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WYROK
W IMIENIU NARODU POLSKIEGO
Jelenia Góra, dnia 29 grudnia 2017 r.

W sprawie: Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; Aleksandra Marszałek, Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk,
Andrzej Niedużak o przestępstwa poświadczenia nieprawdy, nadużycia władzy i niedopełnienia obowiązków,
czynione ze szczególnym okrucieństwem, umyślnie z naruszeniem fundamentalnej zasady prawa do obrony, w
postępowaniu sygn. akt I ACo 125/17.

Prezes Trybunału Narodowego uznaje winnym Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Aleksandra Marszałek,
Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk, Andrzej Niedużak przestępstw stalinowskich; poświadczenia nieprawdy, nadużycia
władzy, niedopełnienia obowiązków, zatajenia dowodów niewinności, zignorowania wniosków oskarżonego,
dyskryminacji, oszustwa, 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. 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 sędziów.
http://trybunal-narodowy.pl/

UZASADNIENIE
Jelenia Góra, dnia 29 grudnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 1 9
58-506 Jelenia Góra

Prokurator Generalny
Krajowa Rada Sądownictwa
I inni

Zawiadomienie o przestępstwie poświadczenia nieprawdy i niedopełnienia obowiązków
przez istoty mieniące się sędziami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; Aleksandra Marszałek,
Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk, Andrzej Niedużak – I ACo 125/17

Wydanie wyroku skazującego z dnia 6 maja 2008 r. II K 467/07 bez przyczyny, bez faktu przypisanego zdarzenia jest
oczywistą zbrodnią, a nie swobodą orzeczeń.
Przeprowadzenie sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08 i wydanie kapturowego wyroku dnia 3 września 2008 r.
jest bolszewicką zbrodnią, niemającą niż wspólnego z ustaleniami faktów.
Odmowa wznowienia postępowania karnego II AKz 271/15 podważając ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie
informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r.
nieznanymi domniemaniami stalinowskiego sędziego Jarosława Staszkiewicza jest tuszowaniem oszustw sądowych i
współudziałem we zbrodniach stalinowskich jak za najgorszych czasów PRL.
Prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej ujętej w tytule wykommnawczym I C 1062/08 (w postępowaniach I Co
3259/08, I Co 441/16) trybem niedopuszczalnym art. 1050 k.p.c. jest ignorancją uchwał Sądu Najwyższego i
orzecznictwa i bandycką obstrukcję, uporczywym nękaniem oraz wymuszeniem rozbójniczym.
Żaden tzw. sędzia nie może brać udziału w ocenie tych faktów (a nie przekonań), bo to nie będzie miało nic wspólnego
z obiektywnością i sprawiedliwością. To jest samowola i wampiryzm. To jest państwo w państwie.
P.o. SSA I ACo 125/17 nie mieli prawa orzekać w swojej sprawie.
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151010000000503_I_Cz_000094_2013_Uz_2013-02-28_001
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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.
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