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Posiadajqcy od 15 marca 2005 roku, Nadanie - Mandat spoleczny o tresci:
"Upowazniony do kontroli ochrony praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w calym
zakresie praw naleznych".
Mandatem tym stworzony zostal "Pozasystemowy Spoleczny Organ Kontroli instytucji
systemu Panstwa". Nalozyl tez on na organy pozostalych wladz Panstwa, obowiqzek
wspolpracy w zakresie wykrywania i usuwania nieprawidlowosci wskazanych podczas
kontroli oraz ochrony osoby wylonionej mandatem.
Nadanie wymienionego mandatu, zbieglo si^ z publicznq wypowiedzi^ s^dziego jednego
z Trybunalow, o mozliwosci powstania takiego organu kontroln^^o^^i^^tuxwi^zku uznania^
jego mandatu przez instytucje sytemowe Panstwa.
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WARSZAWA

Nasz znak: KOPORP 20090503
Dotyczy; Niespojnosci dziaiania organow systemowych Rzeczpospolitej Polskiej z
obowi^zuj^cym prawem w "Demokratycznym Panstwie Prawa". Doprowadzenia do
braku wladzy sqdowniczej w Rzeczpospolitej Polskiej i utrzymywanie takiego stanu
nadal.
Skala problemow wskazanych powyzej ma charakter masowy, a Memorial dostarczony
powyzej wymienionym instytucjom 18 sierpnia 2008 roku nie odniosl zadnego skutku.
Wywi^zuj^c si^ z obowiqzku nalozonego mandatem spolecznym o tresci zamieszczonej
powyzej, stwierdzilem, ze stan faktyczny systemu prawnego Naszego Panstwa
Rzeczpospolitej Polskiej jest nast^puj^cy.
Oczywisty stan nie stosowania podstawowych zasad prawa. jest ustaleniem faktycznym.
Andrzej Tomasz Sobolewski.
Wszelkie prawa zastrzezone © .
Tychy maj 2009.
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Tresc wszelkich zapisow prawnych ma bye komunikatywna, czyli zrozumiala dla
obywateli nimi obj^tych a nie jest.
Niezaprzeczalnym faktem jest, brak niezawislosci instytucjonalnej i personalnej w
systemic s^downiczym.
Osoby pelniqce funkcje sedziow, nie spelniaj^ wymaganych prawem dla tych stanowisk
kryterow koniunkcji, co jest faktem.
Restrukturyzacja naszego panstwa, skutkowala nazwaniem Rzeczpospolitej Polskiej
"Demokratycznym Paiistwem Prawa", ktora zast^pita panstwo "Dyktatury
Proletariatu". W panstwach "dyktatury" celem prawa, jest wykorzystywanie go, jako
narzfdzie sprawowania wladzy bez wzgl^du na interes spoleczny!! Z kolei w "Demokratycznym Panstwie Prawa", prawo jest elementem stuzebnym spoieczenstwu, co wynika
z nazwy. Dokladna deflnicja brzmi:
Prawem jest zespoi logicznych definicji i uregulowan sluz^cych spoieczenstwu jak i jego
obywatelom, do ochrony najwyzszych wartosci oraz do zdefiniowania, uregulowania i
egzekwowania wzajemnych obowiazkow, odpowiedzialnosci i praw. Przy czym prawa
obywateli, sq prawami pierwszymi przed prawami podmiotow trzecich.
Calosc definicji i wymagan podstawowych jest zawarta w ponizszym opracowaniu.
Tresc tych zapisow ma charakter istotny dla spoleczenstwa i funkcjonowania
systemowych organow Panstwa.

D E F I N I C J E I WYMAGANIA
PODSTAWOWYCH NORM PRAWNYCH
Zawarte w 19 punktach.
ZDANIEM W I E L U OSOB,
SPELNIAJ^CE K R Y T E R I A WARTOSCI NIEMOZLIWYCH
DO L O G I C Z N E G O ZAKWESTIONOWANIA
1. Jedynym prawem naturalnym, jest zespoi zachowan chroniacych najwyzsze wartosci.
Dla kazdej zywej istoty s^ to zycie, zdrowie i egzystencja.
