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SĄD

Głoska bezdźwięczna

Sprawiedliwość potrzeba to Sąd media.
Ludzie mają prawo, potrzebę zobaczyć, usłyszeć wszystkie części
Sprawiedliwości. Jak to działa. Sąd nie ma być wykorzystywany do
propagandowych, rozrywki, public relations lub jako nośniki Circus. Nie
ma taping wideo z próby. wykorzystywane są aparaty dyskretny
zabezpieczeń. Obejmujące twarz nie jest dozwolone. MS R3

Nie ma taping Media Video z procesu. Pozwalając kamer mediów na rozprawie
odwraca proces do rozrywki. W obliczu kamer Sędzia, Sędzia, Prokurator, obrona (Barrister,
adwokat) Oskarżonych i świadków zachowują się inaczej niż to, gdyby ich nie było
kamer. Ludzie nie będą działać i zachowywać się naturalnie. Pod wydobycie czytania
języka ciała, wyraz twarzy, ton głosu i używania języka. Ludzie także strój różni się
utworzyć nienaturalny obraz.
Podważania integralności postępowania sądowego przekształcając je w teatrze.
Niesprawiedliwy! Nie do przyjęcia.

przed Trial
Raportowanie mediów przed Trial jest ograniczona do nazwy oskarżonego, który sąd i data próby. Wszelkie
inne raportowania (Opłaty, nazwiska świadków, urzędników sądowych, opinie, komentarze ...) jest
obrazę sądu: " MS R3 '

podczas Trial
Jest zakaz mediów na raportowanie w czasie procesu. łamanie mediów
zakaz jest w obrazę sądu: ' MS R3 '

Po zakończeniu Trial
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Media gives a ' Detail Trial Report' after trial conclusion: Who was accused (picture,
address, employer, parents) ? What where the charges? Court officials ... Verdict,
Reasoning & rehabilitation, compensation if any. Media should give an opinion &
comment.
Note ! Judge (Magistrate) cannot (ever) suppress detailed reporting by Media for any
reason (National Security, Privacy, Corrupt Law...) .

Appeal
Once an appeal has been lodged. Media reporting before Trial, during Trial &
after Trial rules apply.

Freedom of Detail Trial reporting is sacred !
Suppressing order means protecting the 'Guilty'. Protecting them is a threat to the
Community. The community have a right to know a 'Guilty’s (picture, address, employer,
parents) ' as a victim (s) details. The appeal result & reasoning ('Detail Trial Report') . Any
denial
(Judge Suppression order after Appeal) of this activity get’s MS/ R7 '

Note ! The community have a right to know a ‘Guilty’s details. It helps the
community protect itself from evil, crime,..
The community have a right to know a ‘victim (s) ’ details. This enables a
community to give maximum assistance.
Any Judge, Magistrate issuing a Suppression order after Trial, Appeal is removed from
the Judiciary. Their Professional credentials are cancelled, is prosecuted ' MS R7 ' .

Note ! Any Guilty protected by a Suppression order committing a crime (s) . Any Judge,
Magistrate that issued this Suppression order is guilty by association (being a threat to
the community) . Their Professional credentials are cancelled, is prosecuted ' MS R7 ' .

Any Victim protected by zlecenie Tłumienie. Nie uzyskania pomocy potrzebne. Sędzia,
sędzia, który wydał ten rozkaz wstrzymywania jest winny zaniedbania obowiązku
członka społeczności. Ich profesjonalne poświadczenia są anulowane, jest ścigany ' MS
R7 ' ,

Koniec.

2

1 Bożego Prawodawcy Oczywisty As it is written it shall be! All Media 14.12.3.1
N-At-m

www.universecustodianguardians.org

