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WYROK
W IMIENIU NARODU POLSKIEGO

Jelenia Góra, dnia 18 stycznia 2018 r.

W sprawie: Zbigniewa Ziobro o przestępstwo kierowania zorganizowaną grupą przestępczą

Zbigniew Ziobro od 16 listopada 2015 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Ministra Sprawiedliwości i od 4 marca
2016 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prokuratora Generalnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest zatem szefem
Ministerstwa Sprawiedliwości i zwierzchnikiem prokuratorów, czyli organów ścigania. Powinien pełnić nadzór nad
prawidłowością prowadzenia przez podległych mu funkcjonariuszy postępowań i dbać o przestrzeganie prawa, w tym
również praw człowieka. Niestety państwo, w szerokim tego słowa znaczeniu, nie funkcjonuje. Polska nie jest
państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Przykładem: wyrok
bez przyczyny, bez faktu przypisanego zdarzenia (SR JG II K 467/07), sfingowany proces cywilny i kapturowy wyrok,
sprzeczny z jakimikolwiek ustaleniami (SO JG I C 1062/08), prowadzona dziesięć lat w bolszewicki sposób egzekucja
czynności zastępowalnej (SR JG I Co 3259/08, I Co 441/16) oraz tuszowanie przestępstw przez prokuratorów
odmawiających wszczęcia śledztw przeciwko sędziom, wypaczając rolę funkcjonariuszy organów ścigania (PR 3 Ds.
210.2017). Dodatkowo Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny i podległe mu kierownictwo, nie szanują
konstytucji oraz między innymi kodeksu postępowania administracyjnego, ignorując wnioski pokrzywdzonych i pisma
procesowe oraz obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków (art. 253 § 5 k.p.a.).

http://trybunal-narodowy.pl/

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego. Organy uprawnione do tego umyślnie
nie realizują tytułu wykonawczego, tylko postępują jak Josef Fritzl, o czym wie doskonale Minister Sprawiedliwości –
Prokurator Generalny i nie bierze nadzoru, nie podejmuje kroków zaradczych. Bierze współudział w obstrukcji i
uporczywym nękaniu, wymuszeniach rozbójniczych. Jak to się ma do zapewnień reformowania wymiaru
sprawiedliwości i usprawnienia sądownictwa?
Zbigniew Ziobro, jako Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, na konferencjach prasowych i w wywiadach
telewizyjnych zapewniał, że ukróci przewlekłość postępowań sądowych i obstrukcję sędziów. Słowa te, nijak się mają
jednak do rzeczywistości, do czynów. Dowodem winy Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro nie budzącym
wątpliwości działania dla układu, dla reżimu, jest naruszenie prawa do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i
wniosków, nieszanowanie i naruszenie dóbr czynnika społecznego, bierność w sprawie głosu narodu. Pozbawienie
wniosków Trybunału Narodowego z dnia 21-10-2017 i kolejnych należnego szacunku, wbrew art. 253 k.p.a.
pozostawienie ich bez rozpoznania i uwzględnienia. To są działania umyślne, świadome, ze szkodą dla interesu
prywatnego i społecznego i wyrządzanie poważnych szkód w obrocie gospodarczym.
Takiego państwa w państwie, takiego bolszewickiego prawa, nie było nawet w PRL.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/bezprawie-niesprawiedliwosc-a-prawo-sprawiedliwosc/

Jako Prezes Trybunału Narodowego uznaje winnym Zbigniewa Ziobro przestępstwa kierowania zorganizowaną grupą
przestępczą, niedopełnienia obowiązków służbowych i na podstawie art. 4 Konstytucji oraz § 2 ust. 5 i § 4 ust. 4 i 9 statutu
TN, w zw. z art. 258 § 3 k.k. skazuję za współudział w pokłosiu bolszewickich działań funkcjonariuszy na:
10 lat pozbawienia wolności,
1 mln zł nawiązki na rzecz Trybunału Narodowego,
Dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych,
Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu odwrotnego spełniania roli ministra, prokuratora i polityka zawodowego.

Szersze uzasadnienie stanowi opis dziesięciu lat represji i wcześniejsze wyroku Trybunału Narodowego.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
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