kargatzen da. Ustezko Fiskalak gehienez lortzen du: ANDEREA R7 .

Mugen Estatutua onartezina da ez dago mugarik egokitasunean. Mugen Estatutua
auzipetzearekin ordezkatzen da. Ezin da inoiz erantzukizunaren denbora mugarik
egon.
Profesionala, Pribilegio Erlijiosoak Egia aurkitzea oztopatzen du. Medikuak,
apaizak, abokatuak, kazetariak, bezeroaren pribatutasuna aldarrikatuz epaitegian
galderak ez erantzuteko.

Pribilegio hauek amaitu egiten dira. Beraz, Egia aurkitzea ez oztopatzeko.
Erantzuteari uko egiten dioten lekukoak kaiolan daude erantzun arte (konfiantzazko
salbuespen profesionalik eta erlijiosorik ez) . 1 JAINKOA Kontuak ematen
ditu.
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1 JAINKOAREN

Epaiketa eguna > Garbitasun eskalak ( Korritu

Justizia

7) Otoitzak berpiztu Ohar! Pertsona batek ezin du gezurrik esan,
mutu jokatu edo ez du inor egon 1 JAINKOA.

EPAITEGIAK

Auzitegien xedea da Arau-hauste ustezko "Errua" edo "Erruaren Absentzia" ezartzea (Foru
legea) edo Araudia (Shire legea
) . Ezartzeko tresna, arau-hausteak egongo balira, Egia ezartzea da . Egia
kolusioz aurkaritzarekin aurkitzen da.
Gauzak edo gertaerak gertatzen direnean Epaitegiek Egia ezartzen dute:

1. Zer gertatu da? >
2. Zerk eragin du gertakaria? >
3. Gizakiaren ezjakintasuna tartean al zegoen? >

4. Giza arduragabekeria tartean al zegoen? >
5. Gizakiaren gaitza tartean al zegoen? >

6. Nola eman justizia kalte-ordainen eta birgaitzearen bidez. >
7. Zer ikasgai atera daiteke gertakari honetatik?
"Egia" ezarri behar da edozein erreklamazio kontuan hartu gabe. Errudun izateak ez du "Egia"
aurkitzea oztopatzen. Akusatuak galdera guztiei erantzun behar die. Erantzuteari uko egiteak
"eragiten du" ANDEREA R7 'apelazio aukerarik gabe. Erantzuteari uko egiten dioten lekukoak
kaiolan daude erantzun arte

(ez dago konfidentzialtasun profesional edo erlijiosoaren salbuespenik) . "Egia" jarraitzea
etengabe beste errudunik ez dagoela ziurtatzeko. Lekuko faltsua: ' ANDEREA R3 '.

Auzitegiak 2 daude: Probintzia Auzitegia (PTC) eta Shire Hearing Chamber (SHC) . Bietan
helegiteak entzuten dira. Ohar! Ez dago auzi zibilik. Bi auzitegiek "erantzukizuna eta
kalte-ordaina" kudeatzen dituzte.
Auzitegiak eguzkia atera eta ordu 1etik ilunabarra baino 1 ordu lehenago irekita daude, astean 6 egunetan. Ez
dago epaimahairik. Helegiteak Auzitegi berean egiten dira.

"PTC" Auzitegiko funtzionario guztiak Marshall-en Bulegoak hornitzen ditu "Barrister" igerileku
numeriko batetik. 'SHC' Ganberako funtzionario guztiak hornitzen dira

Sherifen Bulegoak "Abokatuen" igerileku numeratu batetik.
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Epaiketa bakoitzaren hasieran epaiketa otoitz bat egiten da:

PROBA - Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Auzitegiko funtzionarioek orientazioa eskatzen dugu egia
bilatzen saiatuko gara
Ez ditugu beldurrak edo mesedeak mespretxatzen utziko.
Nahitaezko esaldiak banatuko ditugu

Justizia babestuko dugu lege txar, ustel eta deskontuetatik, Arima oker
guztiak birgaitzen ahalegintzen gara 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau epaiketa baten hasieran errezitatzen da.

PTC: ' Probintzia Auzitegiak "Erruduna" ezarrita "MS R" Probintziako Birgaitze Zerbitzuan
ematen diren kasuak epaitzen ditu. 7 auzitegi funtzionario daude, 3 epaileak, fiskala,
abokatua, ikertzailea eta betearazlea.

Epaileak, fiskala, abokatua kolokan daude (lan tog- eter) "Egia"
aurkitzeko, ezarri "Erruduntasuna" edo Erruaren Absentzia ". Ikerlariak
froga guztiak biltzen ditu. Enforcer-ek epailea ziurtatzen du, frogak
jartzen ditu, "Akusatuak" eta lekukoak agertzen dira.

"Egia" aurkitu ondoren biktimek konpentsazio eskaera jasotzen duen adierazpena egiten dute.
Orduan, epaileek ordubete erretiratuko dute Justizia prestatzeko. Epaileek bereizita
erabakitzen dute 2 "Epaia" eta "Konpentsazioa" gehiengoz. Biktimen helegiteak (Konpentsazioa)
eta Akusatua

(Epaia) 7 asteko epean sartu behar dira. Helegiteak Auzitegi berean egiten dira
epaile ezberdinekin.
SHC: ' Shire Entzutegi Ganberak 'Erruduntasuna' ezarriz gero 'MS-R' Shire
Rehab-en ematen diren kasuak probatzen ditu.
Auzitegiko 5 funtzionario daude, magistratua, salatzailea, zuzendaria, idazkaria
eta prokuradorea. Magistratua, Salatzailea, Gida, kolaboratu (elkarrekin lan egin) Egia
aurkitzeko, ezarri 'Errua
edo 'Erruduntasun eza'. Idazkariak froga guztiak biltzen ditu. Betearazleak ebazten dituen epaitegiak, frogak
erakusten ditu, eta akusatutako lekukoa agertzen dela ziurtatzen du.

