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W komentarzu. 

Jak czytelnik zauważył data publikacji jest znamienna, a problem ogłupionego, 

umęczonego i zubażanego społeczeństwa nadal pozostał nie rozwiązany! Do powtórnego 

rozpowszechnienia 1 grudnia 2012 roku! 
 

POZWÓLCIE ŻYWYM ŻYĆ A ZMARŁYM 

ODPOCZĄĆ 
 
Wydarzenia jakie miały miejsce można uznać za mistyczne, Czyżby zmarli upomnieli się 

o wieczny odpoczynek o jaki dla modlą się niektórzy żywi co chwilę i jednocześnie 

wyrywają ich z grobu dla politycznej hucpy? 
 

 

POZWÓLCIE ŻYWYM ŻYĆ A ZMARŁYM ODPOCZĄĆ!!  

Autor: Andrzej Tomasz Sobolewski. 
 

Zdarzenie jakie miało miejsce biorąc pod uwagę precyzję selekcji, można uznać za 

mistyczne! 
 

Mam nieodparte wrażenie, że ostatnie wydarzenia są protestem zmarłych z powodu nie 

uszanowania ich praw! 
 

POZWÓLCIE WRESZCIE IM ODPOCZĄĆ! 
 

Może idąc ich śladem, żywi upomną się o swoje prawa?!! 
 

Pompowanie medialnego balona wyborczego zostało przerwane, tylko czy było to tego 

warte?!  
 

Szalone parcie do władzy, jakie obserwowaliśmy od jakiegoś czasu, jest w stanie 

doprowadzić do niejednej tragedii! 
 

Analizując dzieje niejednej rodziny polskiej po rozpoczęciu przemian, można się 

doszukać znacznej liczby ofiar, w tym śmiertelnych, których liczba znacznie przekracza 

liczbę zarzucaną autorom stanu wojennego. Czym od wymienionych wcześniej autorów 

stanu wojennego, różnią się autorzy szaleńczej samowoli i samowładzy mającej miejsce 

w Rzeczpospolitej Polskiej od początku przemian, skutkujących wskazanymi ofiarami?  
 

Chyba tylko sposobem rolowania obywateli a także sposobem zadanej śmierci i bólu ich 

ofiarom.  
 

Konstytucja zwiera zapis o podziale władzy, czyli zastosowanie tak zwanej trójwładzy. 

Władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Wiedza 

podstawowa zwana królową nauk, zawiera zapis, że trzy punkty w przestrzeni, 

wyznaczają płaszczyznę, na powierzchni której, są one wierzchołkami trójkąta. Z 

zasady równowagi logicznie wynika, że środkiem ciężkości trójkąta jest społeczeństwo i 

jego obywatele.  
 
Utrzymywany i chroniony, istniejący stan rzeczy, przeczy tej zasadzie!  
 

Władza zwana sądowniczą nie jest posadowiona w wierzchołku trójkąta, a jedynie w 

jednym z jego boków w jednej linii z tak zwaną władzą ustawodawczą i wykonawczą !.  
 

Zapytajcie któregokolwiek tak zwanego sędziego, odpowie on, że jest zobowiązany 

wyłącznie ustawami.  
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A gdy zapytacie: a co?  
 

Gdy zamiast ustawy, mamy do czynienia z ustawką, jak rolować społeczeństwo? 
  
Odpowiedzi nie uzyskacie! 
 

Zapytajcie o definicję prawa. Usłyszycie, że prawem jest jedynie ustawa albo rozporządzenie 

z mocą ustawy!  
 

Inny tekst, to „zbiór norm”, gdzie normalizacja jest utożsamiana ze standaryzacją 

patologii!  
 

O przeznaczeniu powyższych aktów i zakresie obowiązującym, nie usłyszycie ani słowa!  
 

Studenci pierwszych roczników dziedziny nazywanej prawem, na pierwszych zajęciach 

są utwierdzani przez wykładowców w przekonaniu, że wartości takie jak Prawo oraz 

Sprawiedliwość nie istnieją! Czy to normalne??!  
 

