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Tychy 12 kwietnia 2015 roku
1. Pierwszy Prezes
S^du Najwyzszego
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pan Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Marszalek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Marszalek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Minister Spraw Wewn^trznych
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej,
7. Minister Sprawiedliwosci
Rzeczypospolitej Polskiej.
zyscy powyzej do rak wlasnych!
8. Trybunal Konstytucyjny
Rzeczypospolitej Polskiej.

W P L Y N J g L O ^ WL^DOMOSCI PUBLICZNEJ
IWUSHHAWIb:..-;.:
PUNKT PODAWC-^ <
K A f C E L- A R ! A
2015

Zat^czniki 1
SPRZECIWU DO CHOREJ WIZJI PANSTWA
DEMOKRATYCZNEGO wykreowanej i chronionej przez PASOZYTOW,
podaj? definicj? PANSTWA DEi\IOKR\TYCZNEGO wyprowadzon^ od
Zr^bow Pahstwowosci, czyli zanim PASOZYTY ZACZELY MACIC!

Panstwo Demokratyczne to Panstwo Swiadczen Wzajemnych! Po
to obywatele plac^ na utrzymanie Panstwa aby uzyskac ochron^
swoich PRAW, zostac odci^zonymi z cz^sci obowi^zkow i
odpowiedzialnosci wzgl^dem spoleczeiistwa, swoich najblizszych i
siebie!
W zamian za to godz^ sif na odst^pienie cz^sci naleznych PRAW!
(Na argument ze Pasozyty tez ptac^, kontrargument: Pasozyty placg ze srodkow
Wyludzonych od ZywicieH!) ©Andrzej Tomasz Sobolewski
W zwi^zku z zakonczeniem podj^tego przez Mnie w dniu 15 marca 2005 roku (to
juz 10 lat!), nast^pnego etapu badania patologii prawniczei i lei skutku
PATOLOGIIPRAWNEJ ulokowanei w Rzeczvpospolitei Polskiej,
Dokument oznaczony ZZPiS201504/02 posiada 8 stron. Po rozpowszechnienia publicznego!
Wynik prac podj^tych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego.
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w odpowiedzi na pismo PPV 050-30/15, przywolujqce Ustawowe Obowi^zki Sqdu
Najwyzszego prosz? o odpowiedz na merytoryczne pytanie!

Co jest powodem Nie Wywiazywania Sie obsad Sadu Najwyzszego z
Ustawowych Obowiazkow przywolanych w dostarczonym Mi pismie o
sygnaturze jak wyzej, datowanemu dnia 2 kwietnia 2015 roku?
Jako ZYWICIEL i przedstawiciel innych ZYWICIELI, mam PRAWO ZADAC
od wszystkich przywolujgcych w swej nazwie symbol bqdz nazw?
„RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ", rzetelnego, przedmiotowego wvjasnienia
watpliwosci Natury Prawnei, do czego ustawa .,,0 Sadzie Najwvzszym" powolany
jest Sad Najwyzszy!
W zwi^zku z odpowiedzi^ na proste pytanie brzmigce nast^puj^co:
Czy osoby nie maj^ce poj^cia o przeznaczeniu wartosci jak^ jest PRAWO
i nie maj^ce poj^cia o Zrodlach tego PRAWA, byly i s^ nadal w stanie
stworzyc PRZEPISY PRAWA?,

Prosz^ adresatow o merytoryczne wyjasnienie, co te osoby w
obsadzie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dotycbczas stworzyly i
tworz^ nadal, bo Przepisow Prawa z natury rzeczy czyli ich
statusu, na pewno NIE!
Nasuwa si^ pytanie do instytucji Sqdu Najwyzszego w
przedmiocie obowi^zku a mianowicie: Kto mial i nadal Ma
Qbowiazek uswiadomic obsady Organu Ustawodawczego o
Przeznaczeniu wartosci jaka lest PRAWO, do czego maj^ sluzyc
regulacje zwane Ustawami i jakie kryteria te Ustawy Obowiazane
Spelniac, aby bye PRZEPISAMI PRAWA?
Zwracam si? uprzejmie do S^du Najwyzszego w osobie Pierwszego Prezesa
tego Sj|du, o wskazanie dowodow egzekucji Zasadnosci IJstaw
stworzonych dotychczas i tworzonych nadal przez struktur? zwan^ «Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej"!
W gre wchodzi Zasadnosc Ustaw dla interesow Zywicieli
Paiistwa!
NIE dla interesow Pasozytow!
Gdzie jest dowod zgodnosci tych ustaw z przeznaczeniem
PRAWA?
Dokument oznaczony ZZPiS201504/02 posiada 8 stron. Do rozpowszechnienia publicznego!
Wynik prac podjftych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego.
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Dotychczasowa analiza prowadzona Przeze Mnie od dnia 15 marca 2005
roku, wyci^gane na biez^co wnioski o patologii niszcz^cej System Prawny
Polski, przekazywane do Wlasciwych Organow w tym do S^du
Najwyzszego za pisemnym potwierdzeniem, NIE SPOWODOWALA ZE
STRONY Z O B O W I 4 Z A N Y C H odpowiedzialnych za System Prawny
Polski jakichkolwiek dzialan naprawczych!

