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ADALET
Adalet temel bir ihtiyaç.
Bir topluluk işlev ve hayatta kalmak için Adalet esastır. Adalet 'Adalet yılında' Gerçeği
kurmak ve düzeltmek zorundadır. Adalet 'SİZ' ile başlar. Sen 'Sadece' olması gerekir. Sadece
olmak 'Adalet' yükselir hangi temelidir. Just olmak ve Adalet alma idealdir. Gerçeklik
Adalet yılında oluşturmak haksız insan var olmasıdır.

Her birey Adalet In kaldırmak için ahlaki ve medeni görevi vardır.

1 TANRI SİZE burada bekliyor!
ADALET namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık veli vasi
yaratıcısı (1 st ad) Sadece Adaletsizlik kaldırarak yardım İstekleri
olmanın yardım İstekleri
Let Afterlife şimdi ve Adaletsizlik İyi cezalandıran talepleri gelişmek ve
Görkemi Evil shrivel 1 TANRI ve İnsanlık İyi
adaletsizliği veya adalet karşılaşmadan eksik olduğunda bu namaz kullanılır.

İnsanlar sosyal gruplar yaşıyor (Topluluklar) . Toplumlar 'Yasaları' ihtiyaç
(Kurallar ve düzenlemeler) işlev ve hayatta kalmak için. Kanunun ihlali var
göründüğünde, 'Hakikat' bulunmalı. Kanunun ihlali onların olmalı, 'Hesap' takip etmek
gerekiyor. Sorumluluk suçluluk bulup kaybı oluşturabilir. Suçluluk zorunlu
'Rehabilitasyon' yol açar. Zarar tazmin edilmesi gerekmektedir.

Adalet sahip olmak size Mahkemeleri tarafından Hükümetleri ment tarafından yapılan ve
onanmasını Yasalar, gerekir. Yasalar burada tatbik gerekir.

Kuralların İddiası ihlalleri, Marshall'ın Ofisi tarafından incelenmiştir (İl) .
Yönetmelik İddiası ihlalleri, Şerifler Ofisi tarafından incelenmiştir (Shire) .
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şeyler ya olaylar meydana geldiğinde Adalet GERÇEĞİ kurmak gerekir:

1. Ne oldu? >
olay sebep nedir 2.? >
3. İnsan cehalet katıldı mı? >
4. İnsan ihmal katıldı mı? >
5. İnsan kötülük katıldı mı? >
6. Nasıl tazminat ve rehabilitasyon yoluyla adalet vermek. >
7. ne gibi dersler bu olay öğrenilebilir?
Saklama Guardian asıl gerçek bulunmasını istiyorum. Bu mümkün olduğunda
mahkemenin bütün subaylar (Hakimler, savcılık, savunma) (Takım) collude. düşmanca
adalet adalet değildir. O 'var çok fazla' ve suçlu korumak için var, seçkinci, bozuk.
Hasım masum ya da suçlu gerçeğin ya da adalet, ilgili değildir. Ama KAZANMAK!
suçlu veya değilse iyi avukat ile yan bakılmaksızın kazanır. Bu bitiyor! Artık
düşmanca adaletsizlik.
Sonra ücretleri koyulur: Marshall (İl) tarihini belirlemesine (90 gün sonra) durumunda ücret
ödemek 'Divan' de duyulur. Marshall sonra gerçek Gerçeği bulmak için collude avukat olarak,
7 havuzundan seçer. 3 Savcı, Avukat olarak 1, Araştırıcı 1 ve uygulayıcısı olarak 1 gibi,
üyeleri olarak 1 hareket edecektir. Not ! Hiçbir jüri yoktur.

Sonra ücretleri koyulur: Şerif (Shire) tarihini belirlemesine (30 gün sonra)
durumunda ücret ödemek 'Chambers' de duyulur. Şerif sonra gerçek Gerçeği bulmak için collude
Avukatları havuz, 5 ila seçer. 1 Magistrate, suçlayan olarak 1, Kılavuz olarak 1, memur olarak 1 ve
procurer olarak 1 gibi hareket edecektir.

mahkemeler onlar 2kişi: İl Deneme-Mahkeme (PT-C) ve Shire duyma Odası (SH-C) . Temyiz
hem duyulur. Not! Hiçbir sivil dava yoktur. Her iki Mahkemeler 'Sorumluluk ve tazminat'
idare.
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Adalet zorunlu ve birikimli Hüküm olduğunu. Zorunlu Hüküm Hüküm tutarlılığını ve
eşitlik görünümünü getiriyor. Mahkemelerin hüküm müdahale bozuk ve ya yetersiz
Görevlisini önler. Akümülatif cümle ödüllendirici seri suçluları ve tekrar suçluları
durdurur.

ölüm cezası ( Yürütme) Ceza Karşıtı olduğu gibi 1 TANRI ve Anti Specie, kabul
edilemez. Yürütür Herhangi Hükümet Ceza ve kaldırılır. Grubun üyeleri yargılandı: MS R7,

3 yaş grubu vardır (Genç, Juvenil, yetişkin) Hüküm dikkate alınması gereken . 'Suçlu'
ya da bulunan Suçlu etkiler Cümle rica.
Rehabilitasyon 'R' derecelendirilmiştir (MS R1-7) . Kanunî Manifest'te 'R' değerlendirmesi suçlu yalvaran
yetişkin için geçerlidir.