No to niech logicznie zakwestionują zapisy Prawa Fundamentalnego zamieszczonego na 

końcu niniejszej publikacji! Od pewnego czasu, jestem w posiadaniu wiedzy o prawie 

fundamentalnym, które w emitowanych przeze mnie publikacjach podałem do publicznej 

wiadomości.  
 

Na obecną chwilę, jedynie zainteresowani przyciśnięci do muru przez mafię prawniczo- 

polityczno - urzędniczą, sięgają po tą wiedzę.  

Miałem informację, że w kilku przypadkach osoby na wokandach, zmuszone zostały do 

myślenia i uznały bezzasadność zarzutów wykreowanych przez struktury przestępcze w 

systemie, w stosunku do obywateli.  
 

Znaczy to nic innego, jak tylko to, że wystarczy postawić system sądowniczy w wierzchołku 

trójkąta i zobowiązać do stosowania jako jedynego narzędzia, zapisów PRAWA 

FUNDAMENTALNEGO PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO, oraz istotnych treści 

MEMORIAŁU z dnia 3 maja 2009 roku, który dostarczyłem za potwierdzeniem 

"najwyższym" w naszym kraju w dniu 4 maja tegoż roku!! 
 

Przypomnieć należy rezydentom wokand, co to jest analiza i ocena. Są to rzeczy dokładnie i 

jednoznacznie zdefiniowane.  

Dokształcić ich w zakresie technik wzorcowania. Wzorce są bowiem, niezbędnym 

czynnikiem do oceny! 
 

Odpornych na wiedzę możemy zastąpić kandydatami, których jest nie mało i nie 

odczuwają skutków zabiegu lobotomii intelektualnej psychiatryków, jakimi są 

współczesne uczelnie prawnicze sterowane przez przetrwalniki PRL-u, czy wyznawców 

żydowskiego boga Molocha, czyniących ludziom z życia gehennę za pośrednictwem 

wychowanych przez nich narzędzi mówiących.  
 

Pseudozawodowe koterie o koneksjach polityczno - rodzinno - towarzyskich, okupujące 

system prawny, należy ścigać z urzędu jak zbrodniarzy!  
 

Bowiem skutki ich działania odpowiadają definicji zbrodni prawnej czy sądowej!  
 

Idiota, nieuk czy przestępca na wokandzie, nigdy nie był, nie jest i nie będzie sędzią!  
 

Definicja sędziego wyklucza go bezwarunkowo!  
 

Delikwent taki, działając w systemie sądowniczym, pozbawia organizację 

prawa używania nazwy sąd! 
 

Wmawianie nam, że demokracja polega wyłącznie na sterowanym wyborze osób 

niejasnego autoramentu, przez obywateli zmanipulowanych wcześniej, przez 
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ogłupiający system medialny, jest niczym innym jak nakłanianiem nas do działania na 

naszą niekorzyść!  

W kodeksie karnym zainteresowani są w stanie doszukać się, że jest to przestępstwo! 
 

Państwo demokratyczne jest państwem czterech reguł, a dokładnie jednej definicji i trzech 

zasad.  
 

Wartości te, są najwyższym dobrem i najważniejsze w relacjach wzajemnych obywateli jak i 

tak zwanej władzy. Dociekliwi badacze przypisują im nazwę Praw Boskich! 
 

Nie dopuszczalne jest, przypisywanie sobie najwyższych wartości przez jakąkolwiek partię, a 

do takiego stanu dopuszczone zostało przez rezydentów systemu sądowniczego!  

Mowa tu o Prawie oraz Sprawiedliwości, czyli definicji Prawa i Zasadzie Sprawiedliwości, 

wykorzystywanej w wizerunku pewnej partii!  
 

Przypisywanie sobie cech czegoś, czym się nie jest, jest fałszerstwem!  
 

Cel oszustwa?  
 

To WŁADZA i szaleńcze parcie do władzy!  
 

A nawiązując do fundamentów, to najważniejsze treści Fundamentalnego Prawa 

Demokratycznego są obowiązujące od momentu nazwania Polski Państwem 

Demokratycznym!  
 