"Egia" aurkitu ondoren biktimek konpentsazio eskaera jasotzen duen adierazpena egiten
dute. Orduan, magistratuak ordu erdiz hartzen du erretiro Justizia, 'Epaia' eta 'Ordaina'
prestatzeko. Akusatuen helegiteak (Berdintasuna) eta Biktimak (Konpentsazioa) 3 asteko
epean egon behar da.
Helegiteak Auzitegi berean egiten dira. Baina Magistratu desberdina.
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Espazio esplorazioa eta kolonizazioak arauak behar
ditu (legeak) Espazio Esplorazio Auzitegia (S> XC) . S>
XC erabakiak lotesleak dira Probintzia guztientzat !!! (ikusi
espazioaren legea)

Barruko espazioaren legeak (1) Lurraren Espazioa eta Lurraren Ilargia hornitzen ditu. Kanpo
Espazioaren Legeak (2) Planeta esplorazioa, kolonizatzailea. Espazio legeak S> XC-k zuzentzen,
administratzen eta betetzen ditu.

Auzitegi honek 7 epaile ditu (1 probintzia bakoitzeko) . Epaia isilpeko boto bidez eta gehiengoaren
botoarekin dator. 4. gutxieneko gehiengoa.

Ohar! Auzitegien aurkako sistema bidegabe eta ustela honela ordezkatzen da: "Just" Justizia,
auzitegi sistema kolokan. Horrek ez du egia epaimahairik gabe!

PERPAUSA
Justizia da Nahitaezko zigorra metagarria, ondoz ondokoa. Derrigorrezko
Sententziak Sententziaren koherentzia eta berdintasunaren itxura
dakar. Epaitegiko funtzionario ustel eta gaitasunik gabekoak
sententziak oztopatzea eragozten du. MSk deskontu sententzia
bidegabea eta ustela amaitu du (Zigorra etetea,
Ez da kondenarik grabatu, kaleratze goiztiarra, baldintzapeko askatasuna, Pardon ..) .

KRIMENA egiten duzu !!! >>> DENBORA egiten duzu !!!
Serial Gaizkilea ez da saritu behar. Hainbat erru aurkitzen ditu Kriminalak ez lituzkeela
saritu behar sententzien jarraian emandakoarekin (Sententzia desegin) . Zigorra behin eta
berriz betetzen ez izatea Justizia da.
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Sententzia metagarria "Delincuentes" errepikatzeko erabiltzen da. Berrizko delitugileek
ez dute aurreko birgaitzetik ikasi. Beraz, Errehabilitazioa berriro egin behar da. Iragana
eta Oraina Sententziak konbinatzen dira, erabateko Birgaitze denbora emanda.

Konparazio zigorra 'Zigor ( A) '
Errudun aurkikuntzak

Ustela

JUSTIZIA

1. arau-haustea: 7 + 7 + 7 urte

7 urte (Ondoz ondokoa)

21 urte

3 urteren buruan askatua
3 urte bete zituen

21 urte bete zituen

Delituak: 7 + 7 urte

7 urte (Ondoz ondokoa)

Aurreko arau-haustea: 7 + 7 + 7 urte

0 urte (iragana ez da kontuan hartu)

14 urte +
21urte =

3 urteren buruan askatua

Arau-hauste guztietarako guztira

3 urte bete zituen

35 urte bete zituen

6 urte burlaka

35 urteko Justizia '

Justizia

Heriotza-zigorra ( Exekuzioa) Zigorra Anti baita 1 JAINKOA
eta Anti Specie, onartezina. Gaizkilea egiten duen edozein Gobernu kentzen da eta
bertako kideak auzipetu egiten dituzte: ANDEREA R7

Oinarriak!
"Erruduna" aurkitu duen akusatua gaizkilea da. Epaiketa guztiek derrigorrezko esaldia dute. T Hemen
ez dago negoziazio eskaerarik. Zigorra, immunitatea edo zigorra etetea murriztu gabe.

Errudun aurkikuntzak. Errudun aurkikuntza bakoitzeko sententzia batzen da, guztira. Zenbateko
hori osorik jarraian eman behar da. Serieko gaizkileentzako deskontu zigorrik ez.

Behin-behineko delitugileek ez dute aurreko errehabilitazioaz ikasi. Beraz, Errehabilitazioa
berriro egin behar da. Iragana eta oraina perpausak konbinatzen dira, osotasunean emandako
perpausa metatua guztira ematen delarik. No Early release, Parole, Pardon ...

3 adin talde daude (Nerabe, Gazte, Heldu) kontuan hartu behar da Sententzian . "Erruduna"
erreklamatzeak edo aurkitutako Errudunak Sententzian eragiten du.

Birgaitzeak 'R' kalifikazioa du (MS R1-7) . R kalifikazioa Law Giver Manifest-en
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erruduna salatzen duten helduei aplikatzen zaie.

Sententzia osoak erabakitzen du zein birgaitze aplikatzen den. Helduak 3 aldiz "R4" erruduntzat
jotzen du (3 ● 7 = 21 urte) 21 urte: ' Zigor-errehabilitazioa '.

