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WYROK
W IMIENIU NARODU POLSKIEGO
Jelenia Góra, dnia 27 grudnia 2017 r.

W sprawie: Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosława Staszkiewicza o przestępstwa stalinowskie,
czynione ze szczególnym okrucieństwem, umyślnie z naruszeniem fundamentalnej zasady prawa materialnego,
warunków odpowiedzialności karnej, w postępowaniu sygn. akt II K 467/07.

Prezes Trybunału Narodowego uznaje winnym Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosława
Staszkiewicza przestępstw stalinowskich; poświadczenia nieprawdy, niedopełnienia obowiązków, nadużycia władzy,
zatajenia dowodów niewinności, zignorowania wniosków oskarżonego, dyskryminacji, oszustwa, fałszerstwa
dokumentów i współudziału w uporczywym nękaniu i wymuszeniach rozbójniczych ze szczególnym okrucieństwem oraz
wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym i na podstawie art. 4 Konstytucji oraz § 2 ust. 5 i § 4 ust. 4 i 9 statutu TN,
w zw. z art. 1 § 1 k.k., art. 271 § 3 k.k., art. 231 § 2 k.k., art. 236 § 1 k.k., art. 119 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1
k.k., art. 296 § 3 k.k. oraz współudział w art. 190a k.k. i w wymuszeniach rozbójniczych podległych odpowiedzialności
karnej z art. 282 k.k. skazuje na:
10 lat pozbawienia wolności,
1 mln zł nawiązki na rzecz Trybunału Narodowego,
Dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych,
Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu niegodnego pełnienia roli funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości.
http://trybunal-narodowy.pl/

UZASADNIENIE
Jarosław Staszkiewicz jest przestępcą stalinowskim. Dokonał świadomie jako sędzia fałszu intelektualnego w dniu 6
maja 2008 roku w sprawie z oskarżenia prywatnego Mieczysława Ligęzy, sygn. akt II K 467/07. Fałsz intelektualny, czyli
przestępstwo poświadczenia nieprawdy, podległe odpowiedzialności karnej z art. 271 § 3 k.k., to nie jedyne
przestępstwa jakich dokonał na zlecenie. Nie dopełnił obowiązku zbadania jedynego dowodu materialnego (k. 8 akt
sprawy II K 467/07) i skazał Grzegorza Niedźwieckiego bez przyczyny, bez faktu przypisanego zdarzenia zniesławienia.
W aktach sprawy nie ma żadnego dowodu, a co dopiero dowodu cyfrowego, który byłby poszlaką do skazania
oskarżonego z art. 212 § 2 k.k.
Jarosław Staszkiewicz, dokonał tych zbrodni umyślnie, z zamiarem, wiedząc że w aktach sprawy jest fałsz materialny
(akt oskarżenia z dnia 31 maja 2007 r.). Nie kierując się zasadą dyspozycyjności, zaczął z urzędu szukać dowodów
winy Grzegorza Niedźwieckiego na rzecz oskarżyciela prywatnego. Nie znalazł, a skazał. Nie skazał, tylko dokonał
egzekucji bolszewickiej. Politycznego oszustwa sądowego. Nadużył władzy, dopuścił się dyskryminacji, przygotował
fundament do wymuszeń rozbójniczych, uszkodzenia zdrowia, a być może do zabójstwa.
Jarosław Staszkiewicz dokonał bezprawia, wiedząc, że zarzut nie ma oparcia w dowodach. Gdyby zarzut był słuszny, to
asesor, bo takim był przez rok czasu, skazałby Grzegorza Niedźwieckiego na pierwszej rozprawie. Przeprowadził osiem
próżnych rozpraw i tuż po zaprzysiężeniu na sędziego w kwietniu 2008 roku wydał wyrok usypiający. Usypiający, bo
niby lekki, ale w zamyśle, wspólnie i w porozumieniu przygotowany do uporczywych nękań Grzegorza Niedźwieckiego
za pomocą sfingowanego procesu cywilnego.
Jarosław Staszkiewicz pogwałcił zasadę domniemania niewinności, In dubio pro reo i prawo do obrony. Dokonał
fałszerstw w aktach sprawy, zmielił ostatni protokół rozprawy głównej, w którym musiało być ostatnie słowo stron, o
zrzeczeniu się nawiązek oskarżyciela i o uniewinnieniu z art. 5 § 2 k.k. Grzegorza Niedźwieckiego.
Taka niegodna istota powinna siedzieć ciężkie lata w więzieniu, a nie osądzać niewinnych ludzi. Jarosław Staszkiewicz
nie czyni tego samodzielnie. Za wierną dyspozycyjność, awansował na przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze.

Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Takiej patologii władzy nie było nawet w najczarniejszych latach PRL.

Pouczenie:
Na niniejsze orzeczenie nie przysługuje zażalenie

PREZES

Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki
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