HUKUK en
Adalet sahip olmak size Hükümet tarafından yapılan ve Mahkemeleri tarafından da teyit edilir Yasalar,
gerekir. Sadece 1 Kanunu, 'yasaların gerektirdiği Kanunu' yoktur. Yasaların Kanun "Kanun-Giver Manifest"
dayanmaktadır.

Kanun, toplum standartları yüksek tutmaya, adaletsizliği cezalandırmak gerekir (Eşitlik, toplumsal
görevleri, toplum hakları) 'FUARINDA' görünümünü verir.

Yasalar zayıf korumak ve güçlü dürüst tutmak için vardır! Bir topluluk güvenlidir ve
çevre ile uyum içinde yaşadığını Yasalar, emin olmanız gerekir.

KÖTÜ HUKUK

KÖTÜ HUKUK haksız bozuk kötülüktür. Bu Parazit Yırtıcı vurgunculuğun ve ya istismar
yoluyla çoğunluğun yararlanmak için bir azınlık izin Hükümet tarafından mevzuat olduğunu (Kapalı
kopyalama) . Kötü Hukuku Mahkemesi Memurları tarafından reddedildi ve Parlamento
tarafından değiştirilmelidir etmektir. kurar ya da Kötü Kanunu mevcut sağlayan Hükümet.
işyeri dışında oy ve üyeleri dava mı: ' MS R7,

mülkiyet hakkı Arazi bozuk ceza hükümeti tarafından
topluluktan talan kamu arazisidir. Bu hükümet ya kara ele verdi (Çömelme)
veya cezai açgözlü vurguncular sattı. bitiş Freehold
tüm özel sermayeli topraklarına el. ve tazminat vermeden
binalar. Yargılamak herhangi
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kuruluş veya Freehold tek tek vurgunculuk, Emlak
(Evil Zincir bakınız) . Shire tüm arazi sahibi.

1GOD Planet Earth oluşturulan kullanılan ve İnsanlık herkes tarafından eşit olarak
zevk için. Freehold arsa ve özel sektöre ait meskenler için aşağılıyorsun 1GOD. Bu
gezegende ya Evrende başka yerde gayrimenkul her parçası topluluğuna ait (Shire) bütün
insanların eşit yararına. Hiçbir özel plajlar, adalar, ..

Telif Patentler Fikri Mülkiyet Durumuna açgözlü bir uygulamadır. Topluluk insanlara
araç ve Fikri Mülkiyet geliştirme fırsatı verir. tüm fikri mülkiyet nedenle oluğa ortak
mülkiyet herkes tarafından kullanılacak!
fikri mülkiyet Bencil kullanım ve vurgunculuk Topluluğa yargılanması için bir Suç
yağma olduğunu: ' MS R6, '.
Özelleştirme Topluluk varlıklarının: Güç Utilities (Elektrik, gaz
) ; Su hizmetleri (Tuz Giderme, borular, depolar, Kanalizasyon) ; Toplu taşıma (Yerel ve
uzak mesafe) ; Yük uzun mesafeli (Hava, Deniz, Kara, Uzay) ; İletişim (Internet, Uydu,
Televizyon, Radyo, Posta) . tazminat vermeden tüm Özelleştirilen Topluluk varlıklarını
el koyun. Sonra cron bunları açmak. Özelleştirilen Topluluk varlıklarından bir kişi veya
kuruluş vurgunculuk Yargılamak, MS R6, .
Kamu varlıklarının Devlet özelleştirilmesi topluluğumuz çalıyor. Bu suça iştirak
Hükümet üyeleri ve Devlet çalışanları yargılamak gerekir: MS R6,

Vergi matrahının tespitinde gider Bağış bozuk Hükümeti tarafından
tasdikli 'Vergi Kaçınma' dir. Vergiden Kaçınma de kapalı tarafından
Topluluğu'ndan çalıyor! Vergi matrahının tespitinde gider Bağış,
Vergiden Kaçınma, Vergi cenneti, vergi minimizasyonu İptal .. Vergi
düşülebilir Bağış kolaylaştıran Hükümet Ceza değiştirilir ve dava

Umrunda ve

edilir: ' MS R6, '.

paylaşmak ister çünkü
bağış yapın.

CORRUPT HUKUK Bozuk Hukuku kabul edilemez bozuk ahlaksız haksız Kanunu olup. Bozuk
Yasa Mahkemesi Memurları tarafından reddedildi ve Parlamento tarafından değiştirilecek
adaletsizliği ve eşitsizliği yaratır. Backdating mevzuatı mevcut tüm kirli kanun yeniden denediği ve
zorunlu Hüküm uygulanacak olması yürürlüğe gerekmektedir.
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Diplomatik dokunulmazlığı kabul edilemez kimse işlenen suçlardan hesap
ötesindedir. Diplomatik dokunulmazlık yabancıların hesap vermeden suç işlemeye
izin verir. Diplomatik dokunulmazlık iptal edilir ve suçları kovuşturmaya.

