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NA PISMO O OZNACZENIU:

Informuję NIE UMIEJĄCYCH

PP V-OSO - 4/10

CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM,

że korespondencja

źródłowa dotyczy BRAKU PODSTAW
PRAWNYCH
W SYSTEMIE
RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ! Więc odsyłanie do inicjatywy ustawodawczej i
ustaw jest pozbawione podstaw logicznych! Dla wyjaśnienia
UST AWY Z
POMINIĘCIEM
PODSTAW, LOBBUJĄ GRUPY INTERESU, przedewszystkim
przemysłu prawniczego, politycznego i urzędniczego. Dochodzą do tego grupy
interesu gospodarczego! Oczywisty brak filtra w postaci zapisu podstaw, doprowadził
do Przepisotwórstwa Maniakalnego! W efekcie szkód dla Państwa trudnych do
zliczenia!
Ponad to Ustawa o Sądzie Najwyższym zawiera treść, tu cytat:
Przepisy ogólne
Art. 1.
Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do:

l) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez:

a) zapewnienie
w ramach nadzoru zgodności
jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych

z prawem

oraz

i wojskowych przez

rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych,

b) podejmowanie

uchwał rozstrzygających
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c) rozstrzyganie innychspraw określonych w ustawach;

============

W Art.). Widnieje zapis :"sprawowanie

wymiaru sprawiedliwości".
Ponieważ jedynym "prawem" i "sprawiedliwością"
jakie znamy, decyzją
Sądu Okręgowego
w Warszawie,
jest partia nosząca taką nazw~
niezbędnym jest podanie społeczeństwu, czym jest SPRAWIEDLIWOŚĆ,
do wymierzania której powołane są Sądy? Oraz czym jest PRAWO, na
które się powołujecie!
Ponadto w powyżej wskazanym Art. 1 a., nałożonym ustawą obowiązkiem, Sąd Najwyższy
był i jest zobowiązny z urzędu, zapewnić w ramach nadzoru, zgodności z
prawem
działań instytucji sądowniczych. Tym samym winna być podana
JEDNOZNACZNA,
NIEPODWAŻALNA
DEFINICJA
PRAWA w zakresie
PODSTAWOWYM A NIE USTAWOWYM!
A za tym, Sąd Najwyższy był i jest zobowiązany, doprowadzić do zgodności z
obowiązującymi PODSTAWOWYMI ( logicznymi, a nie ustawowymi ) zasadami
prawnymi, sposób działania sądów powszechnych. Wskazać tym strukturom,
jednoznaczne działania jakie organizacje te są obowiązane wypełnić w celu
uzyskania,
utrzymania
ochrony,
STATUSU
NIEZAWISŁOŚCI
INSTYTUCJO ALNEJ!
Do zagwarantowania jednolitości orzecznictwa, Sąd Najwyższy był i jest zobowiązany
podjąć niezbędne działania, aby osoby na wokandach powołane na urząd Sędziego
spełniały w swych obowiązkach, wymóg dokonania czynności uprawniających do
orzekania. Brak takowych, jest faktem niepodważalnym i udowodnionym, w znacznej
części orzeczeń podpartych rzekomymi uzasadnieniami! One to, są jednoznacznymi
dowodami faktów, BRAKU STATUSU SĘDZIEGO OSÓB WYDAJĄCYCH
ORZECZENIA NAZYWANE WYROKAMI!
Zapisem Art. 1 b., Sąd Najwyższy był i jest obciążony obowiązkiem podjąć uchwały

rozstrzygające
Niepodważalnym

zagadnienia
faktem

prawne.
i poważnym

zagadnieniem
prawnym,
jest
Z POMINIĘCIEM

i uporczywe powoływanie się na Ustawy
PODSTAW. Jest to moim skromnym zdaniem patologia!
permanentne

>PRAWO TO PODSTAWY!! Natomiast Ustawy to przepisy!! <
Fakt braku zapisu podstaw w ustawie źródłowej jest oczywisty i nie podlega
zakwestionowaniu! Ustawodawca
zajmuje się TWORZENIEM
USTAW.

Zatem WYMAGANIA W ZAKRESIE PODSTAW, ustawodawca winien
otrzymać z Sądu Najwyższego!! Skoro nie otrzymał, OBOWIĄZUJĄ
OPRACOWANE
I OPUBLIKOWANE
PRZEZ MOJĄ SKROMNĄ
OSOBĘ! I BĘDĘ TO EGZEKWOWAŁ!!
Obywatele Rzeczpospolitej
Polskiej pomogą gdyż mają prawo do egzekwowania wskazanych zasad,
zwłaszcza że łożą na utrzymanie państwa w tym Wasze! Wynik mojej,
ponad pięcioletniej pracy jest nie do podważenia! Tak stwierdziło kilka
osób z Waszego środowiska zapoznanych z wspomnianymi treściami!
Respondent sygnujący się, Główny Specjalista Urszula Daniluk, nie rozumiejąc pisanego
języka polskiego, winien być odsunięty od czynności mogących w efekcie zaszkodzić
powadze Sądu Najwyższego, i tak już naruszonej, brakiem wywiązania się struktury
posługującej się tą nazwą, z obowiązku nałożonego ustawą o Sądzie Najwyższym!!
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Podjęcie uchwały w zakresie orzeczenia, czy Fundamentalne Zapisy Podstaw Prawa
Państwa Demokratycznego winny być zawarte w ustawie nazwanej Konstytucją,
bądź nie, jak wynika z zapisu Artykułu I. przywołanej ustawy, jest obowiązkiem Sądu
ajwyższego!
Brak wywiązania się z oczywistych i wskazanych,
powyżej obowiązków podważa
wiarygodność instytucji używającej nazwy Sąd Najwyższy! Jest ponadto, dowodem
oczywistości, BRAKU STATUSU SĄDU!
Jednoznacznie

ma miejsce Kreowanie

i Ochrona

Niegodziwości

poprzez

BRAK

ZASAD, czyli PODSTAW!

