Trybunał Narodowy

TRYBUNAŁ NARODOWY
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Nr KRS 0000686478 REGON 367795191
NIP 6112782086;
Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl
Rejestr 3/17

WYROK
W IMIENIU NARODU POLSKIEGO

Jelenia Góra, dnia 22 grudnia 2017 r.

W sprawie: Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: Sylwii Bańka-Mrozewska, Beaty Glazar, Alicji
Izydorczyk, o przestępstwo nadużycia uprawnień, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, znęcania
się, wymuszeń rozbójniczych.

W dniu 28 września 2017 r., wskazane wyżej sędziny, wbrew oczywistym faktom i uchwale Sądu Najwyższego
III CZP 23/06, wydały postanowienie w sprawie II Cz 675/17, oddalające zażalenie pokrzywdzonego na bezpodstawną
grzywnę w kwocie 2.000 zł w postępowaniu egzekucyjnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16, z obrazą
przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c. Świadczenie niepieniężne wymienione w tytule
wykonawczym I C 1062/08 jest czynnością zastępowalną i niedopuszczalne jest wbrew interesom wierzyciela, etyce i
ekonomice postępowania, procedowanie w trybie art. 1050 k.p.c., traktując zobowiązanie sądu jako czynność
niezastępowalną. Wniosek wierzyciela o wezwanie dłużnika do wykonania czynności z dnia 26 listopada 2015 r.
literalnie odnosił się do art. 1049 k.p.c. i należało roszczenie egzekucyjne zmaterializować. Jeżeli sąd miał kłopoty
czytania ze zrozumieniem i uznał, iż wniosek wierzyciela brzmiał jak żądane przymuszenia dłużnika w trybie art. 1050
k.p.c., to należało wniosek taki oddalić (vide orzeczenia Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz 94/13). Postępowanie sędzin
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze było umyślnym poplecznictwem kolegów po fachu, którzy w tożsamym
postępowaniu egzekucyjnym, sygn. akt I Co 3259/08, zastosowały niewłaściwy sposób egzekucji, narażając „dłużnika”
http://trybunal-narodowy.pl/

na szkody moralne i materialne. Upokarzające działania takie, jest to nie tylko nadużycie prawa podmiotowego, lecz
świadomy terroryzm i cyniczne znęcanie się, ze szkodą dla interesu prywatnego i społecznego.
Państwo polskie, w szerokim tego słowa znaczeniu, nie funkcjonuje. Funkcjonariusze przedmiotowi godzą w autorytet
państwa (władzy sądowniczej) pokazując, że Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie
działają na podstawie i w granicach prawa.
Takiego bolszewizmu, 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 uznaję winnym Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: Sylwię BańkęMrozewską, Beatę Glazar, Alicję Izydorczyk przestępstw nadużycia władzy ze szczególnym okrucieństwem i na podstawie
art. 4 Konstytucji oraz § 2 ust. 5 i § 4 ust. 4 i 9 statutu TN, w zw. z art. 231 § 2 k.k., art. 271 § 3 k.k. oraz art. 246 k.k., a
także współudział w wymuszeniach rozbójniczych podległy odpowiedzialności karnej z art. 282 k.k. skazuję je na:
10 lat pozbawienia wolności,
Solidarnie 1 mln zł nawiązki na rzecz Trybunału Narodowego,
Dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych,
Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu niegodnego pełnienia roli sędziów.

Szersze uzasadnienie stanowi opis dziesięciu lat represji i analiza wskazanych orzeczeń.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Pouczenie:
Na niniejsze orzeczenie nie przysługuje zażalenie
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