Çift tehlike bir suç Rehab olmadan ücretsiz devam etmesini sağlıyor.

Bazen beceriksiz savcılık ve 'Suçlu Değil' kararı adaletsizlik içinde kurnaz savunma
sonucu. yeni kanıtlar mevcut olduğunda dava tekrar zorunlu hale gelmektedir. 'Double
Jeopardy' prensibi meydana gelmesini yasaklar. Double Jeopardy Ends!
Bu ilke bozuk kanundur. Hiçbir suç cezasız olmalıdır. yeni kanıtlar yüzeyleri ise toplam
Hakikat elde edilene kadar her zaman mümkün yeni kovuşturma olmalıdır.

Yargı dokunulmazlığı kabul edilemez kimse işlenen suçlardan ceza üzerindedir. Tembel,
cahil, bozuk Savcılar siyon işlerini yapmak için suçluları kullanır ve dokunulmazlık
onları ödüllendirir.
Ceza dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerekir & savcılık devam edin. Tembel bozuk
Savcılık kovuşturmaya & kullanıldıkları suçlu olarak aynı hapis yatacak olan.

Lütf Pazarlık Kanunun en yozlaşmış ve sahtekâr şeklidir, bu sona erdirir. Yalvarma
pazarlık hak Rehabilitasyon elde bir suçluyu durur suç davranıştır. Bir suçlu Savcı
'daha az seçmek için bir Criminal verir MS R, '. Ceza şarj olur. Bozuk Savcı maksimum
alır: MS R7, .

Zaman Aşımı Sorumluluk herhangi bir sınırlama yoktur kabul edilemez. Zaman
Aşımı savcılık değiştirilir.
Sorumluluğu bir zaman sınırı yoktur olamaz.
Profesyonel, Dini Ayrıcalık Gerçeği bulma engellemektedir. Doktorlar,
Rahipler, Avukatlar, Muhabirler, istemci gizliliğini iddia
Mahkemesi'nde sorulara cevap değil. Bu ayrıcalıklar END. Yani
Gerçeği bulmada müdahale etmemesi. onlar cevap gelene kadar
cevap vermeme Tanıklar kafesli (Hiçbir profesyonel, dini gizlilik
muafiyet) . 1 TANRI uygulamalar Sorumluluk.

1GOD
Adalet
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MAHKEMELER

Mahkemelerin amacı Kuralları iddia edilen ihlallerin 'Suçunu' veya 'Suçlunun yokluğu'
kurmaktır (İl Hukuku) ya Yönetmelikler (Shire Hukuku)
ihlal etti ise kurmak için kullanılan araç, Gerçeği kurmaktır
Gerçek hasım değil hile ile bulunur.
'Hakikat' bakılmaksızın herhangi savunmak arasında kurulmalıdır. suçlu yalvaran 'Gerçeği' bulma
engellemez. Sanık tüm quest- iyonları cevap vermek zorundadır. cevap vermeyi reddetmenin
'üzerinde getiriyor MS R7, temyiz seçeneği olmadan '. onlar cevap gelene kadar cevap vermeme
Tanıklar kafesli

(Hiçbir profesyonel ya da dini gizlilik muafiyet yoktur) . yapmak için 'Hakikat' sürekli bir
takip emin başka hiçbir suçlu vardır. Yanlış tanık: ' MS R3 '.

mahkemeler onlar 2kişi: İl Deneme-Mahkeme (PT-C) ve Shire duyma Odası (SH-C) . Temyiz
hem duyulur. Not! Hiçbir sivil dava yoktur. Her iki Mahkemeler 'Sorumluluk ve tazminat'
idare.
Mahkemeler, Sunset önce 1 saat Sunrise sonra haftada 6 gün 1 saat arası açıktır. Hiçbir Jüriler
bulunmamaktadır. Temyiz aynı Mahkemesinden bulunur.

Tüm 'PT-C' Mahkeme yetkilileri avukat olarak 'bir numaralı havuzdan Ofisi' Marshall'ın
tarafından sağlanır. Tümü 'SH-C' Odası yetkilileri Avukatlar 'bir numaralı havuzdan Ofisi'
Şerifler tarafından sağlanır.

Bir deneme dua Her denemenin başında okunan:

DENEME - namaz
Sayın 1 TANRI , Bize bozuk Biz zorunlu Cümleler dağıtacak biz Mahkemesi
Memurları yardım isteyebilecek Biz korku izin veya tercih etmez doğruyu
bulmak için çaba gösterir

Biz Kötü, Bozuk, İndirim Kanunlar gelen Adalet koruyacak! Biz Görkemi
tüm yanlış yönlendirilmiş Ruhlar rehabilite etmeye gayret 1 TANRI ve
İnsanlık İyi
Bu namaz, duruşmanın başlangıcında okunur.

