Nie wierzcie politykom, którzy mówią, że chcą oczyścić sądy z korupcji i
„zwalczają układ”! Jedyne, co chcą zrobić, to umieścić swoich ludzi, by nikt nie
mógł ich o nic oskarżyć, ani podważyć
ich władzy. Nie daj sobie wmówić, że legalnie wybrana władza może wszystko.
W państwie prawa oprócz zwycięstwa
wyborczego równie ważne są zasady
Konstytucji, które obowiązują niezależnie od tego, jaka partia wygrała wybory.
PiS konsekwentnie zmierza w kierunku ustroju autorytarnego
• Odebrano już wolność mediom – media
narodowe tworzą nowy obraz Polski
• Trybunał Konstytucyjny został podporządkowany, nie zakwestionuje niczego bez woli partii
• Służby mogą nas podsłuchiwać i inwigilować bez podania powodu i zgody
sądu
• Organizacje społeczne będą kontrolowane przez rząd
• Sędziowie będą wybierani z partyjnego klucza
• Wybrani przez partie specjalni sędziowie będa mogli podważyć dowolny
wyrok, nawet sprzed 20 lat!

Czy będą zatem wyroki na zamówienie? Procesy polityczne? Orzeczenia
zgodne z linią partii? Co dalej?

Niepokoją Cię zmiany, jakie zachodzą w naszym kraju? Chcesz wyrazić swój sprzeciw?
Nie wiesz co możesz zrobić? Zacznij działać
razem z nami! Potrzebujemy wsparcia zarówno w świecie wirtualnym, jak i w realnym
działaniu.
Dołącz do nas na Facebooku, zadzwoń lub
przyjdź do biura na spotkanie.
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Możesz też współfinansować nasze projekty:
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41 1950 0001 2006 7267 0847 0011
Tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

Co jest zawarte
w projektach
prezydenta?

Projekty prezydenckie nie różnią się
zasadniczo od tych, które PiS złożył w
Sejmie i próbował wprowadzić w lipcu. Nadal Sąd Najwyższy będą musieli
opuścić sędziowie powyżej 65 roku życia. Nadal sędziów do Krajowej Rady
Sądownictwa będą wybierać politycy.
Natomiast innowacją jest kolejna izba
w Sądzie Najwyższym, która nie dość,
że będzie wybrana przez polityków, to
jeszcze będzie orzekać w sprawie wyborów i będzie rozstrzygać tzw. skargi nadzwyczajne. Te skargi będą mogli wnieść
posłowie lub senatorowie na dowolny
prawomocny wyrok, jaki zapadł w ciągu
ostatnich 20 lat!
Politycy staną się kastą nietykalną, ponieważ będą mogli każdy niekorzystny
dla siebie wyrok anulować podsyłając
„skargę” do sędziów przez siebie wybranych!

Czy w sądach wciąż
orzekają „komuniści”?

Wszyscy wiemy, że obecnie sprawy w sądach
toczą się latami i potrzebna jest reforma. Jednak nowa ustawa skupia się nie na usprawnieniu pracy sądów, a na tym, by PiS mógł
wymienić jak najwięcej sędziów na „swoich”.
Dlatego w telewizji publicznej od jakiegoś
czasu są pokazywane materiały na temat
przestępstw lub nieprawidłowości z udziałem sędziów i wszędzie podkreśla się, że
sądy są wciąż w rękach ludzi ze starego, komunistycznego „układu”.
Nieprawdą jest, że w sądach nie było lustracji
i zasiadają tam ludzie, którzy skazywali kiedyś opozycjonistów. Z Sądu Najwyższego
w 1990 roku musiało odejść 130 sędziów,
a zostało tylko 22. Wszyscy sędziowie urodzeni przed 1970 musieli złożyć oświadczenia lustracyjne. Natomiast średnia wieku sędziów w sądach rejonowych to 38 lat,
gdy kończył się PRL byli dziećmi!

Czemu powinno
Cię to interesować?

Ponieważ przed sądami rozstrzygasz swoje sprawy: spadkowe, cywilne, karne, rodzinne, skarbowe.
To sędzia, którego kariera będzie zależała
od woli jednej partii będzie osądzał Twoją sprawę. Jeśli nie jesteś zwolennikiem
PiS, może się okazać, że nie zasługujesz
na sprawiedliwość, a na najostrzejszą
karę.
Prokuratorzy już są w pełni zależni od
Prokuratora generalnego – jest nim minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.
Teraz od tego samego człowieka zależykariera sędziów.