Deskontu Zigorra
Deskontu Zigorra ustela da, bidegabea baliogabetzen da. Atzera begirako legeria indarrean
dagoen deskontu zigor guztiak berriro ezartzeko. Deskontu sententziak honako hau ordezkatzen
du: ANDEREA / R1-7

Esaldiak jarraian ematea: Gaizkilea zigorra murriztuta duen serieko gaizkilea
izateagatik saritzen da. Hau amaitzen da!
Atzerapenen inguruko legeria ezarri da, lehendik dauden beherapen zigor guztiak
berriro zigortzeko.
Iraganeko esaldiak ez dira kontuan hartzen Sententzia denean. Iraganeko errehabilitazioarekin
ikasi ez duen gaizkileari kasurik ez egitea bidegabea da. Amaitzen da! Atzera begirako legeria
ezarri da, bertan behera utzi diren esaldi guztiak berriro zigortzeko.

Zigorra etetea? Gaizkile bat erruduntzat jotzen da, zigorra bertan behera uzten dute eta aske
geratzen da. Zigor mota hau penala da, baliabideak xahutzen ditu, epailearen denbora eta legea
betearaztea. Amaitzen da! Etendako Zigorrak banatzen dituen auzitegiko funtzionarioa kendu da: ANDEREA
R7 Atzera begirako legeria indarrean dagoen zigor eten guztiak berriro zigortzeko ezarri da.

Baldintzapeko askatasuna eta askapen goiztiarra '! Ustelak eta bidegabeak dira. Biak amaitzen
dira. Parole batzordeko kideak auzipetuta daude, ANDEREA R7 Atzera begirako legeria indarrean
dagoen zigor eten guztiak berriro zigortzeko ezarri da.

Erruduna baina ez Erruduna gaizkile bat erruduntzat jotzen da baina bere errua ez da erregistratzen eta libre
geratzen da. BESTE BAT salbatu egiten da, HE errudun aurkitzen da, baina bere errudun aurkikuntza ez zaio
jaramonik egiten, beraz, ez du bere ospetsuaren egoera oztopatuko eta Million $ irrati kontratuak sinatu ahal
izango ditu. Hau amaitzen da! Guilty baina ez Guilty Sentences-ek banatzen dituen auzitegiko funtzionarioa: ANDEREA
R7

Atzera begirako legeria ezarri da, erregistratu gabeko errudun epai guztiak
grabatu eta berriro zigortzeko.

Nahitaezko zigorra azoka kontagarria JUSTIZIA
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Justiziak Auzitegiko Komunikabidea behar du.

Jendeak eskubidea du, Justiziaren atal guztiak ikusi, entzun. Nola dabil. Auzitegi
bat ez da propaganda, entretenimendu, harreman publikoetarako edo
Media Circus gisa erabiltzeko erabiliko. Ez dago probako bideo
grabaziorik.
Segurtasuneko kamera diskretuak erabiltzen dira. Aurpegia estaltzea ez da
onartzen. ANDEREA R3

Ez dago probaren bideo bideo grabazioa. Multimedia kamerak proban baimentzeak proba
entretenimendu bihurtzen du. Kameren aurrean epailea, magistratua, fiskala, defentsa (Abokatua,
abokatua) , akusatuek eta lekukoek kamerarik izango ez balute bezala jokatuko lukete. Jendeak
ez du natural jokatuko eta jokatuko. Meatzaritzari esker, gorputz hizkuntzaren irakurketa,
aurpegiaren adierazpena, ahots tonua eta hizkuntzaren erabilera. Jendeak ere desberdinez
janzten zen naturaz kanpoko irudi bat sortzeko. Meatzearen ondorioz, prozedura judizialen
osotasuna antzerki bihurtu zen. Bidegabea! Ez da onargarria. Ez da gertatzen!

Trial aurretik
Epaiketaren aurrean komunikabideen berri ematea Auzipetuaren izenera mugatzen da, zein epaitegik, epaiketaren
data. Beste edozein salaketa (karguak, lekukoen izenak, epaitegietako funtzionarioak, iritziak, iruzkinak ...) Auzitegiaren
mespretxua da: ' ANDEREA R3 '

Epaiketan zehar
Komunikabideen debekua dago epaiketan zehar salatzeko. Komunikabideen debekua auzitegiaren mespretxua da:
' ANDEREA R3 '

Probaren ondorioa ondoren

Komunikabideek ' Xehetasun probaren txostena ' epaiketa amaitu ondoren: Nor salatu zuten (argazkia,
helbidea, enpresaria, gurasoak) ? Zer lekutan daude? Auzitegiko funtzionarioak .. Epaia,
arrazoibidea, birgaitzea, kalte-ordaina balego. Komunikabideek iritzia eta iruzkina eman beharko
lukete.

Ohar! Epailea (Magistratua) ezin (inoiz) ezabatu Media-ren berri zehatzak edozein arrazoirengatik
(segurtasun nazionala, pribatutasuna, lege ustela ..) .
Errekurtsoa

Helegitea aurkeztu ondoren. Komunikabideen berri Probaren aurretik, Proban zehar eta Probaren ondorengo
arauak aplikatzen dira.

Xehetasun askatasuna Epaiketen berri ematea sakratua da!