PT-C: ' İl Deneme-Mahkeme Suçluluk 'kurulur 'MS R' İl Rehabilitasyon servis edilir'
eğer Cases çalışır'. 7 Mahkeme yetkilileri, 3 Hakimler, Savcı, Avukat, Araştırmacı ve
Enforcer vardır.

6

Topluluk il 15.05.2.1 N-de-m
Yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar
www.universecustodianguardians.org

Yargıçlar, Savcı, Avukat gizlice anlaşmak (birlikte çalışmak) 'Gerçeği'
bulmak için, 'Suçunu' ya Suçlunun yokluğu' kurmak. Araştırmacı bütün
delilleri derler. Enforcer sağlayan 'Sanık' ve tanıkların görünür kanıt
görüntüler kurar, mahkemeyi sabitler.

'Hakikat' bulunduktan sonra kurbanları tazminat talebini içeren bir Bildirimi olun. Hakimler
sonra Adalet hazırlamak için 1 saat boyunca emekli. Hakimler 2 'Verdict' ve 'Tazminat'
çokluğu ile ayrı ayrı karar verirler. Kurbanlarını tarafından İtirazlar (Dengeleme) ve
Sanık
(Karar) 7 hafta içinde teslim için vardır. Temyiz farklı Hakimler ile aynı
Mahkemesinden bulunur.

SH-Cı: ' Shire İşitme-Chamber Suçluluk 'kurulur 'MS-R' Shire
Rehab servis edilir' eğer Cases çalışır'.
5 Mahkeme yetkilileri, Hakim, suçlayan, Kılavuz vardır
, Kâtip ve procurer. Hakim, suçlayan ve Kılavuz gizlice anlaşmak (birlikte
çalışmak) 'Gerçeği' bulmak için, 'Suçunu kurmak

ya da 'Suçlunun yokluğu'. Kâtip tüm delilleri derler. Enforcer sağlayan 'Sanık' ve
tanıkların görünür kanıt görüntüler kurar, mahkemeyi sabitler.

'Hakikat' bulunduktan sonra kurbanları tazminat talebini içeren bir Bildirimi olun. Hakim
daha sonra Adalet, 'Karar' ve 'Tazminat' hazırlamak için 1/2 saat emekli oluyor. Accused
tarafından İtirazlar
(Karar) ve Kurbanlar (Dengeleme) 3 hafta içinde teslim edilmesi gerekir. Temyiz aynı
Mahkemesinden bulunur. Ancak farklı Magistra.
Uzay araştırması ve kolonizasyonu kurallara
ihtiyacımız (Kanunlar) Uzay-Keşif Mahkemesi (S>
XC) .
S> XC kararları Tüm illerin için bağlayıcı olan !!! (Boşluk
yasasını bakınız)

İç Uzay Kanunlar (1) Toprak Uzay ve Dünya Ay hitap etmektedir. Dış Mekan Kanunlar (2) Gezegen
Exploration & sömürgeleştirme hitap. Uzay yasaları, umpired uygulanan ve S> XC yürütür.

Bu mahkeme 7 Hakimler vardır (1 her Eyaleti) . Yargılama gizli oylama ve oy
çokluğuyla gelir. Asgari çoğunluk 4.
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Not! Sebepsiz, yozlaşmış düşmanca Mahkeme sistemi ile değiştirilmiştir: 'Sadece' Adil,
Mahkeme sistemini colluding GERÇEĞİ kurar hangi!

CEZA
Adalet ise zorunlu Hüküm birikimli olmayan ardışık. Zorunlu
Hüküm Hüküm tutarlılığını ve eşitlik görünümünü getiriyor.
Mahkemelerin hüküm müdahale bozuk ve yetersiz Görevlisini
önler. MS bozuk, haksız 'İndirim Hüküm' biter (Asma Cümle, No
Conviction kaydedildi Erken salınımlı, Parole, Pardon ..) .

Sen SUÇ yapmak !!! >>> Sen TIME yapmak !!!
Seri Ceza ödüllendirilir olmamalıdır. Çok Suçlu Crimi- Cezaların ardışık porsiyon
tarafından ödüllendirilir olmamalı NAL bulur (Devrede sayısı Hüküm) . Cümle olmayan
ardışık porsiyon Adalet olduğunu.
akümülatif Hüküm Tekrar: 'Offenders' için kullanılır. Tekrarlama Suçlular önceki
Rehabilitasyon dan öğrenmiş değil. Bu nedenle oluğa Rehabilitasyon tekrarlamanız
gerekir. Geçmiş ve Bugün Hüküm, kombine toplam Rehabilitasyon süresi verilir.