Rodzi si^ uzasadnione pytanie czy obsady S^du Najwyzszego i
pozostale obsady Systemu Prawnego Panstwa Polskiego
rozumiej^ J?zyk Polski?
Rozpoznana niepodwazalnie indoktrynuj^ca patologia
edukacyjna praktykowana w szkotach prawniczych, skutkowata i
nadal skutkuje celow^, masowq produkcj^ ulomnych
intelektualnie ludzi, lokowanych nast^pnie w obsadach Systemu
Prawnego Paiistwa Polskiego!
Ze jest to SABOT AZ SYSTEMU PRAWNEGO POLSKI, a tym
samym Sabotaz Paiistwa Polskiego zaprzeczyc NIE SPOSQB!!
W podsumowaniu mojej 10 letniej pracy nad patologi^ prawnicz^
skutkuj^c^ Patologi^ Prawny w Rzeczypospolitej Polskiej i
stwierdzon^ aktywacj^ przez te patologie Algorytmu Destrukcji
Spoleczenstwa, Paiistwa nie wykluczone ze Cywilizacji, wynika ze
bez podj^cia aktywnych przeciwdzialan ze strony Odpowiedzialnych Stuzb
a w ostatecznosci bez podj^cia aktywnych przeciwdzialan ze strony
spoleczeiistwa Polskiego, spelni^ si? oczekiwania i plany destrukcji
Paiistwa Polskiego!

Wpisywanie si? obsad S^du Najwyzszego Rzeczypospolitej
Polskiej w rol? DESTRUKTOROW POLSKI jest az nadto
widoczne i niepodwazalnie
udowodnione NIE
WYWIAZYWANIEM SIE Z USTAWOWYCH OBOWIAZKOW
SADU NAJWYZSZEGO, zacytowanych w nadeslanym do mnie
pismie PPV 050-30/15!
Przypomn? tez niewzruszaln^ zasad?:
Milcz^ca Akceptacja Czyni Ujawnione, Niepodwazalne i Merytoryczne
Rozstrzygni?cia Prawne OBOWI^ZUJACYMI! ©A„drzej Tomasz sbboiewski
Dokument oznaczony ZZPiS201504/02 posiada 8 stron. Do rozpowszechnienia publicznego!
Wynik prac podjftych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego.
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Ponadto!

L

1. Wyjasnieniu podlega definicja „Sprawiedliwosci", przywolana w Ustawie o Sqdzie
Najwyzszym i innych ustawach sejmowych dotycz^cych systemu s^downiczego!

Inaczej rozumie SPRAWIEDLIWOSC swiadomy Zywiciel, a inaczej
rozumie SPRAWIEDLIWOSC zindoktrynowany skutecznie Pasozyt!
2. Sprawa defmicji „WYMIARU"!

WYMIAR, WYMIERZANIE s^ Czynnosciami Metrologicznymi!

Wartosc WYMIERZANA obowi^zana jest posiadac jednoznaczne cechy
umozliwiaj^ce dokonanie czynnosci wymiaru czy wymierzania!
Dotychczas uzywane slowo „SPRAWIEDLIWOSC jak i jej
WYMIERZANIE" nie posiada wymaganych cech metrologicznych!
IL
1. Wyjasnieniu b^dz podwazeniu merytorycznemu podlegato stwierdzenie,
ze Zrodtami PRAWA s^ Zasady Przetrwania i Rozwoju Zycia na Ziemi,
oraz Przeznaczenie Panstwa powotanego przez spoteczeiistwo
ZYWICIELI! ©Andrzej Tomasz Sobolewski
2. Nie sposob przedstawic logiczny dowod, ze w powotaniu Panstwa braty
udziat Pasozyty, obecnie okupuj^ce Rzeczpospolit^ Polskq i decyduj^ce o
Prawach Zywicieli!
Struktury PASOZYTNICZE wykreowaly si? w terminie pozniejszym, czyli
juz po uksztattowaniu podstaw panstwowosci!