Nie wyjaśniona pozostaje nadal, oficjalna przyczyna ukrywania tych treści 

przed społeczeństwem polskim!  
 

Ukrywanie, czy niedopuszczenie do przedstawienia i egzekwowania 

wskazanych treści we właściwym czasie, doprowadziło do stanu anarchii w 

systemie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej oraz zapaści części systemu 

nazywanego "wymiarem sprawiedliwości".  
 

Pomijając zasadność w tworzeniu regulacji, dopuszczone zostało do 

nienormalnego rozrostu pasożytniczych struktur w systemie urzędniczym i 

prawnym!  
 

Mamy jednoznacznie do czynienia z Przemysłem Prawniczym, Politycznym 

i Urzędniczym! 
 

Na obecną chwilę, chory psychicznie czy z nienawiści albo zawiści urzędnik, mający o sobie 

boskie mniemanie, podpierając się przepisem sprzecznym z prawem, bez żadnej żenady 

próbuje robić ludziom z życia Gehennę.  
 

Może czas sprowadzić ich do roli, która jest im przypisana? 
 

W państwie demokratycznym nie jest możliwe wywiązanie się każdego obywatela z 

obowiązku nałożonego prawem, i z tego też powodu następuje naturalny rozdział zawodów 

na zawody aktywne, łożące na utrzymanie całego państwa i pasywne, pobierające wyłożone 

środki.  
 

Środki te, należne są wyłącznie za odciążenie z części obowiązków, odpowiedzialności i 

praw, obywateli zawodów aktywnych łożących na utrzymanie państwa. 
 

Uzasadnione jest to ukierunkowaną efektywnością zawodową, pozwalającą na wydajność, 

umożliwiającą wspólne wywiązanie się z obowiązku nałożonego prawem, przez obywateli 

funkcjonujących w związku zwanym państwem. 
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Uparte trwanie w braku nadzoru i kontroli, zawodów pasywnych skłonnych 

do samowoli i niekontrolowanego rozrostu, doprowadziło do zaboru praw, 

z jednoczesnym odrzuceniem obowiązku i odpowiedzialności obywatelom 

łożącym na utrzymanie państwa.  
 

Stan taki jest stanem patologicznym inaczej chorobowym!  
 

Wykorzystanie nieświadomości społeczeństwa, do wyłudzenia zapisów konstytucyjnych 

umożliwiających sterowanie systemem państwa, przez obsadzanie ważnych stanowisk, 

mających wpływ na funkcjonowanie państwa i tworzone regulacje, osobami podatnymi na 

manipulację na rzecz struktur interesu czy struktur przestępczych, jest zdradą stanu! 
 

W czyim interesie działają te struktury?  

Może niebawem nadejdzie czas wyjaśnienia i rozliczenia! 
 

Zakres działania Prezydenta, któremu zainteresowani przypisują jedynie funkcję wyłącznie 

reprezentacyjną, zawiera nominacje na urząd sędziego i inicjatywę ustawodawczą a także 

inne możliwe działania prawne. 
 

Wyłudzony zapis konstytucyjny w zakresie monopolu przestępczej struktury obsadzającej 

Krajową Radę Sądownictwa do desygnowania nominantów, doprowadził do stanu zapaści 

system "wymiaru sprawiedliwości".  
 

Jak to możliwe zapytam, że rezydent wymiaru sprawiedliwości nie zna definicji 

sprawiedliwości?  
 

Mówiąc o prawie nie rozumie jego przeznaczenia i składni!  
 

Z czego wynika ta niewiedza? Z woli tego rezydenta?  

Czy może nieuctwa uczycieli "prawa" na uczelniach prawniczych?  
 

W mojej ocenie jedynie z tego drugiego.  
 

Chyba, że mamy do czynienia z celowym sabotażem systemu prawnego.  
 

Z doświadczenia wiemy, że jedynie przestępcy uznają brak zasad prawnych, za najlepsze 

zasady.  
 

Zwrot ten, każe nazwać nam przestępcami rezydentów Sądu Najwyższego, bo tak się nazywa 

ta instytucja, odpowiedzialna za ukrywanie Fundamentów Prawa.  
 