Ceza' için Karşılaştırma Ceza ( A) '
Suçlu bulur

ADALET

yozlaşmış

1 suç: 7 + 7 + 7 yıl 7 yıl (Ardışık)

21 yıl
3 yıl sonra şartlı tahliye edildi

Yeniden gücendirir: 7 + 7 yıl Geçmiş
suç: 7 + 7 + 7 y en

3 yıl görev yaptı

21 yıl hizmet etti

7 yıl (Ardışık)
0 yıl (Son görmezden)

14 yıl +
21years =

3 yıl sonra şartlı tahliye edildi

35 yıl görev yaptı

3 yıl görev yaptı
Tüm suçlar için toplam

6 yıl alaycı Adalet 35 yıllık Adalet '

ölüm cezası ( Yürütme) Ceza Karşıtı olduğu gibi 1 TANRI
ve Anti Specie, kabul edilemez. Herhangi Hükümet bu
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yürütür isremoved Ceza ve üyeleri dava: MS R7,

Temelleri!
Bir sanık bulundu 'Suçlu' bir suçlu. Her mahkumiyet zorunlu cümle vardır. T Burada
hiçbir savunma pazarlık olduğunu. cümle, bağışıklık veya ceza süspansiyon hiçbir
azalma.
Çok Suçlu her suçlu bulmak için Cümle birbirine eklenir, bulur, gerçekleşti. Bu
toplam, tam olmayan ardışık hizmet etmektir. Seri suçlular için hiçbir indirim ceza.

Tekrarlama Suçlular önceki Rehab dan öğrenmiş değil. Bu nedenle oluğa
Rehabilitasyon tekrarlamanız gerekir. Geçmiş ve mevcut Hüküm, kombine tam servis
edilen toplam birikimli Cümle verilir.
Hiçbir Erken açıklaması, Parole, Pardon ...

3 yaş grubu vardır (Genç, Juvenil, yetişkin) Hüküm dikkate alınması gereken . 'Suçlu'
ya da bulunan Suçlu etkiler Cümle rica.
Rehabilitasyon 'R' derecelendirilmiştir (MS R1-7) . Kanunî Manifest R değerlendirmesi suçlu yalvaran
yetişkin için geçerlidir.

Toplam Cümle Rehabilitasyon uygulanan karar verir. 3 günlerin R4 'için suçunu kabul
Yetişkin (3 ● 7 = 21 yıl) 21 yıl: ' Ceza Rehab '.

İndirim Hüküm
İndirim Hüküm o iptal edilir bozuk, haksız olduğunu. Backdating mevzuatı mevcut tüm indirim cümleler
mahkum nitelikte olması beklenir sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması olduğunu. İndirim Hüküm ile
değiştirilecektir şudur: MS / R1-7

ardışık Cümleler Porsiyon: Ceza cezası azaltılmış olan bir seri suçlu olduğu için
ödüllendirilir. Bu bitiyor!
Geçmiş Cümleler göz ardı edilir zaman Hüküm. Geçtiğimiz rehabilitasyondan almamış
yok sayılması ceza haksız sahtekâr olduğunu. O bitiyor!

Cümle Asma? Bir suçlu suçlu bulunursa, cezası askıya alır ve özgür kalacak. ceza Bu
tür suç, israf kaynaklar, Mahkeme ve Kolluk zamanıdır. O bitiyor! Asma Cümleler
dağıtan Mahkeme memuru kaldırılır: MS R7,
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Şartlı tahliye ve Erken Yayın '! bozuk ve haksız mı. Her ikisi de son. Şartlı Tahliye
kurulu üyeleri yargılandı, MS R7,
Suçlu ama Suçlu değil bir suç suçlu bulunursa ancak onun suçluluk kaydedilir ve serbest
kalacak değil. Bir SHE HE Suçlu bulunursa ancak onun ünlü statüsü engel olmaz ve o Milyon
$ radyo sözleşmelerini imzalamak böylece onun suçlu bulmak göz ardı edilir, zalimce edilir. Bu
bitiyor! Mahkeme görevlisi Suçlu ama Suçlu değil Cümleler s olsun yapmasıdır: MS R7,

zorunlu ceza hesap verebilir, adil ADALET

Adalet ihtiyacı Mahkeme Medya bu.
İnsanlar, bkz Adalet tüm bölümlerini duymak için bir ihtiyaç hakları
vardır. Nasıl çalışır. Bir Mahkeme propagandası, eğlence, halkla
ilişkiler için veya Medya Sirki olarak kullanılmak üzere değildir. denemenin
hiçbir video bantla yoktur. Gizli Güvenlik kameraları kullanılmaktadır.
yüzünü kaplayan izin verilmez. MS R3

denemenin hiçbir medya video bantla yoktur. Duruşmada medya kameraları izin
eğlence haline deneme döner. kameralar Yargıç bakan Hakim, Savcı, Savunma (Avukat,
Avukat) , Sanık ve hiç kamera onların olsaydı tanıklar edileceğinden daha farklı
davranırlar. İnsanlar hareket ve doğal davranmak olmaz. beden dili, yüz ifadesi, ses ve
dil kullanımının tonu okuma madencilik altında. İnsanlar da doğal olmayan bir görüntü
oluşturmak için farklı elbise olacaktır.
tiyatro dönüştürerek yargılama bütünlüğü zarar. Sebepsiz! Kabul edilemez.