Ordena kentzeak "Errudunak" babestea esan nahi du. Haiek babestea da
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mehatxua Erkidegoarentzat. Komunitateak eskubidea du 'Jabetza' ezagutzeko (argazkia, helbidea,
enpresaria, gurasoak) 'eta biktima bat (k) xehetasunak. Helegitearen emaitza, arrazoibidea ('Xehetasun
probaren txostena') . Edozein ukapen (Epaileak kentzeko agindua helegitearen ondoren) jarduera honen get ANDEREA
R7 '

Ohar ! Komunitateak eskubidea du 'Erruduntasunari buruzko xehetasunak ezagutzeko. Komunitateari
gaizkia, krimena ... babesten laguntzen dio. Komunitateak eskubidea du biktima bat ezagutzeko (k) 'xehetasunak.
Horri esker, komunitate batek laguntza maximoa eman dezake.

Epaiketa, Epaiketa, Epaiketa, Auzitegiaren aurka, botere judizialetik kentzen da. Profesionalen
egiaztagiriak bertan behera geratzen dira, auzipetuta daude ' ANDEREA R7 '.

Ohar! Honek babestutako edozein Errudun delitua burutzen duen zapalkuntza agindua (k) . Errepresio
agindu hau eman duen edozein epaile, magistratu da elkartearen erruduna (komunitatearen mehatxua
izatea) . Profesionalen egiaztagiriak bertan behera geratzen dira, auzipetuta daude ' ANDEREA R7 ' .

Honek babestutako edozein biktima Erreprimitzeko agindua. Komunitatearen laguntza behar ez
izatea. Errepresio agindu hau eman duen edozein epaile, magistratu da erkidegoko kide batekiko
betebeharra uko egiteagatik. Profesionalen egiaztagiriak bertan behera geratzen dira, auzipetuta
dago ' ANDEREA R7 ' .

BIRGAITZEA
Errehabilitazioa Mariskalek, Sherifek, administratzen dute. Birgaitzeak hezkuntza,
ondasunen bahiketa eta kaiola dakar. Birgaitzeak Errudunak zigortu eta Komunitatea
babesten du! Zigor forma Justa da. Komunitatea babesten du eta Guilty-k
komunitateko kide erabilgarri bihurtzen laguntzen du.

Errehabilitazioak 7 nota ditu R 1-7 . Hauen 2 Errehabilitazio mota daude, Shire eta Provincial. 2etatik
zein aplikatzen da adinaren araberakoa, MS R1-7 maila. 3 adin talde daude, Nerabeak (8-14) , Jubenila (14-17
BERA, 14-18 BERA) eta Helduena (17 urte baino gehiago ditu, 18 urte gehiago ditu) 8 urtetik beherako
haurrak ez dira auzipetuta. Gurasoek eta hezitzaileek aurre egiten diete.

* Errukarria erregutuz (aitormena + okerrei buruzko xehetasun guztiak) #Errua aurkitu
A Shire 2 errehabilitazio mota eskaintzen ditu, 'Hezkuntza Shire Rehab
( ESR ) eta Eginkizunak Shire Rehab ' (DSR) .
7 Nerabea (8-14) Shire Errehabilitazioa
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R1 ESR * Aste 1

# 2 aste

R2 ESR *2 aste # 4 aste
R3 ESR * 4 aste # 8 aste
R4 ESR * 8 aste # 16 aste
R5 ESR * 16 aste # 32 aste
R6 DSR * 1 urte

# 2 urte

R7 DSR *2 urte # 4 urte

15 jubenilen errehabilitaziora aldatu zirenean!

7 Jubenil (14-17 BERA, 14-18 BERA) Shire Errehabilitazioa

R1 ESR * 2 aste

# 4 aste

R2 ESR * 4 aste # 8 aste
R3 ESR * 8 aste # 16 aste
R4 ESR * 16 aste # 32 aste
R5 DSR * 1 urte

R6 DSR *2 urte
R7 DSR * 4 urte

# 2 urte
# 4 urte
# 8 urte

17 urtetik gora (BERA) 18 urtetik gorakoak (BERA) Probintziako
errehabilitaziora eraman!

* Errukarria erregutuz (aitormena + okerrei buruzko xehetasun guztiak) #Errua aurkitu
7 Heldua Probintziala Errehabilitazioa

R1 ESR

* 1 urte

# 2 urte

R2 DSR

* 2 urte

# 4 urte

R3 Kaiola PR

* 4 urte

# 8 urte

R4 2. aukera PR

* 8 urte

# 16 urte

R5 Gaizkilea PR

* 16 urte

# 32 urte

R6 Gogorra PR

* 32 urte

# 64 urte

R7 JudgmentDay PR * 64 urte

# hil arte

Akusatuak salatzen du Guiltyk 27 urte ditu guztira: ANDEREA R5 Gaizkilea PR
aplikatzen da. Akusatuak salatzen dituela errudun ez bada 10 urte lortzen ditu: ANDEREA R3 Kaiola P R
aplikatzen da.

Errudun bati bere okerreko jokabidea azaltzen zaio, barkamena eskatzen, konponketak nola
egin, Komunitateko kide erabilgarria bihurtu. Besterik gabe, familia disgraziatu, birgaitu,
lagundu beste Arima okerrak gauza bera egiten! ' Errehabilitazio Otoitza ', goizero erabiltzen
du Errehabilitatzaileak.
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REHAB - Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea barkamena eskatzen
dut oker egiteagatik
Zuzenketak egingo ditut
Komunitateko kide erabilgarria bihurtzeko konpromisoa hartzen dut. Ez dut
gehiago lotsatuko nire familia

Neure burua eta beste Arima oker guztiak berreskuratzen ahalegintzen naiz 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau goizero errezitatzen du Errehabilitatzaileak.

Exekuzioa • zigorra ez baita onargarria.

EZ DUZU HILKO !!!

