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?Rodzinne? polskie sądy
RÓWNOŚĆ CZYLI FAKTYCZNIE DYSKRYMINACJA NORMALNYCH LUDZI

W stronie Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu aferyibezprawie zamieszczone zostały
bardzo ważne materiały na temat nepotyzmu w sądach.
Od lat wiadomo, ze w tej kwestii w Polsce sytuacja jest niedopuszczalna i karygodna, że
zatrudniają "
swoich
". Jednak w dzisiejszych materiałach padają konkrety, konkretne nazwiska.

?Rodzinne familie w polskich sądach

Od lat piszemy, że dojdzie do sytuacji, kiedy sędzią będzie mamusia prokuratora, a adwokatem
synuś prokuratora. Sprawy tej nie reguluje żadna ustawa a także milczy jak zaklęta Krajowa
Rada Sądownictwa, Prokuratury i adwokatów.

Niedawno poruszaliśmy temat nepotyzmu w Lublinie. gdzie w Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód wśród kandydatów do sędziowskiej togi znalazła się córka przewodniczącej
Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Lublinie i żona wiceprezesa Sądu
Rejonowego Lublin-Wschód. Obie kandydatki zostały poparte przez Kolegium Sądu
Okręgowego oraz Zgromadzenie Sędziów Okręgu Lubelskiego, w skład których wchodzili ich
bliscy. Po nagłośnieniu sprawy córka i żona ostatecznie nie otrzymały etatów.

Tzw. prawnicy są jednak na tyle bezmyślni, iż nie robiąc sobie nic z krytyki. Kolejną hucpę
urządzili sobie w sądzie w Suwałkach. KRS udaje, iż bada sprawę, udaje także, że krytykuje po
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czym natychmiast dodaje:

?? W wielu zawodach dzieci idą w ślady rodziców. Nie można im z tego powodu utrudniać
dojścia do zawodu. Muszą mieć równe prawa z innymi kandydatami?? .

I jeszcze jeden bardzo ciekawy i niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawa przykład.
Na 28 sędziów SA w Białymstoku 13 ma krewnych w sądzie. Rodzinna sprawiedliwość w
Białymstoku

Do takich informacji dotarł Kurier Poranny w Białymstoku. Oto ich nazwiska: Sędziowie Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku

1. Zygmunt Kaluta ? sędzia córka i synowa
2. Anna Dąbrowska, wiceprezes ? sędzia syn i córka , synowa kuratorem zawodowym
3. Władysława Prusator ? Kałużna ? sędzia syn

4. Jadwiga Żywolewska ? Ławniczak sędzia bratanek
5. Zbigniew Pannert ? asesor syn
6. Mariola Pannert ( małżonkowie) ? asesor syn
7. Alicja Wojno-Gąsowska sędzia synowa
8. Janusz Dubij, prezes sędzia córka
9. Irena Kujawa (na emeryturze) ? sędzia syn
10. Edward Głos ? sędzia syn, sędzia synowa
11. Janina Domańska ? Szerel sędzia córka
12. Andrzej Czapka ? aplikat syn
13. Edyta Danielewicz ? sędzia córkaA jak jest w innych miastach?

Czy taki rodzinny klan jest tylko w Białymstoku?

Na Śląsku takich familii również znalazłoby się wiele?.
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Słuchajcie, o chorych układach, układzikach i klikach w Polsce pisałam sporo. To co
zaprezentowane jest powyżej poraża. Nie sposób tego komentować.
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