Deneme önce

Deneme önce Medya raporlama hangi Court & Deneme tarihi, Accused adına
sınırlıdır. Başka raporlama (Ücrete, tanık isimleri, mahkeme yetkilileri, görüş, yorum ...)
Mahkemenin hor şudur: ' MS R3 '
Deneme sırasında

duruşma sırasında bildirdiği bir medya yasağı yoktur. Medya kırma yasağı
mahkemeye hakaret geçerli: ' MS R3 '
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Deneme sonuca sonra
Medya bir 'verir Detay Deneme Raporu' deneme sonuçlanmasından sonra: Kim
suçlandı (Resim, adres, işveren, veli) ? Ne nerede ücretleri? Mahkeme yetkilileri ..
Karar, Akıl Yürütme ve rehabilitasyon, tazminat varsa. Medya görüş ve yorumunu
vermelidir.
Not ! Hakim (Hakim) yapamam (Hiç) Herhangi bir sebeple Media tarafından detaylı raporlama
bastırmak (Ulusal Güvenlik, Gizlilik, Bozuk Hukuku ..) .

Temyiz
Bir kez bir itiraz başvurusunda bulunulmuştur. Deneme öncesi Medya raporlama, Deneme sırasında ve
sonrasında Deneme kuralları geçerlidir.

Detay Deneme raporlama özgürlüğü kutsaldır!
düzeni Bastırma 'suçlu' koruyucu anlamına gelir. Onları korumak Topluluğa bir tehdittir. topluluk
'Suçlu' s bilmeye hakkı var (Resim, adres, işveren, veli) 'Bir de kurban (S) detaylar. itiraz
sonucu & muhakeme ( 'Ayrıntı Deneme Raporu') . Herhangi reddi
(Temyiz sonra Hakim Bastırma sırası) Bu aktivitenin s olsun MS R7, '

Not ! topluluk 'Suçlu ayrıntılarını bilmeye hakkı var. Bu topluluk kötü, suç kendini
korumaya yardımcı olur .. topluluk 'kurban bilmeye hakkı var (S) 'Detaylar. Bu
maksimum destek vermek için bir topluluk sağlar.

Deneme sonra Bastırma düzeni veren herhangi Hakim, Hakim, Temyiz Yargı kaldırılır. Onların
Profesyonel kimlik iptal 'yargılanır edilir MS R7, '.

Not ! ile korunan herhangi Suçlu suç işlemek bir Bastırma düzeni (S) . Bu Bastırma emri
Herhangi Hakim, Hakim dernek tarafından suçlu (Toplum için bir tehdit olmaktan) .
Onların Profesyonel kimlik iptal yargılanır edilir ' MS R7, ' .

ile korunan herhangi Kurban Bir Bastırma düzeni. gerekli yardım alma değil. Bu
Bastırma emri Herhangi Hakim, Hakim topluluğunun bir üyesi için görevi ihmalle için
suçlu. Onların Profesyonel kimlik iptal yargılanır edilir ' MS R7, ' .
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REHABİLİTASYON
Rehabilitasyon Sheriffs Marshall'ları ile tatbik edilir. Rehabilitasyon eğitimi, varlık
nöbetleri ve caging içerir. Rehabilitasyon Suçlu cezalandırır ve Toplum korur! Bu
cezalandırma Sadece şeklidir. Bu topluluk korur ve Suçlu topluluğun yararlı üyeleri
haline yardımcı olur.

Rehabilitasyon 7 notları vardır R, 1-7 . Rehabilitasyon, Shire ve İl 2 tip Onların. 2
geçerlidir hangisi, yaşı MS R1-7 notu bağlıdır. 3 yaş grupları, Genç vardır (8-14) , Juvenil
(14-17 SHE 14-18 HE) ve Yetişkin (SHE 17 +, HE +18) 8 yaşından küçük çocuklar dava
değildir. Ebeveynler ve eğitimciler onlarla başa.

* Suçlu yalvaran (İtiraf + yanlışlar tüm detaylar) #Suçlu bulundu
bir yönetim bölgesi 'Rehabilitasyon Eğitim Shire Rehab 2 tip sağlar
( ESR ) ve Görevler Shire Rehab' (DSR) . 7 Ergenlik (8-14) yönetim
bölgesi Rehab

R1, ESR *1 hafta #2 hafta
R2, ESR *2 hafta #4 hafta
R3 ESR *4 hafta #8 hafta
R4, ESR *8 hafta # 16 hafta
R5 ESR * 16 hafta # 32 haftalık

R6, DSR *1 yıl

# 2 yıl

R7, DSR *2 yıl #4 yıl Ne zaman 15 Çocuk Rehab transfer!
7 Jüvenil (14-17 SHE 14-18 HE) yönetim bölgesi Rehab

R1, ESR *2 hafta #4 hafta
R2, ESR *4 hafta #8 hafta
R3 ESR *8 hafta # 16 hafta
R4, ESR * 16 hafta # 32 haftalık

R5 DSR *1 yıl
R6, DSR *2 yıl
R7, DSR *4 yıl #8 yıl

12
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* Suçlu yalvaran (İtiraf + yanlışlar tüm detaylar) #Suçlu bulundu
7 Yetişkin İl Rehab
R1, ESR

* 1 yıl

# 2 yıl

R2, DSR

* 2 yıl

# 4 yıl

R3 kafes PR

* 4 yıl

# 8 yıl

R4, 2 şans PR *8 yıl

# 16 yıl

R5 Adli PR

* 16 yıl

R6, Hardcore PR

* 32 yıl # 64 yıl

# 32 yıl

R7, Yargı Günü PR * 64 yıl #ölüme kadar
Sanık suçunu kabul 27 yıl olmak üzere toplam alır: MS R5 Adli PR
geçerlidir. suçlu bulundu Suçsuz yalvarır edilir Sanık 10 yıl olmak üzere toplam alır: MS R3 kafes P
R, geçerlidir.