Fakt ten tlumaczy aksjomat w tresci:
jezeli zywiciel bedzie mial mozliwosc pasozytowania z gwarancj^
bezkarnosci, NA PEWNO STANIE SIE PASOZYTEM!
3. Niepodwazalnym Faktem Jest, ze w oparciu o PRAWO NATURALNE, relacje
Zywiciel zaatakowany i niszczony przez Pasozyty - przeciw Pasozytom, oraz o
zapisy Art. 304 Kodeksu Karnego, dla PasozytoW W panstwie

zdefiniowanym Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
jedynym i niepodwazalnym prawem i obowi^zkiem jest NIE
ISTNIEC!

Obowi^zkiem zywicieli b^dz zywiciela, jest podj^c wszelkie mozliwe
dziatania skutkuj^ce skuteczn^ eksterminacj^ Pasozytow z Organizmu,
dotyczy rowniez zywego Organizmu Spolecznego Rzeczypospolitej
Polskiej!
Dokument oznaczony ZZPiS201504/02 posiada 8 stron. Do rozpowszechnienia publicznego!
Wynik prac podjftych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego.
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4. Wyjasnieniu b^dz podwazeniu merytorycznemu podlegato stwierdzenie,
ze w panstwie zdeHniowanym Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej Przeznaczeniem PRAWA jest ochrona najwyzszych wartosci w
postaci Zdrowia, Zycia, Egzystencji, bezpieczenstwa tych wartosci oraz
Zdefiniowanie, tiregulowanie i Egzekwowanie wzajemnych
Obowiazkow, Odpowiedzialnosci i Praw!
Powyzsza definicja nie zostata podwazona dotychczas merytorycznie w
zawitym prawnie terminie, co oznacza jej akceptacj? przez obsady
systemu Prawnego Polski! ©Andrzej Tomasz Sobolewski
5. Wyjasnieniu b%dz podwazeniu merytorycznemu podlegato stwierdzenie,
ze NIEZAWISLOSC S^DOW jest kluczowana LEGALIZACJ^ czyli
czynnosci^ OCENY NIEZAWISLEJ inaczej OCENY
NIEPODWAZALNEJ merytorycznie! ©Andrzej Tomasz SobolewsW
Powyzsza definicja nie zostata podwazona dotychczas merytorycznie w
zawitym prawnie terminie, co oznacza jej akceptacj? przez obsady
systemu Prawnego Polski!
6. Wyjasnieniu b^dz podwazeniu merytorycznemu podlega stwierdzenie, ze
przeznaczeniem S^DOW jest rozstrzyganie roszczen wzajemnych!
7. ETstawowe przywolywanie oceny swobodnej, utrwalonych pogl^dow i
przekonah w dziataniach S^dow podwaza z natur> status organu
postuguj^cego si? nazw^ czy szyldem „Si\D"!
Niepodwazalnie zrodtem PRAWA sq
Zasady Przetrwania i Rozwoju Zycia na Ziemi oraz Przeznaczenie Paiistwa
powotanego przez SpOteCZenStWO! ©Andrzel Tomasz Sobolewski
Powyzsza definicja nie zostata podwazona dotychczas merytorycznie w
zawitym prawnie terminie, co oznacza jej akceptacj? przez obsady
systemu Prawnego Polski!
A oto pozostate ujawnione i opublikowane, dostarczone za pisemnym
potwierdzeniem adresatom, dotychczas merytorycznie NIE PODWAZONE
w prawnie zawitym terminie, definicje i zasady, czyli
ROZSTRZYGNIECIA PRAWNE z aktow ustanowionvch oraz
autorstwa Andrzeja Tomasza Sobolewskiego,
autora i nadawcy dokumentow zrodtowych oraz niniejszego dokumentu!
Dokument oznaczony ZZPiS201504/02 posiada 8 stron. Do rozpowszechnienia publicznego!
Wynik prac podjftych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego.
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1. Wlasciwe rozumienie tresci kryteriow Przepisu Prawa.
Przepis Prawa jest Zasadny i Komunikatywny.
Ten zapis jednoznacznie i niepodwazalnie oznacza co nast?puje:
Jezeli Przepis nie spelnia koniunkcji wskazanej w zasadzie przytoczonej w
punkcie 1, to
NIE JEST PRZEPISEM PRAWA ze wszystkimi z tego faktu wynikaj^cymi
skutkami.
Zasadnosc jest niepodwazalnym Legitymizatorem Przepisu Prawa!
©Andrzej Tomasz Sobolewski

