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Win elke Rechtszaak tegen ICT-Space industrie

1. DictatuurNL - RepubliekNL
www.desireestokkel-nl.net

Dossier ICCrechtzaakNL

Juni2014
Koning bewijst dat hij Dictator is die weigert de Grondwet Koninkrijk der Nederlanden uit te
voeren; weigert burgers de Gronwet - VNverdragen te waarborgen.
Koning foltert - doodt burgers in NL, ism MinisterPresident & Parlement - RechtspraakNL Organisaties.
Grondwet RepubliekNL per Decreet ingevoerd bij VN. Gepubliceerd op
www.republiek-nederland-18nov2016.com
18nov2016
Per Decreet word ik - Désirée Elisabeth Stokkel - de InterimMinisterPresident voor NL, met als doelen:
Verkiezingen Gekozen MinisterPresident
OPRUIMmacht voor Burgers RNL
Win alle Rechtszaken - dossier voor RESET Burgerrechten + Klimaatrechten
Nu even Hersenen aan... en niet Lui zijn!
RechtspraakNL - Politie - Defensie - Marechaussee - Advocatenorde zijn tegen het volk.
Dit betekent:
zij weigeren op Eigen initiatief
◦
◦
◦
◦
◦

de Grondwet uit te voeren
de Koning in de gevangenis te zetten
MinisterPresident Koninkrijk & Co in de gevangenis te zetten voor Landsverraad &
Volksverraad
Advocatenorde op te schonen & straffen voor Landsverraad & Volksverraad
Universiteiten te dwingen het Volk te beschermen tegen leven in burgeroorlog.
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Conclusie:
Voor Zelfbescherming tegen ICT-Space industrie moet elke Individuele Burger in NL:


Het Recht op Fundamentele Grondrechten - VNrechten opeisen & herstellen.



Grondwet RepubliekNL uitvoeren =
Bescherming van Individuele Burger tegen Negeren Grondwet door Machthebbers, voor
Criminele Redenen.
Bescherming van Nederland tegen leden van VerenigdeNaties.
Korte juridische procedures, met wettelijk verplichte Probleem-oplossing voor Conflictbeëindiging... bij de Arbitrage-rechtbank & Grondwet-rechtbank.
Behoud van gezondheid Mensen - Levende wezens.



Rechtzaken starten tegen InternetProviders + Organisaties die Spacecrafts / Space produkten
bouwen - leveren - gebruiken.

2. DictatuurNL = InternetProviders & Organisaties Space-produkten
hebben meer macht dan Parlementen & VerenigdeNaties.
www.mequhi.com
Individuen & organisaties zijn 100% rechtenloos in Koninkrijk der Nederlanden:
Koning - Regering - StatenGeneraal negeren Grondwettelijke plichten.
Wetboek van Strafrecht Koninkrijk der Nederlanden - Art. 93- 99 Landsverraad /
Hoogverraad worden genegeerd.