Bir Suçlu yapıyor onun yanlış izah telafi nasıl, özür dile ve Topluluğun yararlı bir
üyesi olmak için öğretilir. ailesini rezil Artık, rehabilite ve aynı şeyi diğer yanlış
Ruhlar yardım! ' RehabPrayer', Rehabilitasyoncularına tarafından her sabah
kullanılır.

REHAB - namaz
Sayın 1 TANRI , Benim için özür en güzel Evrenin yaratıcısı bunu
telafi edecektir yanlış-yapıyor
Ben artık ailemi rezil eder topluluğun yararlı bir üyesi olmak için
taahhüt
Kendimi & Görkemi diğer tüm yanlış yönlendirilmiş Ruhlar rehabilite etmeye
gayret 1 TANRI & İnsanlığın İyi
Bu dua Rehabilitor tarafından her sabah okunur.
infaz • ceza olarak kabul edilebilir değildir.

Öldürmeyeceksin !!!
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bir yönetim bölgesi 'Rehabilitasyon Eğitim Shire Rehab 2 tip sağlar
(ESR) ve Görevler Shire Rehab' (DSR) . Hem rehabilitasyon 3 yaş grupları, genç, çocuk
ve yetişkin için hitap etmektedir. genç (8-14) Ne zaman 15 Çocuk Rehab transfer! çocuk (SHE
14-17 HE 14-18) 17+ zaman (O) 18+ ( HE) transfer edildi (PR) İl Rehab! Not!
Rehabilitasyoncularına rehabilitasyonu için ödemek zorundadır. Genç anne% 100 ödeme.
Çocuk% 50 ödeme, veliler% 50 ödeme. Yetişkin% 100 ödeme.

Eğitim Shire Rehab ( ESR )

ESR Rehabilitasyon ölçekte 1 olduğunu. Bu olmayan bir kafes rehabilitasyon olduğunu. Rehabilitasyoncuların
ev gecede kalır (Rehabilitasyon için öder) . Eğitim Rehabilitasyoncularına 1 saat Sunset
sonra evden haftada 6 gün alınır (TT) kamu hizmeti 5 gün kadar eğitimciler tion 1 gün
yapmak. 1 saat Sunset önce (TT) Rehabilitasyoncularına ev alınır. Rehabilite her 2 saatte bir
10 dakika var (Tuvalet, yiyecek, içecek) mola

Görevler Shire Rehab ( DSR)
Görevler Rehab oluk eğitim ve görevleri olduğunu. Rehabilitasyoncularına rehabilitasyon için 's
ödemek. Görevler Rehabilitasyoncularına Sunrise sonra eve 1 saat kopartıldığında (TT) ,
Haftanın günü 1. kamu hizmeti 5 gün Yapma

+ Eğitimin 1 gün. 6 günde 1 saat Sunset önce (TT) Rehabilitasyoncularına ev
alınır.
Bir Görevler Rehabilitasyoncularına (DR) Sunrise sonra görevleri 1 saat aldı.Her başlar (TT) .

'DR' 2 saatte olan bir 10 dakika (Tuvalet, yiyecek, içecek) bölünürler. DR gece sınırlı ama
Eğlence Günü için eve gider edilir.
(TT) Zaman Üçgen Custodian-Gardiyanlar New-Age zaman yönetimi

İl kafesli-rehabilitasyon 5 türlerini içerir: Kafes, 2. şans, Ceza, Hardcore, Yargı Günü .
O ve o için ayrı bileşik bulunmaktadır. Hamile SHE Yeni orada doğdu gelmiş
bulunuyor
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götürüldü. HE onların penis sopa veya başka He en anüs içine boşalmak oluyor (Eşcinsel
kolza) veya ağız (Ahlaksız iğrenç doğal olmayan)
Onların penis sağrı kaldırdık.

İl Rehabilitasyoncularına (PR) Bir 3m³ küp gecede tutulur. Bir küp zemin, duvar, tavan,
gri bir pigment yüzey ile Siklonlar, yangın ve yüksek nem dirençli Prefabrik
panellerden oluşmaktadır. Ön steelbars, bir steelbars kapının oluşur. Bu bir koridor
karşı karşıyadır. penceresiz vardır. Dışarıdan hiçbir arka duvar yoktur. Koridor ışıkları
at Sunrise Sunset ve patlayacak.

steelbars karşı floş 2 Bunkbeds vardır. arka duvar karşı oturma yeri veya kapağı olmadan 1
çelik bir tuvalettir. Bir küp 4 Rehabilitasyoncularına ev sahipliği yapmaktadır. SHE Duş
gerekiyor. HE her 6 tıraş, Duş zorunda inci haftanın günü. Hiçbir kişisel eşyalar 'LGM' bir
kopyasını kabul izin verilir.

