Rishi-rechter = Crimineel bel 112 Politie voor Gratis m...

Onderwerp: Rishi-rechter = Crimineel bel 112 Politie voor Gratis moord door Politie-agent op je
vijand'.
Van: "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 24-12-2013 10:04
Aan: <info@dkramersfoort.nl>, <voorlichting@rechtspraak.nl>, <voorlichting@klpd.politie.nl>
Advocaat Rishi Michael Ruperti, Rechtspraak, Poli e,
http://www.youtube.com/watch?v=9L-u47OuYmU

Rishi-rechter regelt:'Kwaadaardig mens, bel 112 Politie als je je vijand gratis wil laten doodschieten door Politie'.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:18257&keyword=rishi

Rechter heeft overduidelijk partij gekozen voorde kwaadaardige lobby in Den Haag.
Deze lobby regelt dat er 'Lobbyisten papiertjes zijn waarmee zogenaamd bewezen is dat een
overheidsfunctionaris een mens mag doden...in het kader van de nationale veiligheid'.
De Politiewet en het Vuurwapenprotocol zijn beiden criminele instrumenten in de handen van de Elite moordenaarsploeg. in Den Haag.
Lobby tussen Politieke partijen, overheid, politie, rechtspraak, advocatenorde.
Rechtspraak - Advocatenorde - Professoren maken deel uit van de ICC- HCSS-lobby.
De rechter had in het belang van de nationale veiligheid moeten handelen.
Had moeten zeggen:'
Ik werk nu in een grijs gebied.
Ik kies voor de veiligheid van verdachte, nabestaanden en volk.
Ik acht de agent schuldig aan doodslag, omdat elke agent weet dat een nekschot de dood tot gevolg heeft.
Ik veroordeel de agent tot een gevangenisstraf opdat deze agent in hoger beroep gaat voor zelf-verdediging.
Dit is noodzakelijk omdat de Politiewet & Vuurwapenprotocol voorbij gaan aan Grondrechten.
Rishi heeft volgens Artikel 11 Grondwet recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Praktijk is dat Politie - in een crimineel uiterlijk - direct een mens mag doodschieten zodra deze persoon 1
verkeerd woord zegt of 1 verkeerde beweging maakt.
En dit op verzoek van elk kwaadwillend monster dat 112 Politie belt om ander mens het zwijgen op te leggen.
Politie is gratis moordenaar.
dit is in strijd met de mensenrechtenverdragen.
Op grodn van het Folterverdrag heeft de rechter, Officier van justitie, Politie de wettelijke plicht elke Nederlander
artikel 11 Grondwet te geven.
Dit impliceert dat Politiewet & Vuurwapenprotocol zodanig geschreven moeten zijn dat de burger zich zeker weet
van zijn Grondrechten.
.De burger mag verwachten dat de Politie over vaardigheden beschikt vanuit Psychologie en Psychiatrie die ertoe
leiden dat een situatie eerst wordt gede-escaleerd alvorens er wordt overgegaan tot het doodschieten van een
verdachte.
Politie-agent heeft niet gede-escaleerd.
Politie-agent heeft zich verscholen achter een Politiewet & Vuurwapenprotocol die niet juridisch correct zijn
geschreven..

De rechtbank wil nu de moeder van Rishi niet dwingen onnodige gerechtelijke procedures te starten.
De Staat der Nederlanden is degene die in hoger beroep moet'.
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Moeder van Rishi moet dus gebruiken in een Civile procedure:
- Grondwet artikel 1 Onaantastbaarheid van het lichaam
- Recht voor Rishi te vertrouwen op het Folterverdrag e.a. mensenrechtenverdragen
- Recht voor Rishi te vertrouwen op de Grondwet in realtie tot vaardigheden aanwezig bij Politie-agenten
- Recht op de-esclatie door Politie zodat Rishi tijd had zich te realiseren in welke situatie hij terecht was gekomen
Moeder moet stellen dat zij gefolterd wordt omdat zij moet vechten tegen een rechter die weigert op eigen
intitiatief Grondwet,en Folterverdrag toe te passen in de gerechtelijke uitspraak over haar zoon.

http;//www.desireestokkel.nl
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