Skoro nie jesteście Sądem Najwyższym, to czym jesteście?
Wnioski są oczywiste!
Sprytne unikanie zdefiniowania podstawowych zasad prawnych, czyli podstaw
współżycia społecznego, przez lata a pewnie tysi'lclecia, umożliwiło Wam
wyalienowane meandrowanie w społecznościach nieświadomych Waszych intencji.
W tematyce edukacyjnej Waszych "prawników" występują DOKTRYNY i DOGMATY.
W wypowiedziach wykładowców uczelni "prawniczych", HEREZJE!! Treści te są
jednoznacznie bez żadnych wątpliwości, związane z rodzajem SEKTY RELIGIJNEJ!
Jesteście strukturą i jak inne kościoły, przenikacie znaczną liczbę państw na ziemi!
Mistrzowskie wykorzystanie mimikry znanej z natury, umożliwiło Wam bezproblemową
akceptację w społeczeństwach, państw zakażonych waszymi strukturami!
Zdradziło Was, czynienie coraz bardziej światłym ludziom GEHENNY Z ŻYCIA, bez
żadnej żenady przez wyhodowanych przez Was patogenów prawniczych i dewiantów,
oraz otwarte od co najmniej 3 lat, głoszenie herezji, że wartości jak, ZASADA
WSPÓŁŻYCIA
SPOŁECZNEGO,
SPRAWIEDLIWOŚCI
SPOŁECZNEJ
PRAWA, nie istnieją!!
Jakim Kościołem jesteście? Gehenna jest jednoznacznie powiązana ze starożytnym,
pogańskim żydowskim bogiem Molohem! Poprawności pisowni nie dochodzę.
Jesteście Kościołem albo sektą Moloha, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała
Konkordatu, zawierającego zasady uznawania herezji przez Was głoszonych i
uznawania zasad tolerancji , pastwienia się nad życiem obywateli Rzeczpospolitej
Polskiej, oraz kreowania i ochrony takiego stanu rzeczy w sposób bezpośredni i
pośredni!

Dewianci

i patogeny prawnicze są w znacznej części obecni w Sejmie
Rzeczpospolitej Polskiej, jako posłowie, w całości biura prawnego Sejmu i biur
pozostałych przepisotwórców! Poza tym panoszą się w sądach i pozostałych
strukturach
Państwa. Ilu z nich jest NIEŚWIADOMYMI
NARZĘDZIAMI
MÓWIĄCYMI Waszego Kościoła, nie jest ustalone!
Na czas odprawiania Czarnych Mszy nad życiem ludzi, ubieracie stroje liturgiczne,
zbliżone wyglądem do strojów kapłanów Kościoła Papieskiego i próbujecie
wyegzekwować uznanie Waszych Praw Boskich!
KTO DAŁ WAM PRAWO DO WPŁYWANIA NA DZIAŁANIE RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ, PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO I PRAWNEGO, przez destrukcję
czynną i bierną?!!
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Poszkodowane Waszymi Działaniami, Społeczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej na pewno
NIE!!
Zwrócicie
SYSTEM
PRAWNY
NATURALNEMU
WŁAŚCICIELOWI,
czyli
Społeczeństwu łożącemu na jego utrzymanie. Innymi słowy Państwu Rzeczpospolitej
Polskiej!
Pozostaje życzyć Wam, abyście przepadli na następne tysiąclecia, a najlepiej na zawsze,
zanim doprowadzicie do upadku obecnej cywilizacji, którejś z kolei w historii ziemi,
jak mówią zapisy historyczne!
Ponieważ Sędziowie nie mogą być sługami żadnego kościoła, sekty religijnej ani
polityki, rezydenci Sądu Najwyższego i pozostałych, spełniający kryteria dogmatyków
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 Waszych
wszechobecnych lobbystów, POZBAWILIŚCIE NAS SĄDÓW WIĘC UPRAWNIONE
BĘDĄ SAMOSĄDY,
ALE NA WAS, WYHODOWANYCH
PRZEZ
WAS
PATOGENACH i POZOSTAŁYCH BENEFICJENTACH TEGO STANU RZECZY!
Tego się można spodziewać, jako wyniku WASZEJ NIEGODZIWOŚCI!
Jest jednoznacznie ralizowany algorytm destrukcji według oczywistego 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! Czyli struktury Wam
pokrewne!
POZOST ALI ADRESACI! ZWRACAM UWAGĘ NA OBOWIĄZEK PASYWACJI
SEKTY OKUPUJĄCEJ SYSTEM PRAWNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ!
W korespondencji proszę powołać się na oznaczenie zawarte w nagłówku
Tymczasowe oznaczenie

PODSTAWODAWCA PRAWNY
RZECZPO POLITEJ POLSKIEJ
Pozasys emowy Prokurator
Do Z al z ia Zbrodni
Pra
h S dOWY;
.~
s So ole ki
Otrzymują:
I. Adresat.
2. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji R.P.
6. Minister Obrony Narodowej R.P.
7. Media Publiczne.
8. Ala
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