PR para almıyorsun. para, hediye veya ekstralar alınamıyor. Oy olamaz! seçilme
olamaz!

kafes İl Rehab
Yeni gelen Onların dişli, tuvalet, mücevher ve diğer tüm kişisel eşyaları teslim
etmek vardır. kaldırıldı dövmeler, kendi vücuduna implant 2 izleyiciler, kilo, duş, tıraş
olması var mı. 1 İzleyici kimlik bilgilerini içerir ve kısa bir mesafe yayıcı. 2 nd Uydu
Tracer olduğunu. Rehabilitasyoncularına isimlerini bir sayı ile yerini almıştır.

Onlar 'PR' dişli 'Kanunî Manifest' bir kopyası sayılı alırsınız.
Onlar kendi ev küp ve ranza gösterilmektedir. Günün sonunda diğer ranza PR
tanıtılmaktadır. Ranza arkadaşları günlük rutin açıklar.

Not ! PR hiçbir kişisel öğeler var. ziyaretçiler fiziksel temas varsa veya onlardan bir
şey alınamıyor. ziyaretçiyle dışında dışarıyla hiçbir iletişim.

Günlük rutin haftanın 6 günü gündoğumunda (TT) Bir siren PR uyanır. Onlar, bunlar ibadet
diğer ranza onların suçları arkadaşları ve hep birlikte karşı, devlet tuvalet gitmek onların dişli ve
ayakkabı koymak: ' Rehab Namaz ' .

kapı açılır Küp, onlar bir araya alana taşıyın.
Bunlar günlük erzak almak (yiyecek içecek) iş bileşik için hareket
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kilise veya taşıma. Not ! sarkık (kilolu) PR hiçbir yiyecek almak
(Doğru ağırlığı kadar) Sadece içilir.
Sunrise sonra 1 saatten PR çalışması. 3, 10 dakika var (Yemek, içmek, tuvalet) sonları.
Sunset önce 1 saatte durdurun. bileşik dışında çalışan PR geri alınır. İşten sonra onlar,
yüzünü ve ellerini yıkamak aperatif paketi ve içeceği sunulur. Onların homecube geri
dön. Koridor ışıkları Sunset'teki dışarı çıkmak (TT) . Not! PR ev-küp içinde hiç ışık yoktur.

7. Gün ( Eğlenceli gün) önceki 6 gün olarak başlar. Onların Grubuna PR hareket (28) bölgeyi
toplayın. Grup İbadet: ' Günlük Dua '. 'Kanunî Manifestosu' tartışmak, içecek ile sabah
aperatif paketi alın. Orta gün (öğle vakti) içki, ibadet ile öğle paketini almak: ' You Dua
ederiz '. Müzik dinlemek. içki, ibadet ile öğlen snack paketi sonra alın: ' You Dua ederiz '.
Film izlemek. Sonra işten sonra aynı.

PR yükümlülükleri! Günlük, sert ibadet çalışmak PR personeli, gönüllüler ve ziyaretçilere
saygı göstermek, şiddet içermeyen olun. Tövbe! Rehabilite!

PR-ayrıcalıkları. 4, 1 saat ziyaretleri yılda var. Ücretsiz Tıp .

2 Şans İl Rehab
'Kafes PR' + daha fazla kısıtlamalar aynı.
Yeni gelen Onların 'Kutsal Matrimony' Sözleşme, Refakat Sözleşme iptal edilir. Tüm
iletişim, arkadaşı ile temas, ortak çocukları sonunda.

7. Gün ( Eğlenceli gün) Film meditasyon, dua ile değiştirilir.
PR-ayrıcalıkları. 3, 1 saat ziyaretleri yılda var. Ücretsiz sınırlı (Esas)
Tıbbi .

Adli İl Rehab
2' ile aynı nd Şans PR' + daha fazla kısıtlamalar.
7. Gün ( Eğlenceli gün) müzik sessizlik ile değiştirilir.
PR-ayrıcalıkları. 2, 1 saat ziyaretleri yılda var. İlk yardım sadece .
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Hardcore İl Rehab
'Ceza PR' + daha fazla kısıtlamalar aynı.
Günlük rutin haftanın 6 günü Ekstra sert, kirli işler yapmak.
PR-ayrıcalıkları. 1, 1 saat ziyareti bir yıl var. Ağrı kesiciler sadece .

Yargı Günü İl Rehab
'Hardcore PR' + daha fazla kısıtlamalar aynı.
Günlük rutin haftanın 6 günü sağlıksız, tehlikeli işler yapmak.
PR ayrıcalıkları. Yok.
Not! sırasında ölür Mahkumlar Rehabilitasyon ölüdürülürler. Onların külleri
Krematoryum kompost yayılır.

Son
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