2. Wlasciwe rozumienie tresci kryteriow Organu Wladzy Publicznej.
Organ wiadzy Publicznej dziala na podstawie i w granicach Prawa.
Ten zapis jednoznacznie i niepodwazalnie oznacza co nast?puje:
Jezeli organ nie spelnia koniunkcji zawartej w zasadzie przytoczonej w
punkcie 2, to
NIE JEST ORGANEM WLADZY PUBLICZNEJ ze wsz>stkimi z tego
faktu wynikajqcymi skutkami.
3. Wlasciwe rozumienie tresci kryteriow Funkcjonariusza Publicznego.
Funkcjonariusz publicznv dziala na podstawie i w granicach Prawa.
Ten zapis jednoznacznie i niepodwazalnie oznacza co nast?puje:
Jezeli Funkcjonariusz nie spelnia koniunkcji zawartej w zasadzie
przytoczonej w punkcie 3, to
NIE JEST FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM ze wszystkimi z tego
faktu wynikaj^cymi skutkami.
4. Wlasciwe rozumienie tresci kryteriow statusu instytucji S^du.
Sad Jest Niezawish.
Ten zapis jednoznacznie i niepodwazalnie oznacza co nast?puje:
Jezeli instytucja tytulujqca si? mianem S^D nie jest Niezawisla, czyli nie
spelnia warunku zapisanego w zasadzie przytoczonej w punkcie 4, to
NIE JEST SADEM ze wszystkimi z tego faktu wynikaj^cymi skutkami.
Niezawislosc kluczowana jest OCENA NIEZAWISLA!
Ocena Niezawisla, jest czynnosci^ wskazania cech wspolnych lub
rozbieznych ocenianego przedmiotu, czynu, relacji czy zdarzenia z
wzorcem wlasciwym dla elementow ocenianych.
5. Wlasciwe rozumienie tresci kryteriow statusu stanowiska S?dziego.
S?dzi^ jest osoba nieskazitelnie uczciwa, niezawisla i posiadajqca mandat.
Ten zapis jednoznacznie i niepodwazalnie oznacza co nast?puje:
Jezeli osoba posluguj^ca si? tytulem czy szyldem „S?dzia" nie spelnia
koniunkcji zawartej w zasadzie przytoczonej w punkcie 5, to nie jest
Dokument oznaczony ZZPiS201504/02 posiada 8 stron. Do rozpowszechnienia publicznego!
Wynik prac podjftych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spotecznego.
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uprawnionvm Sedzia, ze wszystkimi z tego faktu wynikaj^cymi skutkami.
Tym samym bezprawnie zajmuje miejsce na wokandzie w roll
orzekaj^cego S?dziego.
Skutek prawny braku uprawnionego statusu podmiotow wskazanych
powyzej, to peJna odpowiedzialnosc prawna osoby b^dz osob
posluguj^cych si? statusem, za szkody wyrz^dzone przez nich, obywatelom
- zywicielom czy Panstwu! Wyrz^dzone Szkody obci^zaj^ sprawcow a nie
Panstwo!
6. Wlasciwe rozumienie Zasady Milcz^cej Akceptacji.
6.1. Milczaca akceptacja czyni ujawnione, niepodwazalne i merytoryczne
rozstrzygni?cia prawne, obowiazujacymi.
6.2. Zasada Milczacej Akceptacji, jest sposobem przywolania Prawa
Wlasciwego dla jego egzekucji.
Jest to niekwestionowane narz?dzie umozliwiaj^ce eliminacj? patologii
prawnych.
7. Prawidlowe rozumienie PRAWA WLASCIWEGO.
Prawo wlasciwe jest oparte na Ugruntowanych Podstawach Prawnych,
czyli Zrodlach PRAW A.
8. Obywatele Panstwa Demokratycznego i Prawnego, urzeczywistniaj^cego
Zasad? Sprawiedliwosci Spolecznej, posiadaja Niezbywalne Prawo do
obligatoryjnego przejecia obowiazku obrony swoich praw przez tych
obywateli, w wyniku nie wywi^zania si? czyli odrzucenia tego