2. Panstwo demokratyczne, jest to spoleczenstwo z wylonionymi organami, zobowi^zanymi do prokreatywnej pracy na rzecz tego spoleczenstwa. Spoleczenstwo loz^c na
organizacj^ i utrzymanie wylonionych organow uzyskato prawa nabyte i w zwi^zku z
tym, ma prawo egzekwowac realizacj^ obowi^zku na swoj^, czyli spoleczenstwa
rzecz.
3. Prawem podstawowym jest zespoi logicznych definicji i uregulowan sluz^cych
spoieczenstwu jak i jego obywatelom, do ochrony najwyzszych wartosci oraz do
zdefiniowania, uregulowania i egzekwowania wzajemnych obowiazkow, odpowiedzialnosci i praw. Przy czym prawa obywateli, s^ prawami pierwszymi przed
prawami podmiotow trzecich. Tresci i definicje uregulowan, obowi^zane s^ spelniac
kryteria wartosci niemozliwych do logicznego zanegowania.
4. Przepisy prawa, s^ to warunkowe, samodzielnie niestosowalne prawa stanowione,
inaczej prawa podporz^dkowane. Wyst^puje tutaj uzasadnienie w postaci braku
gwarancji niezawislosci, osob stanowi^cych prawo jak i je egzekwuj^cych. Jest to
zagrozenie, nieprawidlowosciami celowymi lub nieswiadomymi w procesie stanowienia prawa jak i jego stosowania czy egzekwowania.
Andrzej Tomasz Sobolewski.
Wszelkie prawa zastrzezone © .
Tychy maj 2009.
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5. Najwyzsz^ wladzy w panstwie demokratycznym jest spoleczenstwo tego panstwa.
Istnienie, organizacja i dzialanie pozostalych organow wladz, zalezy od rodzaju
demokracji oraz stosowanego prawa stanowionego.
6. Podstawowe zagrozenie w paristwie demokratycznym jest zdefinowane w stwierdzeniu : "Jezeli ktokolwiek z organow pozostalych wladz, dzie mial jak^kolwiek motywacj^ do popelnienia zbrodni, przy jednoczesnym przekonaniu o wlasnej bezkarnosci, cz^sto wynoszonym z rodzaju piastowanej funkcji, na pewno tej zbrodni si^
dopusci". Istnienie tego zagrozenia naklada na wszystkie organy panstwa, obowi^zek
wprowadzenia wszelkich mozliwych procedur i regulacji, skutecznie unieszkodliwiajqcych to zagrozenie. Jednym z obowiazkow bezwzgl^dnych, jest stosowanie
koniunkcji przepisow z prawem.
7. Niezawislosc jest to niezaleznosc od wplywow zewn^trznych, zdefiniowana brakiem
zwi^zku rzeczowego, powinowatego i emocjonalnego, poprzedzonym rzeteln^ wiedz^
w zakresie rzeczowym merytoryczym i prawnym. Obowi^zuje w calym zakresie
czynnosci procesowych, od post^powania przygotowawczego do orzeczenia koricowego zatytulowanego wyrokiem. W zakresie stosowania prawa niezawislosc jest podzielona na instytucjonaln^ i personalnq, co ma szczegolne znaczenie w definicji instytucji S^du, ktora musi spelniac kryteria wymagane dla Sqdu oraz stanowiska i
godnosci s^dziego, rowniez ograniczonego kryteriami.
8. Przest^pstwem, jest kazde dzialanie na szkodf spoleczenstwa jak i jego obywateli, a
kazde przest^pstwo popelnone z wykorzystaniem systemu prawnego paristwa, jest
zbrodniq prawn^. Dotyczy to zarowno skutku jak i zamiaru (celu do osi^gni^cia
spelniaj^cego kryteria przest^pstwa).
9. Zbrodnia s^dowa jest to zbrodnia prawna, popelniona z wykorzystaniem systemu
s^downiczego paristwa. S^dem bowiem, jest wylqcznie instytucja z gwarantowan^
niezawislosci^ instytucjonalnq, posiadaj^c^ kadr^ spelniaj^c^ kryteria definicji
s^dziego, czyli osoby spelniajqce kryteria koniunkcji zawieraj^cej czynniki:
nieskazitelnej uczciwosci, niezawislosci oraz mandatu. Spelnienie ograniczeri ma
wykluczyc mozliwosc szkodzenia spoleczeristwu i jego obywatelom, z wykorzystaniem
systemu sqdowniczego paristwa, czyli popelnienie zbrodni s^dowej.
