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TIESA

Media

Tieslietu vajadzība ir tiesas Media.
Cilvēkiem ir tiesības, ir nepieciešams redzēt, dzirdēt visas daļas
Justice. Kā tas strādā. Tiesa nedrīkst izmantot propagandas,
izklaides, sabiedrisko attiecību vai mediju cirks. Nav video
uzņemsiet izmēģinājumu. Discreet Drošības kameras tiek
izmantotas. Aptverot seja nav atļauta. JAUNKUNDZE R3

Nav mediju video uzņemsiet izmēģinājumu. Ļaujot mediju kameras pie tiesas kļūst
izmēģinājuma vērā izklaides. Kad saskaras kameras tiesnesis, tiesnesis, prokurors,
Aizsardzības (Barrister, advokāts) Apsūdzētais un liecinieki uzvesties atšķirīgi, nekā tas
būtu, ja to nebija kameras. Cilvēki nevar rīkoties un uzvesties dabiski. Saskaņā
kalnrūpniecības lasīt ķermeņa valodu, sejas izteiksme, balss tonis un izmantošanu
valodu. Cilvēki arī kleitu atšķiras radīt nedabisku attēlu.

Apdraudot integritāti tiesvedības pārvēršot tos teātri. Nepamatota! Nav
pieņemams.
Pirms Trial
Mediju ziņošanas pirms pētījumā ir ierobežota vārda apsūdzēto, kurš tiesā un dienas Trial. Jebkurš
cits ziņošana (Maksājumi, liecinieku vārdi, tiesu amatpersonas, viedokļi, komentāri ...) ir necieņu
pret tiesu: " JAUNKUNDZE R3 '
Izmēģinājuma laikā
Ir Media aizliegums ziņošanu izmēģinājuma laikā. Media pārkāpj aizliegumu ir necienīgu
izturēšanos pret tiesu: ' JAUNKUNDZE R3 '
Pēc Izmēģinājuma noslēgšanas
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Media dod " Detail Trial ziņojums " Pēc izmēģinājuma noslēgšanas: Kas tika apsūdzēts (Attēls,
adrese, darba devējs, vecāki) ? Kas, kur izmaksas? Tiesas amatpersonas ... Spriedums,
spriešanas un rehabilitācijas, kompensācija, ja tādi ir. Mediju jāpauž viedoklis un komentāri.
Piezīme ! tiesnesis (Miertiesnesis) nevar (Kādreiz) apkarošanu detalizēta ziņošana par Media jebkāda
iemesla dēļ (Valsts drošība, privātums, Korupcijas likums ...) .

apelācija
Pēc tam, kad ir iesniegta apelācija. Mediju ziņošanas pirms Trial, laikā Trial & pēc
izmēģinājuma noteikumi piemērojami.

Brīvība Detail Izmēģinājuma pārskati ir svēta!
Apspiest pasūtīt līdzekļus, kas aizsargā "vainīgs". tās aizsardzība ir draudi Kopienai. Kopiena
ir tiesības zināt "vainīgs 's (Attēls, adrese, darba devējs, vecāki) 'Kā cietušā (S) detaļas.
Apelācija Rezultāts & spriešana ( "Detail Trial ziņojums"), . Jebkurš noliegums
(Tiesnesis apspiešanas rīkojums pēc apelācijas) Šīs darbības GNG JAUNKUNDZE/ R7 '

Piezīme ! Kopiena ir tiesības zināt "vainīgs datus. Tas palīdz kopiena pasargāt
sevi no ļaunā, noziedzība, ..
Kopiena ir tiesības zināt par "upuri (S) "detaļas. Tas ļauj kopienu sniegt
maksimālu palīdzību.
Jebkurš tiesnesis, tiesnesis izsniegšanas apspiešana pasūtījumu pēc Trial, Apelācija tiek noņemts
no tiesu sistēmas. Viņu Profesionālās pilnvaras tiek atcelts, tiek sodīti ' JAUNKUNDZE R7 ' .

Piezīme ! Jebkura Guilty aizsargā tika atcelta kārtība nozieguma (S) . Jebkurš tiesnesis,
tiesnesis, kas izdevusi šo apspiešana rīkojumu ir vainīgs asociācijas (Ir draudi
sabiedrībai) . Viņu Profesionālās pilnvaras tiek atcelts, tiek sodīti ' JAUNKUNDZE R7 ' .
Jebkura Cietušo aizsargā tika atcelta kārtība. Nesaņemu nepieciešamo palīdzību. Jebkurš
tiesnesis, tiesnesis, kas izdevusi šo apspiešana rīkojumu ir vainīgs nepildīšana
pienākuma locekļa kopienai. Viņu Profesionālās pilnvaras tiek atcelts, tiek sodīti ' JAUNKUNDZE
R7 ' .

Beigt.
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