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TRIBUNAL

meios de comunicação

necessidade Justiça é um Media Tribunal.
As pessoas têm direito, uma necessidade de ver, ouvir todas as partes de
Justiça. Como funciona. A Corte não está a ser usado para propaganda,
entretenimento, relações públicas ou como mídia Circus. Não há gravação
de vídeo do julgamento. câmeras Discreto segurança são utilizados.
Cobrindo o rosto não é permitido. SENHORA R3

Não há gravação de vídeo de mídia do julgamento. Permitindo que câmeras de mídia no julgamento
transforma o julgamento em entretenimento. Ao se deparar com câmeras Juiz, Magistrado,
Procurador, Defesa (Advogado, Advogado) , Acusado e testemunhas se comportar diferente do que
seria se a sua havia câmeras. As pessoas não vão agir e se comportar natural. Sob a mineração a
leitura da linguagem corporal, expressão facial, tom de voz e uso da linguagem. As pessoas também
iria vestir diferente para criar uma imagem pouco natural.

Minar a integridade do processo judicial transformando-os em teatro. Injusto! Não
aceitável.
antes do julgamento

reportagens da mídia antes do julgamento é limitado a nome do acusado, que Court & data do julgamento. Qualquer
outra informação (Encargos, nomes de testemunhas, funcionários judiciais, opiniões, comentários ...) é
desrespeito ao tribunal: " SENHORA R3 '
durante o julgamento
Há uma proibição de mídia em relatar durante o julgamento. quebra de mídia proibição
está em desobediência ao tribunal: ' SENHORA R3 '

Após conclusão de teste
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Mídia dá um ' Detalhe Relatório de teste' após a conclusão julgamento: Que foi acusado (Foto,
endereço, empregador, pais) ? O que, onde as acusações? Tribunal funcionários ... Veredicto,
Raciocínio & reabilitação, indemnização, se houver. Mídia deve dar uma opinião e comentário.
Nota ! Juiz (Magistrado) não podes (sempre) suprimir relatórios detalhados pela mídia, por qualquer
motivo (Nacional de Segurança, Privacidade, Lei Corrupt ...) .

Recurso
Uma vez que o recurso foi interposto. reportagens da mídia antes do julgamento, durante Trial & após
aplicar regras experimentais.

Liberdade de informação Detalhe Trial é sagrado!
fim suprimir significa proteger o 'culpado'. Protegê-los é uma ameaça para a Comunidade. A
comunidade tem o direito de saber de um 'Guilty (Foto, endereço, empregador, pais) 'Como
uma vítima (S) detalhes. O resultado apelo e raciocínio ( 'Relatório de teste Detalhe') . qualquer
negação
(Ordem Supressão juiz após Recurso) desta atividade obter do SENHORA/ R7 '

Nota ! A comunidade tem o direito de saber os detalhes de um 'é culpado. Ele ajuda a
comunidade se proteger do mal, crime, ..
A comunidade tem o direito de saber a 'vítima (S) 'detalhes. Isso permite que uma
comunidade para dar assistência máxima.
Qualquer juiz, magistrado emissão de uma ordem Supressão após o julgamento, Recurso é
removido do Judiciário. Suas credenciais profissionais são canceladas, é processado ' SENHORA R7 ' .

Nota ! Qualquer Guilty protegido por uma ordem de supressão cometer um crime (S) . Qualquer
juiz, magistrado que emitiu esta ordem de supressão é culpado por associação (Sendo uma
ameaça para a comunidade) . Suas credenciais profissionais são canceladas, é processado ' SENHORA
R7 ' .
Qualquer vítima protegida por uma ordem de supressão. Não recebendo a ajuda necessária. Qualquer
juiz, magistrado que emitiu esta ordem de supressão é culpado de negligência no cumprimento do dever
de um membro da comunidade. Suas credenciais profissionais são canceladas, é processado ' SENHORA
R7 ' .

Fim.
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