10. Zbrodnia prawna z wykorzystaniem najwazniejszych organow wladz paristwa jest
zdrad^ stanu.
11. Wyrokiem S^du jest wylqcznie, orzeczenie S^du pozbawione wad (uchybieri), czyli
wolne od bl^dow rzeczowych, merytorycznych i prawnych. Nadawanie tytulow
wyroku, orzeczeniom niespelniaj^cym tych kryteriow, jest zbrodniq przeciwko
instytucji S^du. Spowodowalo utrat^ wiarygodnosci S^dow, jako instytucji
najwyzszego zaufania publicznego oraz wypelnia kryteria definicji zbrodni s^dowej.
Jednoczesnie, powyzsza definicja wyroku, jest uzasadnieniem niekwestionowalnosci
wyrokow s^dowych.
12. Osobq upowazniony, jest osoba posiadajaca upowaznienie do wykonywania okreslonych czynnosci w postaci: polecenia pisemnego, upowaznienia zawartego w zakresie
czynnosci, polecenia sluzbowego, czy tez mandatu.
13. Osoby uprawniony jest osoba posiadajyca wlasciwe i sprawdzone z wynikiem
pozytywnym kwalifikacje, czyli potwierdzenie posiadania wiedzy i umiejf tnosci,
analizy oraz oceny w zakresie rzeczowym, merytorycznym i prawnym.
Andrzej Tomasz Sobolewski.
Wszelkie prawa zastrzezone © .
Tychy maj 2009.
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14. Obowiyzkami obywatela, sy wszelkie niezb^dne dziaiania na rzecz spoleczenstwa na
zasadzie wzajemnosci, rodziny jako podstawowej komorki spolecznej, jego samego,
jako podstawowego podmiotu w tej komorce.
15. Obowiyzkiem szczegolnym obywatela wobec czynow przest^pczych lub innych
dzialari szkodzycych spoleczeristwu jak i jego obywatelom jest, w przypadku braku
innych mozliwosci, zrobic wszystko co niezb^dne i mozliwe, aby dziaiania te i czyny,
skutecznie unieszkodliwic.
16. Obowiyzkiem organow paristwa sy wszelkie niezb^dne i mozliwe dziaiania dla
rozwoju i ochrony spoleczeristwa jak i jego obywateli.
17. W zakresie relacji wzajemnych, wyst^puje obowiyzek dostosowania zachowari do
mozliwosci ochronnych, zwlaszcza pozostalych podmiotow i w sposob, najmniej
utrudniajycy mozliwosc korzystania z przyslugujycych czy naleznych im praw.
Wysokosc swiadczeri na rzecz obywatela, powinna bye relatywna bydz oparta o
parytet wypracowanych przez niego wartosci.
18. Brak gwarantowanej rzetelnosci w sprawowaniu wladzy, powoduje ograniczenie
uprawnieri do zakresu odpowiedzialnosci.
19. Wszystkie osoby, ktorych dzialanie ma, lub moze miec wplyw bezposredni lub
posredni na zdrowie, zycie, egzystencja bydz bezpieczeristwo tych wartosci, obowiyzane sy, bye osobami upowaznionymi i uprawnionymi.
W zwiyzku z powyzszym, w imieniu wlasnym, moich wyborcow oraz pozostalej czf sci
spoleczeristwa Rzeczpospolitej Polskiej, zydam niezwlocznego doprowadzenia stanu
systemu prawnego do wymagari Podstawowych Norm Prawnych. Ponadto
niezwloczne dostosowanie, zapisow w przepisach czyli prawach podporzydkowanych
do podstaw. Dotyczy to zwlaszcza Ustawy Zasadniczej. jako najwazniejszego prawa
stanowionego czyli najwazniejszego przepisu.
W zakresie organizacji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej nalezy wykstrahowac zespoly
analityczne do oceny skutkow spolecznych i ekonomicznych dla spoleczeristwa i jego
obywateli. a wynikajycych z tworzonych regulacji.
Kazdy akt prawa stanowionego wyposazyc w preambul^ zawierajycy wynik powyzszej
analizy i zasadnosc utworzenia.
