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SOUD

Media

Justice potřeba to Court Media.
Lidé mají právo, je třeba vidět, slyšet všechny části dvora. Jak to
funguje. Soudem nemá být použita pro propagandy, zábavu,
public relations nebo jako mediální cirkus. Neexistuje žádná videa
nálepku soudu. Používají diskrétní Bezpečnostní kamery.
Pokrývající plochu není dovoleno. SLEČNA R3

Neexistuje žádná media video nálepku soudu. Umožnění mediální kamery u soudu
obrátí soud do zábavy. Když čelí kamery soudce, soudce, státní zástupce, obrany (Barrister,
advokát) , Obviněn a svědci se chovají jiná, než kdyby jejich nebyly žádné kamery.
Lidé nebudou jednat a chovat se přirozeně. Pod výtěžek čtení řeči těla, výraz tváře,
tón hlasu a používání jazyka. Lidé by také oblékat jiný vytvořit nepřirozený obraz.

Narušila integritu soudního řízení a proměnili je v divadle. Nespravedlivý!
Nepřijatelné.
před Trial
reporting média před Trial je omezen na jméno obviněného, který Court & datum Trial. Jakákoliv
jiná reporting (Poplatky, jména svědků, soudní úředníci, názory, komentáře ...) je pohrdání
soudem: " SLEČNA R3 '

během Trial
Tam je zákaz Media na hlášení v průběhu soudního řízení. Zákaz Media lámání
je v pohrdání soudem: ' SLEČNA R3 '

Po zkušební závěru
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Media dává ' Detail Trial Report‘ Po zkušebním závěr: Který byl obviněn (Obraz,
adresa, zaměstnavatel, rodiče) ? Co kde náboje? Soudní úředníci ... Verdict, uvažování
a rehabilitace, kompenzační pokud existuje. Média by měla zaujímat stanovisko &
komentář.
Poznámka ! Soudce (Smírčí soudce) nemůže (vůbec) potlačit podrobnějšími údaji podle média z
jakéhokoli důvodu (National Security, Privacy, Corrupt Law ...) ,

Odvolání

Poté, co bylo odvolání podáno. reporting média před soudem v průběhu líčení a po
pravidla Zkušební platit.

Svoboda zpráv Detail Trial je posvátný!
Potlačení pořadí znamená chránit jen ‚Guilty‘. jejich ochrany je hrozbou pro
Společenství. Komunita mají právo vědět ‚Guilty'S (Obraz, adresa, zaměstnavatel,
rodiče) 'Jako oběť (Y) detaily. Výsledkem odvolání a uvažování ( 'Detail Trial Report') ,
Jakékoli popírání
(Soudce Suppression pořadí po senátu) této aktivity get SLEČNA/ R7 '
Poznámka ! Obec má právo znát informace za ‚vinen je. Pomáhá obec chránit
před zlem, zločinu, ..
Komunita mají právo vědět ‚oběť (Y) "detaily. To umožňuje společenství, aby v
co největší míře pomoc.
Kterýkoli soudce, soudce vydáním potlačení pořadí po líčení, odvolání se odstraní ze
soudnictví. Jejich profesionální pověření jsou zrušeny, je stíhán ' SLEČNA R7 ' ,
Poznámka ! Jakékoli Guilty chráněno potlačení pořadí spáchání trestného činu (Y) , Kterýkoli
soudce, soudce, který vydal toto potlačení pořadí je vinen sdružení (Bytí hrozba pro
společnost) , Jejich profesionální pověření jsou zrušeny, je stíhán ' SLEČNA R7 ' ,
Jakákoli oběť chráněno potlačení pořadí. Nedostávají potřebné pomoci. Kterýkoli
soudce, soudce, který vydal toto potlačení rozkaz je vinen zanedbání povinnosti
člena komunity. Jejich profesionální pověření jsou zrušeny, je stíhán ' SLEČNA R7 ' ,

Konec.
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