A Shire 2 errehabilitazio mota eskaintzen ditu, 'Hezkuntza Shire Rehab
(ESR) eta Eginkizunak Shire Rehab ' (DSR) . Bi errehabilitazioak 3 adin-talde hartzen ditu, nerabe,
gazte eta helduentzat. Nerabea (8-14) 15 jubenilen errehabilitaziora aldatu zirenean! Jubenilak (14-17
BERA, 14-18 BERA)
17 urtetik gora (BERA) 18 urtetik gorakoak (BERA) transferitu (PR) Probintziako errehabilitazioa!
Ohar! Errehabilitatzaileak ordaindu behar du errehabilitazioa. Guraso nerabeek% 100 ordaintzen dute.
Adingabeek% 50 ordaintzen dute, gurasoek% 50. Helduen soldata% 100.

Hezkuntza Shire Rehab ( ESR )
ESR 1.a da Birgaitze eskalan. Kaiolan ez dagoen errehabilitazioa da. Birgaitzaile bat gauean gelditzen
da etxean (errehabilitazioa ordaintzen du) . Heziketa Errehabilitatzailea astean 6 egunetan jasotzen
da Eguzkia atera eta ordubetera (TT) komunitateko 5 eguneko zerbitzua + hezkuntza egun bat
egiteko. Ilunabarra baino ordu bat lehenago (TT) errehabilitatzailea etxera eramaten dute.
Birgaikuntza 2 orduro eta 10 minuturo izaten da (komuna, janaria, edaria) apurtu.

Betebeharrak Shire Rehab ( DSR)
Betebeharrak Rehab hezkuntza eta betebeharrak dira. Errehabilitatzaileen ordainsaria errehabilitazioagatik. Eginkizunen
errehabilitatzailea Eguzkia atera eta 1 ordu geroago jasotzen da etxetik (TT) , asteko 1. eguna. Komunitateko
5 eguneko zerbitzua egiten
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+ 1 hezkuntza egun. 6. egunean, ilunabarra baino ordu bat lehenago (TT) Birgaitzailea etxera eramaten
dute.

Eginkizunen Errehabilitatzailea (DR) Eguzkia atera eta ordubete lehenago hasten da zereginak (TT) .

'DR' a 2 orduro izaten da 10 minutu (komuna, janaria, edaria) apurtu. DR gauean mugatuta
dago baina Fun-Day etxera joaten da.
(TT) Time-Triangle Custodian-Guardians Aro Berriko denboraren kudeaketa

Probintziak kaiolako 5 errehabilitazio mota eskaintzen ditu: Cage, 2. kapitala, Gaizkilea,
Hardcore, Epaiketa eguna . HE eta SHErentzako konponbide bereiziak daude. Haurdun
dauzka han jaio berriak eraman dituzte. Zakila itsasten duten edo beste HE baten uzkian
isurtzen duten HE
(Bortxaketa homosexuala) edo ahoa (kaskarra, nazkagarria, naturaz kanpokoa) zakila
gorputzean kendu.
Probintzial Errehabilitatzailea (PR) gauean 3 m³-ko kuboan gordetzen dira. Kubo zorua,
hormak, sabaia, zikloi, sute eta hezetasun handiko aurrefabrikatutako hormigoizko panelek
osatzen dute, pigmentu griseko gainazaleko akabera dutenak. Aurrealdea altzairuzko
barrek osatzen dute, altzairuzko barraren atea. Korridorera ematen du. Ez dago leihorik.

Kanpora ez dago atzeko hormarik. Korridoreko argiak ilunabarrean itzali eta egunsentian pizten
dira.
2 ohatze daude altzairuzko barren aurka. Atzeko hormaren kontra altzairuzko komun 1 dago eserlekurik edo
estalkirik gabe. Kubo batean 4 Errehabilitatzaile bizi dira. BERA

dutxatu behar du, 6 astero bizarra egin garren Asteko eguna. Dutxatu behar du

(6 garren eguna) . Ez da onartzen "LGM" -ren kopiarik onartzea.
PR ez dute ordaindu. Ezin da dirurik, oparirik edo gehigarririk jaso. Ezin da bozkatu! Ezin da
hautatu!

Kaiola Probintziako errehabilitazioa
New Arrival tresneria, komuneko artikuluak, bitxiak eta gainerako gauza pertsonalak
entregatu behar ditu. Pisua, dutxa, bizarra, tatuajeak kenduta, gorputzean 2 trazagailu
txertatuta al daude? 1 trazadoreak ID informazioa eta distantzia laburreko igorlea da. 2 nd satelite bidezko trazatzailea da.
Errehabilitatzaileari bere izena zenbaki batez ordezkatuko zaio.
"PR" engranaje zenbakidunak jasotzen dituzte, "Law Giver Manifest" -aren kopia.

PR-ri etxeko kuboa, litera erakusten zaie. Egunaren amaieran aurkezten dira
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beste ohatzei eman zaie PR. Litera bikotekideek eguneroko errutina azaltzen dute.

Ohar! PRek ez dute objektu pertsonalik. Ezin duzu bisitariekin harreman fisikorik izan edo
haiengandik ezer jaso. Ez dago kanpoko komunikaziorik bisitariarekin izan ezik.

Eguneko errutina astean 6 egunetan Egunsentian (TT) sirena batek PR esnatzen du. Jantziak eta
oinetakoak jantzi, komunera joan, beste litera bateko bikotekideei adierazi dizkiete beren delituak eta
gurtzen dituzte elkarrekin: ' Errehabilitazio Otoitza ' .
Kuboaren atea irekitzen da, muntaketa eremura mugitzen dira.