Bezczynność tej struktury organizacyjnej, skutkowała postawieniem systemu prawnego  

Rzeczpospolitej Polskiej bez wymaganych fundamentów!  
 

Beneficjentów tego stanu rzeczy nie trzeba daleko szukać!  
 

Pozostałe struktury w postaci trybunałów, w których się kotłują byli rezydenci Sądu 

Najwyższego, mają w tym swój niewątpliwy udział!  
 

Nie należy zapominać, że ten stan rzeczy doprowadził do likwidacji kilku milionów miejsc 

pracy!  
 

Z pobieżnej analizy wynika, że w znacznej części bezzasadnie!  
 

Ilość środków finansowych łożonych na utrzymanie państwa, zależy od liczby 

pracujących w zawodach aktywnych!  
 

A ilość pracujących w zawodach pasywnych winna być limitowana możliwością ich 

finansowania!  
 

Jest to oczywistość ekonomiczna.  
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Tylko tak Ekonomika jak i Prawo, są dziedzinami logicznymi, gdzie dla bezmyślnych 

encyklopedystów nie ma miejsca! 
 

Społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na utrzymanie pasożytów nie stać! 
 

Czy jest jakieś nierewolucyjne wyjście z sytuacji? 
 

Wydaje się, że najbliższe wybory prezydenckie są w stanie otworzyć drogę do normalności.  
 

Wyegzekwowanie umieszczenia w Konstytucji, zapisów Fundamentalnego Prawa Państwa 

Demokratycznego wraz z istotnymi treściami wspomnianego wyżej Memoriału z 3 maja 2009 

roku, doprowadzi do postawienia szlabanu szaleństwu samowładzy!  
 

Zapisy te są też kagańcem na samowolę w zakresie tworzenia praw stanowionych.  
 

Dostosowanie praw dotychczas ustanowionych do wymagań Prawa Fundamentalnego, jest w 

stanie znormalizować rozchwiane dotychczas funkcjonowanie naszego państwa.  
 

Nadszedł czas aby: 

Przywrócić Prawu Godność! 

Ludziom Oddać Sprawiedliwość! 

System Prawny Wstawić na tory Prawa! 
 

Wybory prezydenckie pokażą, czy żywi upomną się o swoje prawa?  
 

Czy nadal będą tkwić w bezwolnym marazmie i tragedii ludzi, gdzie Bogiem jest 

urzędnik i bezmyślnie ustanowiony święty przepis.  
 

A może przepis idiotyczny z premedytacją? 
 

Pewnie DO CZASU WIĘKSZEJ TRAGEDII. 
 

Nasuwa się jeszcze jedno pytanie!  

Czy Zdrajcy Stanu mają prawo kandydować na najwyższe urzędy w Naszym Państwie w tym 

Prezydenta?  
 

Nie weryfikując zapisów regulacji pod kątem zgodności z prawem działają na szkodę 

społeczeństwa!  
 

Jest to Zdrada Stanu!  
 

Ukrywanie podstaw prawa, celem manipulowania regulacjami w interesie różnych grup 

aspołecznych w tym urzędniczych!  
 

Jest to niewątpliwie Zdrada Stanu!  
 

Dopuszczenie do likwidacji kilku milionów miejsc pracy, będących podstawą egzystencji 

obywateli i państwa!  
 

Jest to Zdrada Stanu! Sposób likwidacji miejsc pracy, przez obsadzenie kierowniczych 

stanowisk z klucza partyjnego, w celu wyeliminowania bądź przejęcia firm!  
 

Jest To Zdrada Stanu!  
 

Współudział w tworzeniu regulacji umożliwiających, pozornie zgodny z prawem sabotaż 

Rzeczpospolitej Polskiej przy pomocy struktur sejmowych, na przestrzeni lat, też jest Zdradą 

Stanu!  
 

Wyszkolenie kilkudziesięciu roczników "prawników" w utrwalonym przekonaniu, że 

wartości w postaci Prawa, Zasady współżycia społecznego, Zasady sprawiedliwości 

społecznej, nie istnieją, jest bez wątpienia Zdradą Stanu!!  
 