Landsbestuur & Organisaties
hebben in DictatuurNL
de InternetProvider en Eigenaar van Space-produkten
machtiger gemaakt
dan het Parlement en Rechterlijke macht zijn.
Wat mij totaal verbaast en doodziek maakt is .....
.... de demente wijze van zaken-doen in NL.
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Landsbestuur & Ondernemers vinden het 'prachtig ... en een teken van intelligentie'
dat een kleine groep InternetProviders op Aarde
- intergalaxy - de macht hebben om:
alle ICT in Koninkrijk NL stil te leggen, te plunderen, te wijzigen. te misbruiken als
'crowd-controle' en / of moordwapen op het Volk in Nederland.
alle Burgers te laten Kronkelen van Ellende tijdens het RESETTEN van de RechtstaatNL
bij een Rechtbank.
al het Onderwijs zo in te richten dat de ICT- Space industrie - geproduceerd door
andere VN-landen dan Nederland - de meeste macht krijgen - hebben - houden over
in NL geproduceerde Rechten - Diensten - Produkten.
Wat doen InternetProviders & Sateliet eigenaren!?
Liegen over gevaar voor gezondheid mens & planeet Aarde.
Zij weten dat Nieuwe Natuurkunde tussen bestaande Elementen van Aarde & Space
leiden tot onbeheersbare 'onverklaarbare' ziekten / dood.
Liegen over privacy.
In 2020 kunnen alle ICT-specialisten dankzij AI-software alle computers op Aarde
hacken - plunderen - wijzigen. Sommigen kunnen dat nu al....
Parlementen - Bedrijven - Burgers voorliegen over zaken-doen.
Een InternetProvider of Spacebedrijf heeft een aantal kantoren op Aarde, in een paar
landen. CEOs & Co, werkzaam in één van de kantoren van deze InternetProvider of
Space-produkt-maker...+ lobbyen + zijn corrupt binnen @UN @WTO
@NationaalParlement @IntLCrimCourt.
Zij kunnen zéér eenvoudig een Bedrijf - Landsbestuur beschadigen / doden,
voor privé doeleinden en / of in opdracht van Parlementen - Organisaties in één van
de landen waar zij kantoor houden. 'Je weet niet wie je Vriend/ Vijand is'.
Voorbeeld:
Waar verdient Vodafone het meeste geld; in Haven Hamburg of Haven
Rotterdam? Vodafone bestuur kan dus dankzij bestaan DictatuurNL... de Haven
Rotterdam 'helemaal kapot bespioneren - manipulaten - opheffen', ten gunste van
Haven Hamburg.
En, hier zijn zij al mee bezig, dmv uitrollen 5G. Brussel wil geen 5G, nu het nog een
medisch experiment is. DictatuurNL is Pro-Moord op Burgers in NL, dus willen zij wel
5G. Vodafone Duitsland heeft dus veel meer Chantage-macht dan Brussel of NL.
Burgers in Duitsland worden al ziek; zij meten hoge stralingen op straat, in de stad en
platteland. Volt - Ghz - temperatuur veranderingen - onbekende verschijnselen.
Duits parlement weigert naar Burgers te luisteren en landsbestuur in te richten op
'Goede Gezondheid & Grondrechten voor Duitsland, nu zij @IntLCrimCourt misbruiken
als witwaspraktijk' = met goedkeuring van @Koninklijkhuis @MinPres @RechtspraakNL
@UN
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3. Reset burgerrechten & klimaatrechten
2 Methoden voor opeisen Grondrechten - VNrechten:
1. Juiste Toespraak - Artikel in media uitbrengen, ogv VN-dossiers
www.desireestokkel-nl.net
www.republiek-nederland-18nov2016.com
2. Rechtszaken starten bij DictatuurNL Rechtbank, vanaf deze instructie en VNdossiers.
Juiste toespraak start bij Folterverdrag
Het is wettelijk verboden om samen te werken met criminelen
Uitleggen Wat de criminele rechtsfeiten zijn + jezelf loskoppelen + volk redden
Volk redden door de Grondwet RepubliekNL op te eisen en tegelijkertijd te praktiseren
Schadevergoeding claimen, voor gedwongen leven in DictatuurNL + vechten voor
Reset Rechtstaat in RepubliekNL.
In het openbaar, in de media! Doe je dit niet ben je Oorlogsmisdadiger!
Rechtzaken starten tegen ICT-Space industrie:
Voer Instructie opgesomd onder Juiste Toespraak uit
Start Rechtszaak bij DictatuurNL of RepubliekNL rechtbank, tegen kantoor
InternetProvider of ICT-Space industrie bedrijf op Nationaal Grondgebied NL.
Dwing Bestuur van deze Bedrijven te bewijzen dat zij het Folterverdrag hebben
ingezet tegen het Landsbestuur in NL + alle andere VN-landen waar de
InternetProvider of Space-maker ook kantoor houdt.
Dus, zij moeten bewijzen dat zij moeite hebben gedaan om de witwas-praktijken van
hun Presidenten & Co bij het @IntlCrimCourt @UN te stoppen, voor bescherming van
zichzelf & klanten tegen leven in Dictatuur.
Deze Goede Daad moeten zij kunnen bewijzen in alle landen waar zij kantoor houden.
In het openbaar! Doe je dit in achterkamertjes, ben je Oorlogsmisdadiger.
Dit kunnen zij niet! Ik - IPM - weet dit 100% zeker, nu NL nog een Dictatuur
is met een Criminele Koning, die alle NL wetten & verdragen ondertekent.

Zolang het KoninkrijkNL - DictatuurNL
nog bestaat in het Parlement en bij VN,
kan je Alle Rechtzaken winnen.
Tegen alle ICT - Space industrie bedrijven.
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In RepubiekNL,
werk je met de nieuwe Arbitrage-rechtbank,
die ook per decreet is ingevoerd,
in de vorm van een Verdrag binnen UN.
Alle Partijen

in conflict

zijn wettelijke verplicht
om een Probleem-oplossing voor Conflict-beëindiging
in te leveren bij de Arbitrage-rechtbank.
NL-ers houden dus heel veel meer macht over eigen leven & dossier!
4.Hollanders zijn te onbeschoft & lui om mensenlevens te redden
2007:
Afgelopen 12+ jaar, hebben alle machthebbers in KoninkrijkNL het wel leuk gevonden om mij
- DésiréeStokkel - te dwingen een ICCrechtzaakNL te starten, als ik niet vermoord wil worden
mbv Genocide per Bureaucratie. Mijn kinderen lijden hier ook onder.
2019:
NL heeft een oncontroleerbare - onbeheersbare
NEP
NEP
NEP
NEP

Rechtspraak +
Landsbestuur +
Bedrijfsbesturen +
Centrale Nederlandse Bank....

die het allen 'prachtig' vinden
om te kunnen lobbyen met hun Buitenlandse Vriendjes...
voor oppermacht dankzij ICT-Space industrie ... over privé leven van Burgers.

Koninkrijk NL heeft een Zelfmoord Psychopaten-bestuur +
een Zelfmoord-bureaucratie +

gehersenspoelde Jongeren.

Red je eigen leven met behulp van de Juiste Toespraken - Artikelen in media.

DésiréeStokkel
Donkerelaan 39, 2061jk bloemendaal-nh, Nederland.

www.republiek-nederland-18nov2016.com
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