Eguneroko anioak jasotzen dituzte (janaria, edaria) joan lan konposatuaren kapera edo garraiora. Ohar!
Lazkarra (gehiegizko pisua) PR-k ez du janaririk lortzen

(pisu zuzena izan arte) edan bakarrik.
PR lana Sunrise ondoren ordu 1etik aurrera. 3, 10 minutu izan (komuna, edaria, jan) atsedenaldiak.
Gelditu ilunabarra baino ordu 1 lehenago. Konposaketatik kanpo lan egiten duten PRak atzera egiten dira. Lanaren
ondoren aurpegia, eskuak garbitu, mokadutxoa jaso eta edaten dute. Itzuli haien etxeko kubora.
Ilunabarrean korridoreko argiak itzaltzen dira (TT) . Ohar! PR etxeko kuboan ez dago argirik.

7. eguna ( Fun-Day) aurreko 6 egunetan bezala hasten da. PR beren taldera mugitzen dira (28) muntatu
eremua. Taldearen gurtza: ' Eguneko otoitza '. Jaso goizeko mokadutxoa edariarekin, eztabaidatu,
Law Giver Manifest. Eguerdia

(eguerdia) jaso bazkari paketea edariarekin, gurtzen: Eskerrik asko otoitza .

Musika entzun. Jaso eguerdiaren ondoren askaria edariarekin, gurtza: Eskerrik asko otoitza '.
Pelikula ikusi. Ondoren, lanaren ondorengo berdina.
PR betebeharrak! Izan indarkeriarik gabe, gogor lan egin, gurtza egunero, errespetua erakutsi
PR langileei, boluntarioei eta bisitariei. Damu! Birgaitu!
PR pribilegioak. Urtean 4 ordu 1 bisita izatea. Doako Medikuntza .

2. Aukera Probintziako errehabilitazioa

'Cage PR' bezalakoa + murrizketa gehiago.
New Arrival "Ezkontza Santuaren" kontratua, laguntasun kontratua bertan behera geratzen da. Komunikazio
guztiak, bikotearekin harremana, bikotearekin amaitzen dira.

7. eguna ( Fun Day) filma meditazioarekin, otoitzarekin ordezkatzen da.
PR pribilegioak. Urtean 3 ordu eta 1 bisita izatea. Doakoa mugatua (ezinbestekoa)
Medikuntza .
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Gaizkilea Probintziako errehabilitazioa

'2 nd Aukera PR '+ murrizketa gehiago.
7. eguna ( Fun Day) musika isiltasunarekin ordezkatzen da.
PR pribilegioak. Urtean 2 ordu eta 1 bisita izatea. Lehen sorospenak soilik .

Gogorra Probintziako errehabilitazioa

"Zigor PR" berdina + murrizketa gehiago.
Eguneko errutina astean 6 egunetan egin aparteko lan gogor eta zikinak.

PR pribilegioak. Urtean 1, 1 ordu bisita izatea. Min analgesikoak soilik .

Epaiketa eguna Probintziako errehabilitazioa

'Hardcore PR' bezalakoa + murrizketa gehiago.
Eguneko errutina astean 6 egunetan lan osasuntsua eta arriskutsua egin.
PR pribilegioak. Bat ere ez.

Ohar! Hiltzen diren presoak Errehabilitazioa erraustu egiten dira. Haien errautsak Erraustegiko
konpostaren gainean zabaltzen dira.

MA RSHALL
Independentea ~ Ikertu ~ Betearazi ~ Gida ~ Babestu
Probintziako legea betearaztea Marshall, Ranger eta Shire Sheriff, Sentinel dira. Marshall
eta Sheriffenak independenteak dira. Ez dira izendatzen edo hautatzen. Karrerako
ibilbidearen emaitza dira: Titulazio berbera duten pertsonen antzinatasunaren arabera
ikastea, lan esperientzia, prestakuntza aurreratua, hezkuntza eta sustapena.

Marshall-ek Arau hausteak ikertu eta betearazten ditu. Barrister igerilekuan egiten dute
hori. Marshallen Errehabilitazioa, Koarentena, PHeC, PDeC eta CE, Erraustegia.

Marshall-ek komunitatea gidatzen du jendearen kontzientziazio kanpinen bidez, Foru
Arauak azalduz (Legeak) . Banakako orientazioa.
Marshall-ek komunitatea, ingurumena eta fauna babesten ditu:
Marshall-en> Zigor eta Zibil zuzenbide probintzialak, Erkidegoko emergentzia zerbitzuak, Probintziako
errehabilitazioa, Koarentena, ... Harremanetarako sheriffarekin.
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Rangers> Mugen babesa, fauna eta landarediaren santutegiak, ingurumenaren
babesa, ..

Marshall HEren karrerako bidea
HEk "Komunitateko larrialdi zerbitzua" amaitu ondoren (CE) . Praktiketako zaindari bihurtzen
da (wmw2) '3 urtez. Ondoren, 2 azpi karrera daude, Barrister edo Ranger. Azpi karrerak
banakako gaitasunen eta antolakuntza beharren arabera erabakitzen dira. Rangeren ibilbidea
fisikoagoa da.
3 urte igaro ondoren "Trainee Ranger" "Barrister" edo "Ranger" izateko eskubidea lortu zuen. (wmw3) . "Barrister"
edo "Ranger" laneko 3 urteko esperientzia izan ondoren "PHeC, Technical-College" ikasketetara
joateko gaitasuna lortzen du. "Supervisor-Certificate" amaitu ondoren irabazten du.

