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Sądem Najwyższym nie jesteście!!! 
 

Sądem Najwyższym nie jesteście, to fakt! 

To czym wy jesteście? 

 

Prowadzone przez pięć lat z okładem, postępowanie wyjaśniające, ujawniło 

ponad wszelką wątpliwość, stan głębokiej patologii SYSTEMU 

PRAWNEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ!!  

 

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, nazwanej Ustawą Zasadniczą, nie doszukacie się 

zapisów UGRUNTOWANYCH ZASAD PRAWNYCH !  

W pozostałych regulacjach podobnie.  

Analizując podręczniki dla przyszłych “prawników”, również nie znajdziecie w nich 

wskazanych treści!  
 

Czemu, czy komu służy taki stan rzeczy?  
 

Jak wynika z analizy, przede wszystkim rezydentom najwyższych struktur “prawniczych” 

okupujących system prawny państwa z rozszerzeniem poza granice kraju!  
 

Największymi beneficjentami tego stanu rzeczy są struktury “PRZEMYSŁU 

PRAWNICZEGO”.  

Za nimi plasuje się PRZEMYSŁ POLITYCZNY, PRZEMYSŁ URZĘDNICZY i struktury 

pozostałego przemysłu!.  

Wszechobecne LOBBY PRZEMYSŁU PRAWNICZEGO, funkcjonuje w części Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej jako posłowie, w biurze prawnym sejmu nazywanym “BIUREM 

LEGISLACYJNYM” w całości, w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, oraz 

w pozostałych strukturach przepisotwórstwa! 

Genialnym posunięciem ze strony kierujących przemysłem prawniczym, jest stworzenie 

PRZEMYSŁU POLITYCZNEGO i przy jego pomocy PRZEMYSŁU RZĘDNICZEGO! 

Są one obsadzone z urzędu, wyhodowanymi w utrwalonym przekonaniu o braku zasad, 

patogenami prawniczymi, albo bezmyślnymi i bezwolnymi narzędziami mówiącymi sekty 

Moloha! Jak odróżnić wskazane patologiczne struktury od niezbędnych w funkcjonowaniu 

państwa? 

Wystarczy analiza zasadności istnienia owych struktur, przeprowadzona w oparciu o logiczne 

kryteria niezbędności społecznej i ekonomicznej! Z racji zdefiniowania Rzeczpospolitej 

Polskiej Państwem Demokratycznym i Prawnym, obowiązuje ustawowo podział obowiązków 

i odpowiedzialności. Każda struktura pobierająca swoje uposażenia z wyłożonych przez 

obywateli środków finansowych w postaci podatków na utrzymanie państwa, jest obowiązana 

wykazać zasadność swojej przydatności dla obywateli, wskazując z jakich obowiązków i 

odpowiedzialności, odciążyła łożących na utrzymanie państwa, oraz jaką odpowiedzialność z 

tego tytułu ponosi!  
 

Stworzenie niezliczonej ilości organizacji pasożytniczych jest faktem!  
 

Czemu to służy?  
 

Wniosek jest jednoznaczny!  
 

WYŁĄCZNIE DESTRUKCJI!! Algorytm destrukcji przypisywany jest działającej z 

ukrycia, sekcie religijnej MOLOHA! 
 

Zawartość tego algorytmu to: 
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1. Ukrycie ugruntowanych zasad prawnych (Fundamentalnego Prawa Państwa  

    Demokratycznego). 

2. Odczekanie, aż brak zasad się przyjmie! 

3. Namnożenie beneficjentów braku zasad! Powyżej progu zwanego progiem  

    Parkinsona, zaczną namnażać się samoczynnie! 

4. Pozostało odczekać, aż przekroczona zostanie granica społecznej tolerancji,  

    niegodziwości wyrządzanej przez beneficjentów braku zasad! Rozpoczną się społeczne  

    protesty nieraz związane z gniewną destrukcją! Celem jest autodestrukcja  

    społeczeństwa, państwa czy cywilizacji! 
 

W przeszłości historycznej taki stan rzeczy miał miejsce wielokrotnie. Zaczynał się zawsze od 

ukrycia, bądź odejścia od ugruntowanych zasad! I za każdym razem beneficjentem 

ostatecznym, zawsze była sekta Moloha!!  

W którym miejscu algorytmu jest Rzeczpospolita Polska?  

Środki finansowe na utrzymanie patogenów, są już pobierane z kredytów! Jest to nic innego, 

jak utrata kontroli nad finansowaniem Rzeczpospolitej Polskiej! 
 

NIEDOSTATECZNE ŚRODKI NA WYWIĄZANIE SIĘ PAŃSTWA Z 

OBOWIĄZKÓW W STOSUNKU DO OBYWATELI ŁOŻĄCYCH NA JEGO 

UTRZYMANIE, SĄ FAKTEM!!! 
 

Nie poszukując autorów tego stanu rzeczy, którzy częściowo są poza granicami naszego 

kraju, UPRAWNIONA JEST SAMOOBRONA SPOŁECZEŃSTWA I 

POSZCZEGÓLNYCH OBYWATELI. A oczekiwanym wynikiem, jest eksterminacja 

tytułowych struktur patologicznych i ich zawartości! Ile w tych strukturach jest bezwolnych 

bezmyślnych narzędzi mówiących? Trudno stwierdzić. Przeciwdziałanie takiemu stanowi 

rzeczy miałoby miejsce jedynie przy rzetelnym wywiązaniu się z obowiązku nałożonego 

ustawą o Sądzie Najwyższym i stosowaniu ugruntowanych, podstawowych zasad 

prawnych! Niestety jak wskazują fakty, nie miało to miejsca! 

W załączeniu kopie dokumentów skierowanych do właściwych struktur odpowiedzialnych za 

stan rzeczy i bezpieczeństwo państwa (o ile oczywiście, do publikacji się wgrają)! 

Oznaczenia dokumentów ZZPiS112010/2 i ZZPiS112010/4. 

Spotkałem się ze stwierdzeniem, że podważyć zasadność dotychczasowych moich zapisów, 

nie sposób!  

Czy uda się uniknąć tragedii? OBY!! 

Pozdrawiam używających na co dzień rozumu i cierpliwych czytelników! 

 

Niezakwestionowany dotychczas, 

Podstawodawca Prawny 

Andrzej Tomasz Sobolewski 

Pozdrawiam! 

W załączeniu sygnatury dokumentów dostępne przez wyszukiwarkę - narzędzi do obrony 

Waszych PRAW! 

ZZPiS112010/2.pdf 

ZZPiS112010/4.pdf 
 

 

 

 

 

 