Dotychczasowe akty prawa stanowionego, ktore mogy bye obciyzone sprzecznosciami z
Podstawowymi Normami Prawnymi, nalezy niezwlocznie zweryfikowac.
Dotychczasowe zbrodnie prawne popelnione z wykorzystaniem niespojnosci, powinny
bye napi^tnowane i rzetelnie rozliczone. Sprawcy szkod, wykorzystujycy system
prawny i niespojnosc przepisow z prawem, sy obowiyzani te szkody naprawic.
Doprowadzic do wyegzekwowania, posiadanie wymaganego prawem statusu Sydow od
jednostek uzywajycych nazwy Syd, oraz weryfikacji statusu prawnego osob
uzywajycych nazwy S^dzia. Jest to weryfikacja uprawnieri obowiyzujycych i praktykowana w innych zawodach majycych wplyw na zdrowie. zycie czy egzystencjg.
Zawody sedziow prokuratorow i pozostalych tez majy taki wplyw. wigc obowiyzujy
ich takie same obowiyzki odpowiedzialnosc i prawa. Iqcznie z badaniami psychologicznymi.
Delegowac dla sedziow sydow powszechnych, obowiyzek analizy przywolanych w
sprawach, aktow praw stanowionych pod kytem zgodnosci z podstawami i
zasadnosciy utworzenia.
Andrzej Tomasz Sobolewski.
Wszelkie prawa zastrzezone © .
Tychy maj 2009.
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Zaiozyc baz^ danych aktow sprzecznych w catosci lub cz^sciowo z Podstawowymi
Normami Prawnymi (niezb^dna jest inwentaryzacja aktow stanowionych).
Zaostrzyc wymagania dla prokuratorow w tym oskarzycieli w zakresie kierowania
spraw do sydow. Kierowane majy bye wylycznie sprawy wytpliwe.
Wyeliminowac przypadki nagminnego programowania zachowari niebezpiecznych przy
pomocy egzekwowanych przepisow nie spelniajycych kryteriow przepisow prawa.
Poniewaz zadna z osob zatrudnionych w systemic prawnym, z ktorymi mialem do
czynienia podczas zbierania materialu do analizy, nie zna powyzszyeh definicji i
wymagari, zydam wyegzekwowania we wszystkich uczelniach prawniczych, ujf cia
tematyki podstaw prawa w zakresie wskazanym powyzej, wraz z rozszerzeniem i
utrwaleniem umiej^tnosci analizy logicznej.
W programie edukacji Sfdziow wprowadzic jako obowiyzujycy przedmiot "Warsztat
Analityki Sydowniczej". U osob uzywajycych tytulu S^dzia, niedopuszczalny jest stan
braku umiej^tnosci analizy rzeczowej. merytorycznej i prawnej: czynu. relacji czy
zdarzenia.
Jako organ spoleczny i pozasystemowy przeprowadzitem monitoring funkcjonowania
struktur prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Analiza szczegolowa i ocena krytyczna zawarta zostala w podr^czniku pod tytulem
"Jakim Paristwem Jestes Polsko?!".
W toku post?powania skrocon^ tresc podstaw prawa przedstawitem instytucji S^du
Najwyzszego. Wymijaj^ca odpowiedz z owej instytucji, wobec tresci pisma zrodlowego i
brak przeprowadzenia dowodu nieoczywistosci opracowanych tresci podstaw, upowaznila
ninie, aby powyzsze podstawowe dziewi^tnascie definicji i wymagari, opisujycych
Podstawowe Normy Prawne, uszezegolowic, uznac i rozpowszechnic, sy one bowiem
obowiyzujyee i egzekwowalne od momentu nazwania Rzeczpospolitej Polskiej
Demokratycznym Paristwem Prawa.
Dziaiania, wszelkich osob z systemu prawa, od systemu sydowniczego przez organy
przepisotworcze po najnizej zhierarchizowane organy porzydku publicznego,
majyce miejsce z pomini^ciem podstaw prawa, noszy znamiona Zdrady Stanu!

Ma miejsce, jednoznaczne zwrocenie prawa
przeciwko jego przeznaczeniu !!
