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DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZASYSTEMOWY PROKURATOR
DO ZWALCZANIA
ZBRODNI PRAWNYCH I SĄDOWYCH
PODSTAWODAWCA PRAWNY
Andrzej Tomasz Sobolewski
Mandatariusz.
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W organizacji. Tymczasowy adres:
Aleja Marszałka Piłsudskiego 49/63
43-100 TYCHY
Tel/tax 322172430. kom. +4860448510 1
e-mail: soanto@onel.pl
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Tychy 28 listopada 2010 roku!

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji R.P.
Minister Obrony Narodowej R.P.
-
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Nasze oznaczenie: ZZPi

112010/4

Dotyczy: REALIZACJI OBOWIĄZKU OBRONY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PRZED SKUTKAMI BRAKU ZASAD PRAWNYCH, LOBBOW ANYCH
PRZEZ SEKTĘ RELIGIJNĄ OKUPUJĄCĄ SYSTEM PRAWNY,
ZWŁASZCZA SĄD NAJWYŻSZY!
PONIEWAŻ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ OCZYWISTYM FAKTEM JEST
ralizowany algorytm destrukcji według prostego scenariusza.
1. Ukryć Podstawy Prawa, czyli Zasady!
2. Odczekać aż przyjmie się brak Zasad!
3. Namnożyć Beneficjentów Braku Zasad! Powyżej krytycznego progu (Parkinsona)
zaczną namnażać się samoczynnie!
4. Pozostało odczekać, aż przekroczona zostanie granica toleracji niegodziwości. Po jej
przekroczeniu oczekiwana jest autodestrukcja społeczeństwa, państwa bądź
cywilizacji! Środki destrukcji przeważnie są w rękach Beneficjentów Braku Zasad!
W historii świata miało to miejsce kilkakrotnie! I jak donosi historia, za każdym razem,
palce w tym maczali kapłani albo inaczej szamani Moloha!
W związku z brakiem ze strony przepisotwórców i Sądu Najwyższego, możliwości
podważenia trafności oceny stanu Rzeczpospolitej Polskiej, złożyłem w wszystkich
podstawowych organach przepisotwórstwa, dokument zatytułowany "MEMORIAŁ MONIT", zawierający wymagane przeciwdziałania wskazanej powyżej sytuacji. Brak

merytorycznej odpowiedzi ze strony adresatów w tym Sądu Najwyższego,
na wskazany dokument,
uczynił zapisy zawarte w dokumencie
egzekwowalnymi! Nadmieniam, że dokument datowany jest na 3 maja 2009 roku, a
dostarczony został adresatom 4 maja 2009 roku! W dniu 4 stycznia 2010 roku
zwróciłem się z pismem do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wydanie opinii

przez zespół sędziów, w zakresie występowaniu obowiązku, bądź jego
braku, umieszczenia zapisów podstawowego, czyli Fundamentalnego Prawa
Państwa
Demokratycznego!
Ponadto
wczesD1eJszymi
późniejszymi
ZZPiS 112010/4 Dokument elektroniczny przekazany adresatom pocztą elektroniczną
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korespondencjami,
informowałem o nieprawidłowościach
PODSTAWOWYCH
w
działaniu systemu sądowniczego i pozostałego systemu prawnego! Enigmatyczne
odpowiedzi odsyłały moją osobę do regulacji Ustawowych, jak wykazały fakty,
ustanowione w części bądź w całości z pominięciem podstaw! Zwracając uwagę w roku
2008, w treści Memoriału z miesiąca sierpnia 2008, o konieczności weryfikacji zapisów
ustaw, pod kątem zgodności z podstawami prawnymi, udało się uzyskać powołanie
komisji "Przyjazne Państwo"!

Jak pokazały skutki, lobby prawnicze będące największym beneficjentem braku zasad czyli podstaw, doprowadziło
do ograniczenia
zakresu
działania komisji! Ponadto brak podstawowych kwalifikacji w merytorycznym
zakresie podstaw prawnych, członków komisji, był elementem ograniczającym
skuteczność powołanej struktury!
Wyniki analizy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wykazały ponad wszelką
wątpliwość wpływ wszechobecnego lobby prawniczego, którego celem osiągniętym, stało
się utworzenie Przemysłu Prawniczego, Politycznego i Urzędniczego!
Ukrycie Podstaw Prawa i namnożenie beneficjentów tego stanu rzeczy, przy
równoległym przypisaniu Ustawom wizerunku prawa, ustanowionym z pominięciem
podstaw prawnych, skutkowało rozchwianiem organizacyjnym i gospodarczym
Rzeczpospolitej Polskiej! Polityka medialna umożliwiła doprowadzenie społeczeństwa
do podziału partyjno - wyznaniowego!
W powyższym układzie, namnożenie beneficjentów braku zasad, skutkiem swoim
spowodowało stan bliski zagrożenia bytu Państwa!

