Zbrodnie w majestacie prawa
Sąd przerzucił odpowiedzialność za przestępstwo z organu egzekucyjnego na ofiarę
Art. 540 § 1 k.p.k. Należy obligatoryjnie wznowić postępowania II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19, ponieważ w
związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa (Wyrok-I-K-NTN-1-21),
§ 1 Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:
1) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia,
że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;
2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że:
a) skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,

Art. 542 § 3 k.p.k. Należy postępowania II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 wznowić z urzędu w związku z ujawnieniem
się wielu uchybień wymienionych w art. 439 bezwzględne przyczyny odwoławcze § 1, przy czym wznowienie
postępowania jedynie z powodów określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.
Art. 439 § 1 k.p.k. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść
orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
6) nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu (II K 38/19);
9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 negatywne przesłanki
procesowe § 1 pkt 5, 6 i 8-11;
Art. 17 § 1 k.p.k. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia (II K
851/18, II K 38/19, II K 900/19);
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa;
3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;
9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela (II K 38/19, II K 900/19);
10) brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba
że ustawa stanowi inaczej;
11) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie (II K 851/18 – art. 238 k.k. w zw. z art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.).

Dopóki nie usuniecie wskazanych wątpliwości i nie naprawicie szkody lub nie uzasadnicie zasadności piętnastoletniego
nękania, terroru państwowego, kradzieży mi życia i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach, dopóty SSR Lucyna
Domagała, SSR Paweł Siwek, SSR Paweł Woźniak, SSO Wojciech Damaszko, PPR Maciej Bogucki, PPO Grzegorz
Chojnacki, PPR Anna Surowiak, PPR Grażyna Tygielska-Białek, SSR Jacek Kielar, SSR Kazimierz Chłopecki, SSR
Aneta Andel, SSR Joanna Dworzycka-Skrobowska i funkcjonariusze współuczestniczący w tej parodii prawa, w tej
zmowie prokuratorsko sędziowskiej będą zbrodniarzami stalinowskimi, polskimi banderowcami. Możecie mnie
wsadzić do więzienia, potwierdzicie tezę zbrodniarzy.
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