W zwiyzku z powyzszym, zydam podjgeia niezwiocznyeh dzialari w celu unormowania
systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Tym bardziej, ze obowiyzek ten jak
wspomnialem powyzej, istnieje od 20 lat i do dzisiaj nie jest zrealizowany !.
Przypominam, ze spoleczeristwo lozyc na utrzymanie organow, wymienionych powyzej
zyskalo prawa nabyte, a praeownicy tych organow oraz mandatariusze do sejmu,
senatu i pozostali, posiadajy jedynie prawa warunkowe, gdzie warunkiem si^gni^cia po
wylozone srodki, jest rzetelne wywiyzanie si^ z obowiyzku !. Pobranie srodkow z
pominigciem wywiyzania sig z obowiyzku jest czynem majycym znamiona wyludzenia,
ktore zakwalifikowane jest w kodeksie karnym jako czyn przest^pczy !.
Poniewaz termin wywiyzania sif z obowiyzku wszystkich rezydentow Systemu
Prawnego i kierowania Paristwem Rzeczpospolitej Polskiej, minyl 20 lat temu, a
zbrodnie przeciwko narodowi i spoleczeristwu nie ulegajy przedawnieniu, sugeruj^
podjyc stosowne kroki, aby doprowadzic dziaiania organow systemowych do zgodnosci
z obowiyzujycym prawem.!
Andrzej Tomasz Sobolewski,
Wszelkie prawa zastrzezone ^
Tychy maj 2009.
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Ponadto informuj^ zainteresowanych, ze trwajy prace nad stworzeniem Urzedu
Pozasystemowego Prokuratora do Zwalczania Zbrodni Prawnych i Sydowych z nadania
czyli mandatu spolecznego. Zakres dziaiania urzedu, obejmuje dotychczasowy zakres
Prokuratora Generalnego. Dlatego rozsqdnym bylo by. zespolic dziaiania vv tym
zakresie z instytucjami juz funkcjonujycymi.
Otrzymujy wedlug rozdzielnika;
1. Pan Prezydent jako organ przepisotworczy z zakresu inicjatywy ustawodawczej.
2. Pan Marszalek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - organu przepisotworczego,
odpowiadaj^cy za organizacj? pracy Sejmu RP (spelniaj^cego od 20 lat do dzisiaj, rol^
Zakladu Przepisotworstwa Maniakalnego).
3. S^d Najwyzszy jako organ odpowiedzialny za stosowanie podstaw prawnych i
opiniotworczy w zakresie tworzonych przepisow.
4. Trybunal Konstytucyjny odpowiedzialny za zgodnosc Konstytucji z Podstawowymi
Normami Prawnymi.
5. Minister Sprawiedliwosci Prokurator Generalny.
6. Do wiadomosci:
6.a. Rzecznik Praw Obywatelskich.
6.b. Organizacje spoieczne pozostale.
6.C. Media publiczne i prywatne.
6.d. Internet.
I

Dla zainteresowanych tytulem
"Jakim Paristwem Jestes Polsko?!"
Autor: Andrzej Tomasz Sobolewski.
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Wykonane wedtug planu:
1. Rozpoznanie i opracowanie podstawowego algorytmu poprawnego funkcjonowania paiistwa zwtaszcza w zakresie podstaw prawa
(logika bezwzgl^dna Podstawowych Norm Prawnych)
2. Zbadanie i ocena stanu faktycznego.
3 Wykazanie nieprawidlowosci.
4. Zaiecenia pokontrolne.
5. Warunek konieczny - nie wzorowac si? na prawach doktrynalnych ( filozot'icznych ) - zawsze obarczonych bt^dem inlerpretacji
allernatywnych. Obowi^uj^ce jest prawo praktyczne!
6. Anal iza oparta o genez? historycznii zawodow pasywnych zwJaszcza prawniczych. Wynikaj^c^ z podziatu spolecznego: obowi^kow,
odpowiedzialnosci i praw w panstwie demokratycznym.
7. Wzorce zrodlowe do stworzenia wzorcow logicznych, zaczerpni?te mi?dzy innymi z Przepisow prawa geologicznego i gorniczego oraz
energetycznego.

Andrzej Tomasz Sobolewski.
Wszelkie prawa zastrzezone © .
Tychy maj 2009.