W ilu strukturach Rzeczpospolitej Polskiej umieściliście pasożyty tych "prawników", w celu 

sabotażu SYSTEMU PAŃSTWA?!  
 

Przecież tym skutkują ich działania POZBAWIONE ZASAD! 
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Działanie na szkodę społeczeństwa z wykorzystaniem najwyższych urzędów i funkcji 

państwowych jest Zdradą Stanu!  
 

Nie podlega to żadnym dyskusjom!  
 

Czy naprawdę olewacie przestępcze skutki waszych działań, szanowni najwyżsi urzędem 

ZDRAJCY STANU! 
 

Przeanalizował i przedstawił: 

Andrzej Tomasz Sobolewski 

 

A oto PRAWO FUNDAMENTALNE, O KTÓRE MOŻE WARTO ZAWALCZYĆ?! 

CELOWO POMINIĘTE W KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

ABY UZYSKAĆ MOŻLIWOŚĆ TOTALNEJ SAMOWOLI PRAWNEJ I DESTRUKCJI!! 

CZTERY REGUŁY PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO. 
 

REGUŁA 1 

DEFINICJA PRAWA 

Prawem jest zbiór logicznych definicji i uregulowań, służących społeczeństwu i jego 

Obywatelom do ochrony zdrowia, życia, egzystencji, ochrony tych wartości, oraz do 

zdefiniowania, uregulowania i egzekwowania wzajemnych obowiązków, odpowiedzialności i 

praw. Przy czym prawa obywateli łożących na utrzymanie całego państwa, są prawami 

pierwszymi przed prawami podmiotów pozostałych, pobierających wypracowane i wyłożone 

środki, bez rozliczenia obowiązku i odpowiedzialności, bądź nie wnoszących niczego. 
 

REGUŁA 2 

ZASADA WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO 

Podstawową zasadą współżycia społecznego w państwie demokratycznym, jest obowiązek 

dostosowania zachowań do możliwości ochronnych, oraz w sposób najmniej utrudniający 

pozostałym, możliwość korzystania z należnych im praw, a jeżeli są w potrzebie, jest taka 

możliwość i wola, to należy im pomóc. 
 

REGUŁA 3. 

ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ 

Sprawiedliwość społeczna, to stan relacji wzajemnych, gdzie należności otrzymywane są 

według zasług, a ponoszona odpowiedzialność według niegodziwości. 
 

REGUŁA 4. 

ZASADA ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

Jeżeli każdy sądzi inaczej, to należy stosować wzorce, bowiem posiadają one cechy 

niemożliwe do logicznego zakwestionowania. 

Współczesne relacje wzajemne W Naszej RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, po przemianach 

od roku 1989, ujawniły nieprawidłowości i zagrożenia istotne z punktu widzenia interesu, 

oraz bezpieczeństwa społeczeństwa i jego obywateli. 

Rozwiązaniem kluczowym, stało się opracowanie, wynikających z Czterech Reguł Państwa 

Demokratycznego, Podstawowych Norm Prawnych, ujmujących zagrożenia i 

nieprawidłowości stwierdzone i udokumentowane, oraz kryteria ograniczające ich 

uaktywnianie i oddziaływanie na relacje wzajemne. 

Podstawowe definicje i uregulowania zawarte są w poniższej treści. 
 

ROZDZIAŁ II 

PODSTAWOWE NORMY PRAWNE 
 

Art. 1. Jedynym istotnym prawem naturalnym, jest zespół zachowań chroniących najwyższe 

wartości. Dla każdej żywej istoty są to życie, zdrowie i egzystencja. 
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Art. 2. Państwo demokratyczne, jest to społeczeństwo z wyłonionymi organami, 

zobowiązanymi do prokreatywnej pracy na rzecz tego społeczeństwa. Społeczeństwo łożąc na 

organizację i utrzymanie wyłonionych organów, uzyskało prawa nabyte i w związku z tym , 

ma prawo egzekwować realizację obowiązku na swoją, czyli społeczeństwa rzecz. 

