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Retfærdighed har brug for en domstol.
Folk har ret, et behov for at se, høre alle dele af retfærdighed.
Hvordan det virker.En domstol må ikke bruges til
propaganda, underholdning, public relations eller som Media
Circus. Der er ingen videobåndoptagelse af prøveversionen.
Der bruges diskrete sikkerhedskameraer. Dækning af ansigt
er ikke tilladt.FRK R3

Der er ingen medievideooptagelse af prøveversionen. Tilladelse af
mediekameraer under retssagen gør retssagen til underholdning.Når du
står over for kameraer, dommer, dommer, anklager, forsvar (Advokat),
anklagede og vidner opfører sig anderledes, end de ville, hvis der ikke var
kameraer. Folk vil ikke handle og opføre sig naturlige. Under minedrift
læser man kropssprog, ansigtsudtryk, stemmetone, sprogbrug. Folk
klædte sig også anderledes for at skabe et unaturligt billede.

Undergrave integriteten af retssager, der gør dem til teater.
Uretfærdig! Ikke acceptabelt.
Før retssagen

Medierapportering før retssagen er begrænset til navnet på den anklagede, hvilken
domstol, dato for retssagen. Enhver anden rapportering (anklager, vidnenavne,
retsembedsmænd, udtalelser, kommentarer ..) er foragt for retten: 'FRK R3''
Under retssagen

Der er et medieforbud mod rapportering under retssagen. Forbud mod
medieovertrædelse er foragt for retten: ''FRK R3''

Efter afslutning af prøve
Medier giver en 'Detaljeret prøverapport ' efter afslutning af retssagen: Hvem
blev beskyldt (billede, adresse, arbejdsgiver, forældre)? Hvad hvor afgifterne?
Domstolens embedsmænd .. Dom, begrundelse og rehabilitering, eventuel
kompensation.Medier skal afgive en udtalelse og kommentere.
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Bemærk ! Dommer (Dommer) kan ikke (nogensinde) undertrykke detaljeret rapportering
fra medierne af en eller anden grund (National sikkerhed, privatliv, korrupt lov ..).

Appel
Når en appel er indgivet. Medierapportering før prøveperiode, under
prøveperiode og efter prøveregler gælder.

Detalje af frihedsrettigheder er hellig!
Undertrykkelse af orden betyder beskyttelse af 'skyldige'. Beskyttelse af dem
er en trussel mod Fællesskabet. Samfundet har ret til at kende en 'skyldig'
(billede, adresse, arbejdsgiver, forældre)', et offer (s) detaljer. Appelresultatet
og begrundelsen('Detaljeret prøverapport'). Enhver benægtelse
(Dommerundertrykkelsesordre efter appel) af denne aktivitet får FRK R7''

Bemærk ! Samfundet har ret til at kende en 'Guilt's detaljer. Det hjælper
samfundet med at beskytte sig mod ondskab, kriminalitet ..Samfundet har
ret til at kende et offer (s)' detaljer. Dette gør det muligt for et samfund at
yde maksimal hjælp.
Enhver dommer, dommer, der udsteder en undertrykkelsesordre efter retssagen,
appel fjernes fra retsvæsenet. Deres professionelle legitimationsoplysninger
annulleres, retsforfølges ''FRK R7''.
Bemærk ! Enhver skyldig beskyttet af en undertrykkelsesordre, der begår en
forbrydelse (s). Enhver dommer, dommer, der har udstedt denne
undertrykkelsesordre, er skyldig ved forening (at være en trussel mod samfundet).
Deres professionelle legitimationsoplysninger annulleres og retsforfølges''FRK R7''.

Ethvert offer beskyttet af en undertrykkelsesordre. Får ikke den nødvendige
hjælp.Enhver dommer, dommer, der har udstedt denne undertrykkelsesordre,
er skyldig i pligtforsømmelse over for et medlem af samfundet. Deres
professionelle legitimationsoplysninger annulleres, retsforfølges''FRK R7''.

Retfærdighed et samfund har brug for!
Retfærdighed en pligt i samfundet!
Retfærdighed et fællesskabsret!
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