"Ikerlaria" edo "Babeslea" mailara igotako irekiera dagoenean
(wmw4) . Ikertzailea 'Marshall Barrister-pool' sartu da. Protector Ranger da. "Ikerlari" edo "Babesle"
gisa 3 urteko lan-esperientzia egin ondoren "PHeC-ra joateko gaitasuna lortzen du,
Leadership-College" k irabazi ondoren irabazten du

' Lider-Diploma '.
'Defendatzailea, fiskala' edo 'zaintzailea' mailara igotako irekiera dagoenean (wmw5) .
Defendatzailea, fiskala 'Marshall Barrister igerilekuan' dago. 3 urteko lan-esperientzia egin
ondoren Defendatzaile, Fiskal edo Custodio gisa (Ranger) 'PHeC, Leadership- College'-k
parte hartzeko eskubidea du "Manager-Diploma" amaitu ondoren irabazten du.

"Epailea" edo "komisarioa" mailara igotako irekiera dagoenean (wmw6) . Epailea "Marshall
Barrister-pool" -en parte da. 3 urtez lan egin ondoren 'epaile' edo 'komisario gisa (Ranger) 'PHeC,
Leadership-Camp' -era joateko eskubidea du "Administratzaile-titulua" amaitu ondoren
irabazten du
'Probintziako Aholkularien igerilekuan' sartzen da.

'Marshall'era sustatutako irekiera dagoenean (wmw7) . Betebeharra uzteagatik soilik
kendu daiteke. Gehiengo botoarekin (36) Parliam- ent. Marshall karrera izendapena
da, ez izendapen politikoa.

Marshall Karrera SHErentzat
A amaitu ondoren ' Ezkontza Santua ' kontratua. Medikuntzako Hezkuntzako
Merkataritza Ziurtagiria du (ikusi SmeC) . "Trainee Ranger" lanean hasten da (wmw2) '2
urtez. 2 azpi-karrera daude,
Barrister edo Ranger. Azpi-karrerak banakako gaitasunen eta antolakuntzaren beharren
arabera erabakitzen dira. Ranger karrera fisikoagoa da.
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2 urte igaro ondoren, "Trainee Ranger" "Barrister" edo "Ranger" izateko eskubidea lortu zuen. (wmw3) .
"Barrister" edo "Ranger" laneko 2 urteko esperientzia izan ondoren "PHeC, Technical-College"
ikastetxera joateko gaitasuna lortzen du. "Supervisor-Certificate" amaitu ondoren irabazten du.

"Ikerlaria" edo "Babeslea" mailara igotako irekiera dagoenean
(wmw4) . Ikertzailea 'Marshall Barrister-pool' sartu da. "Ikerlaria" edo "Babeslea" bi urteko
lan-esperientzia egin ondoren "PHeC" -ra joateko gaitasuna lortzen du, Leadership-College-k
"Leader-Diploma" lortzen du.

'Defendatzailea, fiskala' edo 'zaintzailea' mailara igotako irekiera dagoenean (wmw5) .
Defendatzailea, fiskala 'Marshall barrister-pool' delakoaren parte da. Defentsa, fiskal edo
fiskal gisa 2 urteko lan-esperientzia egin ondoren, "PHeC, Leadership-College" ikasketak
burutzeko gaitzen du "Manager-Diploma" irabazi ondoren.

"Epailea" edo "komisarioa" mailara igotako irekiera dagoenean (wmw6) . Epailea
"Marshall Barrister-pool" -en parte da. 2 urteko lanaren ondoren, "Epailea" edo
"Komisarioa" izanik, "PHeC, Leadership-Camp" -ek administratzaile-titulua amaitu
ondoren irabazten du. 'Probintziako Aholkularien igerilekuan' sartzen da.

'Marshall'era sustatutako irekiera dagoenean (wmw7) . Betebeharra uzteagatik soilik
kendu daiteke. Gehiengo botoarekin (36) Parliam- ent. Marshall karrera izendapena
da, ez izendapen politikoa.

Marshall kodea
(MLE) Legea betearazteko kideak, Marshall, Ranger, Sheriff, Senitel, Polizia ... daude
komunitate bat segurua dela ziurtatzeko. Komunitateak bere legea betearaztea nahi
du (LE) adeitsua, komunitarioarentzako bizitza jartzeko prest ausarta, moral eta maila
profesional altua izatea, fidagarria eta zuzena izatea. Mantendu mentalki, fisikoki
sasoian. Ez ezazu bizitza edo industria ekintzarik egin.

MLE portaera erabiliz, adimena aldatuz (alkohola, heroina, ..) substantziak degradatu egiten dira,
birziklatu. 2 nd arau-haustea antzinatasunaren azkenera doa. 3 rd

delitua ohore desohoratua da, + ANDEREA R3 .
MLEk edozein delitu egiten du desohoratua da, auzipetuta dago. Alkohola izan duen
edozein delituk birgaitzea bikoizten du. Drogak gorputzeko hiru aldiz errehabilitazioan. MLEk
ebidentzia oztopatzen du (aldatu, suntsitu, fabrikatu, eutsi, ..) eta lekukoak beldurtzea
desonoratua da auzipetuta, auzipetuta, ANDEREA R3
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Gehiegizko pisurako lekurik ez dago (zakarra) pertsonala LEn. Edozein pertsona (maila) gehiegizko
pisua bihurtuz (ez dago haurdun) 3 hilabete ematen dira lurra galtzeko. Hori egin ezean, dimisioa
emateko eskatzen da. Ez du berriro uzten.