Art. 3. Prawem podstawowym, jest zespół logicznych definicji i uregulowań, służących 

społeczeństwu jak i jego obywatelom, do ochrony najwyższych wartości, oraz do 

zdefiniowania, uregulowania i egzekwowania wzajemnych obowiązków, odpowiedzialności i 

praw. Przy czym prawa obywateli łożących na utrzymanie państwa, są prawami pierwszymi 

przed prawami podmiotów pozostałych, pobierających wypracowane i wyłożone środki, bez 

rozliczenia obowiązku i odpowiedzialności bądź nie wnoszących niczego. Treści i definicje 

uregulowań, obowiązane są spełniać kryteria wartości niemożliwych do logicznego 

zanegowania. Wszelkie roszczenia wzajemne, obwarowane są kryteriami, zasadności i 

rozsądnej relatywności. 
 

Art. 4. Przepisy prawa, są to warunkowe, samodzielnie niestosowalne prawa stanowione, 

inaczej prawa podporządkowane. Występuje tutaj uzasadnienie w postaci braku gwarancji 

niezawisłości, osób stanowiących prawo jak i je egzekwujących. Jest to zagrożenie, 

nieprawidłowościami celowymi lub nieświadomymi w procesie stanowienia prawa jak i jego 

stosowania czy egzekwowania. 
 

Art. 5. Najwyższą władzą w państwie demokratycznym jest społeczeństwo tego państwa. 

Istnienie, organizacja i działanie pozostałych organów władz, zależy od rodzaju demokracji 

oraz stosowanego prawa stanowionego. 
 

Art. 6. Podstawowe zagrożenie w państwie demokratycznym, jest zdefinowane w 

stwierdzeniu: 

"Jeżeli ktokolwiek z organów pozostałych władz, będzie miał jakąkolwiek motywację do 

popełnienia zbrodni, przy jednoczesnym przekonaniu o własnej bezkarności, często 

wynoszonym z rodzaju piastowanej funkcji, na pewno tej zbrodni się dopuści. Istnienie tego 

zagrożenia nakłada na wszystkie organy państwa, obowiązek wprowadzenia wszelkich 

możliwych procedur i regulacji, skutecznie unieszkodliwiających to zagrożenie. Jednym z 

obowiązków bezwzględnych, jest stosowanie koniunkcji przepisów z prawem. 
 

Art. 7. Niezawisłość, jest to niezależność od wpływów zewnętrznych, zdefiniowana brakiem 

związku rzeczowego, powinowatego i emocjonalnego, poprzedzonym rzetelną wiedzą, 

zakresie rzeczowym, merytorycznym i prawnym. Obowiązuje w całym zakresie czynności 

procesowych i pozostałych prawnych, od postępowania przygotowawczego do orzeczenia 

końcowego zatytułowanego wyrokiem. W zakresie stosowania prawa i egzekwowania 

odpowiedzialności, niezawisłość, jest podzielona na instytucjonalną i personalną, co ma 

szczególne znaczenie w definicji instytucji Sądu, która musi spełniać kryteria wymagane dla 

Sądu, oraz stanowiska i godności sędziego, również ograniczonego kryteriami. 
 

Art. 8. Przestępstwem jest, każde działanie na szkodę społeczeństwa jak i jego obywateli, a 

każde przestępstwo popełnione z wykorzystaniem systemu prawnego państwa, jest zbrodnią 

prawną. Dotyczy to zarówno skutku jak i zamiaru (celu do osiągnięcia spełniającego kryteria 

przestępstwa). 
 

Art. 9. Zbrodnia sądowa, jest to zbrodnia prawna, popełniona z wykorzystaniem systemu 

sądowniczego państwa. 

Sądem bowiem, jest wyłącznie, instytucja z gwarantowaną, kwalifikowaną niezawisłością 

instytucjonalną, posiadającą kadrę, spełniającą koniunkcję kryteriów urzędu sędziego, czyli 

osoby spełniające kryteria koniunkcji, zawierającej czynniki: Nieskazitelnej Uczciwości, 



8 

 

Niezawisłości oraz Mandatu. Spełnienie ograniczeń ma wykluczyć możliwość szkodzenia 

społeczeństwu i jego obywatelom, z wykorzystaniem systemu sądowniczego państwa, czyli 

popełnienie zbrodni sądowej. 
 