Czy aby napewno chcecie złożyć na ołtarzu Moloha,
Rzeczpospolitą Polską i jej społeczeństwo?!!
Działając w oparciu o listy podpisane przez obywateli, uprawniające moją osobę do
kontroli ochrony praw obywateli w całym zakresie praw należnych, od roku 2005
prowadziłem badania systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. W trakcie analizy
ulegając emocjom, widząc skalę niegodziwości, dzieliłem się wiedzą z rezydentami
systemu prawnego i pozostałymi strukturami, w założeniu odpowiedzialnymi za stan
rzeczy, nieprawidłowy! Co zostało udowodnione. Wroku 2009 udostępniona obywatelom moja wiedza, skutkowała rozszerzeniem uprawnień o pełne uprawnienia
Pozasystemowego Prokuratora Do Zwalczania Zbrodni Prawnych i Sądowych. Gdy
listy potwierdzająe wsparcie dla moich działań, w znacznej moim zdaniem, wystarczającej liczbie obywateli zostały mi doręczone, w oparciu o podstawy prawne i zapisy
mandatu,
opracowałem akt założycielski struktury Prokuratorskiej
jak wyżej i
złożyłem go do właściwych organów wyborczych i przepisotwórczych w dniu 30 czerwca
2010 roku. Z racji wypełnienia kryteriów Art. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
podważyć prawidłowość działań obywateli w tej sprawie nie sposób!

Tym samym po upływie trzech miesięcy, wobec braku
prawnie
uzasadnionych
protestów, obywatele uzyskali organ wspomagający
ich w
przeciwdziałaniach
przestępczym
beneficjentom
braku zasad! Dotyczy
rezydentów
przemysłu prawniczego
i urzędniczego!
Można ich śmiało
nazwać patogenami i dewiantami prawniczymi!
A zapisy PODSTAW PRAWA mojego autorstwa stały się egzekwowalne,
czyli obowiązujące!!
Uczyniony
zostałem
PODSTAWODAWCĄ
PRAWNYM!!
Obywatele
Rzeczpospolitej Polskiej zyskali narzędzie w postaci Podstaw Prawa!
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Osoby i instytucje
Rzeczpospolitej
Polskiej są obowiązane
chronić
obywateli i państwo. Dopuszczając
do daleko zaawansowanego
stanu
patologii systemowej, popełniona została ZDRADA STANU!
Korygując
zapisy Konstytucji,
aby spełniała
rolę Niepodważalnych
Fundamentów
Prawnych,
pozbawi się narzędzia
beneficjentów
braku
zasad. Problemem będą bezmyślne narzędzia mówiące, których namnożenie jest ponad krytyczne. W znacznej części są one nieświadomymi benficjentami
braku
zasad!
Wdrożenie
ZASADY
SPRAWIEDLIWOŚCI
SPOŁECZNEJ,
gdzie należności są otrzymywane stosownie do zasług, a
ponoszona
odpowiedzialność
stosownie do niegodziwości,
pozbawi ich
podstaw egzystencji,
bądź znacznie ograniczy profity z tytułu bycia
narzędziem destrukcji! Wojna domowa na horyzoncie! Obecnie środki na
utrzymanie
rozbudowanych
poza kontrolą pasożytów, pobierane
są z
kredytów! Jest to nic innego jak utrata kontroli nad systemem państwa!
Szamanom Moloha, czyli organizatorom braku zasad o to chodziło!
Niezbędne zmiany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jako Ustawy Zasadniczej
dotyczą części podstawowej. Aby Art. 8 Konstytucji miał swoje umocowanie prawne, po
zapisie Artykułu 2 należy umieścić zapis : Państwo demokratyczne i prawne jest
państwem czterech reguł. W następnych punktach zacytować należy całą treść
Fundamentalnego Prawa Państwa Demokratycznego. Nie jest dopuszczalne, umieszczenie w Konstytucji i pozostałych przepisach, zapisów pozbawiających odpowiedzialności
jakiekolwiek struktury! Z zasady będą one nieprawne, czyli podważalne!
Ponieważ Sędziowie i Prokuratorzy, nie mogą być sługami żadnego kościoła, sekty
religijnej ani polityki, rezydenci Sądu Najwyższego i pozostałych. spełniający kryteria
dogmatyków prawniczych czy odpornych na wiedzę patogenów prawniczych.
niezwłocznie winni być odsunięci od stanowisk decydujących o systemie prawnym
Rzeczpospolitej Polskiej i tym co się w nim dzieje!
ZAPISAMI Art.178 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, przy pomocy wszechobecnych
lobbystów, sekciarze Moloha, POZBAWILI
NAS SĄDÓW WIĘC UPRAWNIONE
BĘDĄ SAMOSĄDY, ALE NA NICH SAMYCH, WYHODOWANYCH PRZEZ NICH
PATOGENACH i POZOSTAŁYCH BENEFICJENTACH TEGO STANU RZECZY!
Tego się można spodziewać, jako wyniku
doznanej
przez społeczeństwo
NIEGODZIWOŚCI!
WIĘC
SZANOWNI
ADRESACI!
ZWRACAM
UWAGĘ NA OBOWIĄZEK
PASYWACJI SEKTY OKUPUJĄCEJ
SYSTEM PRAWNY RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ! MEMORIAŁ Z 2008 i 2009 ROKU MOŻE POMÓC!
W korespondencji proszę powołać się na oznaczenie zawarte w nagłówku
Ty czasowe oznaczenie

PODSTA ODAWCAPRAWNY
RZECZP SPOLITEJ POLSKIEJ
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Andrzej

asz Sobol wski

Otrzymują:
I. Adresaci.
2. Media Publiczne.
3.Na
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