obowiazku, przez organy tytulujace sie Panstwowymi, a powolany mi do
ochrony praw tych ob\^ateli i przez tych obywateli oplacanymi!
Mowa o Prawach Obywateli loz^cych na utrzymanie tego Panstwa!
Nazywa sie to: Prawo do Samoobrony Swoich Praw przez Zywicieli
Panstwa Demokratycznego! Nie Niewolniczego!
9. Podstawowe Zasady Niedopuszczalnosci!
9.1. Niedopuszczalne jest obci^zac za skutki odpowiedzialnosci^
Podmiotow nie maj^cych wplywu na przyczyny generuj^ce i kluczuj^ce
te skutki!
Jest to wynik faktu, ze kazdy skutek ma swoje przyczyny!
Odpowiedzialnosc sprawcy za wygenerowanie przyczyn skutkuje
odpowiedzialnosci^ za skutki b?d^ce wynikiem wygenerowanych przez
niego przyczyn!.
9.2. Niedopuszczalne jest egzekwowanie bezprawnych roszczen! Czyli
roszczen nie posiadaj^cych niepodwazalnych podstaw Prawnych!
Dokument oznaczony ZZPiS201504/02 posiada 8 stron. Do rozpowszechnienia publicznego!
Wynik prac podjftych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spotecznego.
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9.3. Zadne roszczenia Pasozytow w stosunku do Zywicieli nie
wygenerowaly ani nie generuj^ uprawnionych egzekucji od tych
Zywicieli!
9.4. Pomowienie Zywiciela przez Pasozyty czy Pasozytow, dyskwalifikuje z
zasady Egzekwowalnosc roszczen tym spowodowanych!
9.5. Zaden Pasozyt nie jest w stanie wygenerowac uprawnionych roszczen
od Zywiciela!
9.6. Pasozyty pozostaj^ce w organizmie, dotyczy takze organizmu
spolecznego Rzeczypospolitej Polskiej, lami^ce zasady koegzystencji z
Zywicielami, w tym realizuj^ce zapisy Talmudu na obywatelach
Rzeczypospolitej Polskiej majq jedno prawo i obowi^zek,
NIE ISTNIEC!
Zasady te w panstwie zdefiniowanym Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej obowi^zuj^ od zawsze!
Brak ich zapisu w tresciach programow edukacyjnych szkol prawniczych
poslugujqcych si? szyldem "Wydzial Prawa....", oraz brak ich zapisu w tresciach
Ustaw Sejmowych, nie uczynil zasadnym i bezkarnym tamanie tych zasad!
Ztamanie wskazanych zasad w jakiejkolwiek sprawie relacji urz^d (pasozytniczy
urz^d) - obywatel jest zbrodni^ Urz?dnicz^ o charakterze Zdrady Stanu! Tym
samym podlega egzekucji odpowiedzialnosci w tym samym zakresie!
Zadne ustawy sejmowe nie s^ w stanie zmienic wskazanego zakresu
odpowiedzialnosci Urz?dniczej!
W szczegolowej analizie obowiazujacego zakresu egzekucji odpowiedzialnosci za
ztamanie zasad dochodzi zakres odpowiedzialnosci materialnej i karnej kazdego
posia oraz pozostalych osob tworzqcych ustawy i pozostate regulacje maj^ce
wplyw na skutki gospodarcze i spoleczne w panstwie!

Prosz^ adresatow o merytoryczne kontrargumenty do zapisow
niniejszego dokumentu oraz wyjasnienie braku wywi^zania si§
obsad S^du Najwyzszego z obowiazku zapisanego w ustawie o
Sadzie Najwyzszym!
Otrzymuj^;
1. Adresaci.

L^czf wyrazy szacunku

KO^"^ ^ />

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DO ZWALCZAMA ZBRODNI
PRAWNYCH I S.^DOWYCH
Mandatariusz
Podstaw(
Andrzejv
Dokument oznaczony ZZPiSlO1504/02 posiada 8 stron. Do rozpowszechmenia publicznego!
Wynik prac podjftych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego.