Art. 10. Zbrodnia prawna, z wykorzystaniem najważniejszych organów władz państwa, jest 

zdradą stanu. 

Art. 11. Wyrokiem Sądu jest wyłącznie, orzeczenie Sądu pozbawione wad (uchybień), czyli 

wolne od błędów rzeczowych, merytorycznych i prawnych. Nadawanie tytułów wyroku, 

orzeczeniom niespełniającym tych kryteriów, jest zbrodnią przeciwko instytucji Sądu. 

Spowodowało utratę wiarygodności Sądów, jako instytucji najwyższego zaufania publicznego 

oraz wypełnia kryteria definicji zbrodni sądowej. 

Jednocześnie, powyższa definicja wyroku, jest uzasadnieniem niekwestionowalności 

wyroków sądowych! 
 

Art. 12. Osobą upoważnioną, jest osoba posiadająca upoważnienie do wykonywania 

określonych czynności w postaci: polecenia pisemnego, upoważnienia zawartego w zakresie 

czynności, polecenia służbowego, czy też mandatu. 
 

Art. 13. Osobą uprawnioną jest osoba posiadająca właściwe i sprawdzone z wynikiem 

pozytywnym kwalifikacje, czyli potwierdzenie posiadania wiedzy i umiejętności, analizy oraz 

oceny w zakresie rzeczowym, merytorycznym i prawnym. 
 

Art. 14. Obowiązkami obywatela, są wszelkie niezbędne działania na rzecz społeczeństwa na 

zasadzie wzajemności, rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, jego samego, jako 

podstawowego podmiotu w tej komórce !. 
 

Art. 15. Obowiązkiem szczególnym obywatela, wobec czynów przestępczych lub innych 

działań szkodzących społeczeństwu jak i jego obywatelom jest, w przypadku braku innych 

możliwości, zrobić wszystko co niezbędne i możliwe, aby działania te i czyny, skutecznie 

unieszkodliwić!. 
 

Art. 16. Obowiązkiem organów państwa, są wszelkie niezbędne i możliwe działania dla 

rozwoju i ochrony społeczeństwa jak i jego obywateli !. 
 

Art. 17. W zakresie relacji wzajemnych, występuje obowiązek dostosowania zachowań do 

możliwości ochronnych, zwłaszcza pozostałych podmiotów i w sposób, najmniej utrudniający 

możliwość korzystania z przysługujących czy należnych im praw. Wysokość świadczeń na 

rzecz obywatela, powinna być relatywna bądź oparta o parytet wypracowanych przez niego 

wartości. Kryteria minimalne, winny być dostosowane, do przeciętnych kosztów utrzymania 

obywateli i ich rodzin !. 
 

Art. 18. Brak gwarantowanej rzetelności w sprawowaniu władzy, powoduje ograniczenie 

uprawnień do zakresu odpowiedzialności !. 
 

Art. 19. Wszystkie osoby, których działanie ma, lub może mieć wpływ bezpośredni lub 

pośredni na zdrowie, życie, egzystencję bądź bezpieczeństwo tych wartości, obowiązane są, 

być osobami upoważnionymi i uprawnionymi !. 
 

 

KONIEC ZAPISU FUNDAMENTALNEGO PRAWA DEMOKRATYCZNEGO! 

ZDANIEM AUTORA OBOWIĄZUJĄCEGO W POLSCE OD MOMENTU NAZWANIA 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAŃSTWEM DEMOKRATYCZNYM !! 
 

W każdym państwie demokratycznym, zakwestionowanie logiczne, obowiązku stosowania 

powyższych zapisów, jest nie Możliwe! 

Osądźcie sami czy jest się o co bić? 

Pozdrawiam cierpliwych. 

Andrzej Tomasz Sobolewski 
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Wyłączny autor i właściciel powyższych treści, udostępnionych społeczeństwu 

Rzeczpospolitej Polskiej ! 