Polizia Sindikatuak komunitateak Legea betearazteko duen errespetua eta konfiantza suntsitzen ari
dira. Polizia Sindikatuek gaitasunik gabekoak, ustelak, lege morala, zibila eta zigor legea urratzen
dituzten kideak babesten dituzte. Kideak animatzen dituzte beren ongizatea komunitatekoa baino
garrantzitsuagoa dela pentsatzera. Ez da egia. Polizia sindikatuak amaitzen dira.

LEko langile bati min egitea indarkeria da, erasotzailea: ANDEREA R5 . A erabiliz gerrikoa,
makila, arma, ..: ANDEREA R6. Istripuz hiltzea (Autodefentsa, Osasuna eta Segurtasuna
ustekabean hiltzea dira) : ANDEREA R5 . Nahita hiltzea (hilketa, exekuzioa) : ANDEREA R7

LEko langilea probokatu gabeko maskotak min hartzen du, maskotaren jabea epaitzen dute, ANDEREA

R3 . LEko langilea probokatu gabeko maskotak hiltzen du. Maskota suntsitu egiten da jabea auzipetuta, ANDEREA
R4 . LEko langileari animalia probokatu batek min egiten dio, LE enplegatua hezi eta antzinatasunaren amaieran
jartzen da. Ez da inolako neurririk hartu maskotaren jabearen aurka. LEko langilea probokatutako maskotak
hiltzen du. Maskota suntsituta dago jabea ez da auzipetua.

LEko langilea probokatu gabeko etxeko animaliak min hartzen du. Etxeko animalien jabeak kobratzen
du, ANDEREA R3. LEko langilea probokatu gabeko etxeko animaliak hiltzen du. Etxeko animalia
suntsitzen da jabea lortzen, ANDEREA R4 .

LEko langilea Etxeko animalia probokatuek min hartzen dute, LEko langilea hezten da eta
antzinatasunaren amaieran jartzen da . Ez da inolako neurririk hartu etxeko animaliaren edo
jabearen aurka. LEko langilea probokatutako Etxeko animaliak hiltzen du. Etxeko animalia
suntsitzen da jabea ez da kobratzen.
Probatu gabeko basa animaliak min egiten edo hiltzen du LEko langilea. Animalia suntsituta dago. Probokatutako
animalia basatiak min egiten dio LEko langileari. Langilea hezten da eta antzinatasunaren amaieran jartzen da.
Animalia basatia askatzen da. Probokatutako animalia basatiak LEko langilea hiltzen du. Animalia suntsitu egiten
da.

LEko langileak indarkeria egiten du: Hurt's others (autodefentsa, eutsi egiten du) alta
desonoragarria da, ANDEREA R5 . Mina (gehiegizko indarra)
a erabiliz gerrikoa, makila, arma alta desonoragarria da, ANDEREA R6 . Zauritutako minak (tortura)
alta desonoragarria da, ANDEREA R7 .
Nasty LE Hurt's Pet, etxeko animalia, animalia basatia, deskargagarria da. ANDEREA R3 . Min
ematen dio maskotari, etxeko animalia, animalia basatia, a erabiliz gerrikoa, makila, arma, .. alta
desonoragarria da, ANDEREA R4 . Prolon-
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min hartu zuen (tortura) Pet, Etxeko animalia, Animalia basatia, ANDEREA R5 .

Kill's Pet, Etxeko animalia, (jabeen baimenik gabe) Animali basatia (ez da Ranger bat) , desohoratua
da alta, ANDEREA R6 ( autodefentsa salbuetsita dago). Objektuen aurkako indarkeria (bandalismoa) , desohoragarria
deskargatu zen, ANDEREA R4 ( kalte-ordaina ordaintzen du)
Helduen Rehab R1-7 aplikatzen da

Kill's others, desonorable alta, auzipetuta, ANDEREA R7 . Killer Cops-ek ez du komunitatea
babesten. Beldurraren aitzakia izanda, ez dago lekurik koldarrek, hiltzaileek legea
betearaztean. Babesten dituzten beste batzuk, ANDEREA R7 . Haiena da:

Zero tolerantzia hiltzaile poliziari
Marshallen "Kodea" ren arabera bizi diren MLEek komunitatearen laguntza eta errespetua espero dute.

Biktimak de Delitua –Otoitza Memoriaren eguna 2.4.7.
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Krimenen Biktimen larritasuna
eta mina arintzeko eskatzen du. Krimenaren Biktimei Justizia eta
kalteordaina lortzen laguntzea.
Galdetu gaitza bizitza eta gero bizitzan zigortzeko 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau beharrezkoa denean eta Memoriaren egunean erabiltzen da.

Indarkeria mehatxua da Gelditu indarkeria hasi etxean!
Ikusi CG indarkeriarik gabeko kontzeptua!

Sermoia : Ez duzu hilko ! (ikus 1 Eliza)
Erlazionatutako irakurketa: Sentinela ! (ikusi Komunitatea)
Azterketaren gaia: Justizia (ikusi Azterketa)

Aro Berria denbora kudeaketa Egun dibertigarriko gaiak , parte hartu!

2.4.7. Krimenaren Biktimen Memoriaren eguna CG Kalender
3

3.4.7. Gerrako biktimak Memorial eguna CG Kalender

8.2.7. Holokausto eguna lotsagarria eguna CG Kalender
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Justizia komunitate baten beharra! Justizia
komunitatearen betebeharra! Justizia
komunitate eskubidea!
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