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ZDRADA STANU PRZEZ OBSADY TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO! 15 „SĘDZIÓW”

ZDRADA STANU PRZEZ OBSADY TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO! 15 „SĘDZIÓW” x 4 kadencje?! Ile kasy poszło
w błoto przez 20 lat na Ich wynagrodzenia i skutki ochrony tego stanu w
Rzeczpospolitej Polskiej?
A koszty pozostałych struktur?

QUO VADIS POLSKO?
WAŻNE LECZ NIEZNANE SPOŁECZEŃSTWU DATY, ROCZNICE I
DOKUMENTY.
29 Czerwca 2011 roku minęła rocznica złożenia aktu założycielskiego Pozasystemowego
Prokuratora Do Zwalczania Zbrodni Prawnych i Sądowych, do właściwych najważniejszych
organów naszego Państwa! Dokument ten jest następstwem prawnym dokumentów złożonych
tym instytucjom w latach poprzednich i woli obywateli mających świadomość przedmiotu
sprawy.
Z powodu Zdrady Stanu Rzeczpospolitej Polskiej popełnionej przez obsady kluczowych dla
systemu prawnego Państwa organów, dochodzenie przez Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej
Swoich Praw z wykorzystaniem wszelkich możliwości prawnych i sposobów jest
uzasadnione.
Adresaci dokumentu w ciągu tego roku ani razu nie odważyli się podważyć logicznie i
prawnie treści dokumentu!
Co ten dokument Społeczeństwu Rzeczpospolitej Polskiej daje?
Zdaniem wspierających, Otwiera Drogę Do Normalności!
Jego kopia i pozostałych, do użytku publicznego jest w załącznikach do niniejszej publikacji!
Co to takiego Stan Prawny Rzeczpospolitej Polskiej?
Jest to stan Konstytucyjny zapisany w Art. 2 Konstytucji mocujący naszą Ojczyznę jako
Państwo Demokratyczne i Prawne, Urzeczywistniające Zasady Sprawiedliwości
Społecznej!
Zapis ten wyznacza przeznaczenie Państwa i wynikającą z tego przeznaczenia, zasadę
działania Państwa! Tym samym wszelkie struktury powołane do realizacji celu istnienia
Państwa są obowiązane spełniać jednoznacznie określoną rolę.
Od czego zatem w 1990 roku reforma Rzeczpospolitej Polskiej winna się zacząć?
Zasady budowy wszelkich konstrukcji narzucają obowiązek projektowania według kryteriów
zasady działania, wynikającej z przeznaczenia konstrukcji i posadowienia ich na stabilnej
podstawie!
Logicznym zatem jest podział struktur administracyjnych na logicznie i ekonomicznie
uzasadnione działy!
A co faktycznie miało miejsce?
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Z racji braku zapisanych ugruntowanych zasad prawnych będących podstawą
koegzystencji w społeczeństwie demokratycznym, przejęte po poprzednim systemie
struktury, zostały nieznacznie zmodyfikowane w celu wykorzystania przestępczego!
Kto miał obowiązek wskazania ugruntowanych podstaw prawnych?
Czy rozszalałe z radości po obaleniu poprzedniego systemu społeczeństwo?
Czy może rezydenci systemu prawnego, mający obowiązek zachować zimny ogląd
sytuacji z racji piastowanych godności i pobieranych uposażeń?
Rzućmy okiem na zapis Art. 4 Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym!
Art. 4.
1. Trybunał informuje Sejm i Senat o istotnych problemach, wynikających z działalności i
orzecznictwa Trybunału. Nad informacją tą nie przeprowadza się głosowania.
2. Trybunał przedstawia właściwym organom stanowiącym prawo uwagi o
stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla
zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej!
A teraz przyjrzyjmy się zapisowi Art. 2 Konstytucji.
Państwo demokratyczne… Cóż to za wynalazek?
1. Przeznaczeniem Państwa jest Ochrona Społeczeństwa i jego Rozwój!
2.Wszyscy obywatele z zasady posiadający jednakowe prawa, zobowiązani są do wsparcia
realizacji celu powołania Państwa!
3. Z powyższego wynika jednoznaczna potrzeba podzielenia się społeczeństwa na zawody
utrzymujące państwo i zawody usługowe, odciążające utrzymujących państwo z części
obowiązków i odpowiedzialności! Uzasadniona ekonomicznie efektywność zawodowa jest
tego niepodważalną przyczyną!
Z zapisu punktu 3 i Zasady Sprawiedliwości Społecznej wynika jednoznacznie, że nikt za
darmo nie będzie nikogo wyręczał czyli odciążał! Z racji charakteru czynności, wyręczenie z
obowiązku, jest to usługa! Tym samym przy pomocy systemu podatkowego, pozyskiwane
muszą być środki na utrzymanie zawodów pomocniczych, odciążających czy wyręczających!
Jakie zawody są wymagane w zakresie odciążeń, wynika z organizacyjnie niezbędnej zasady
działania Państwa!
Państwo Prawne?
Z racji równych obowiązków odpowiedzialności i praw, niepodważalnie obowiązuje Zasada
Współżycia Społecznego!
A cóż to takiego za twór zapytacie? Jest to obowiązek obywateli wynikający z przeznaczenia
Państwa!
Czyli Obowiązek dostosowania zachowań do możliwości ochronnych i w sposób
najmniej utrudniający pozostałym możliwość korzystania z należnym im praw! A jeżeli
pozostali są w potrzebie, jest taka możliwość i wola to należy im pomóc!
Z powyższej definicji i naturalnych obowiązków ochrony wartości najwyższych w tym
egzystencji, wynika definicja PRAWA!
PRAWEM jest Zbiór Logicznych Definicji i Uregulowań Służących Społeczeństwu i jego
Obywatelom Do Ochrony Zdrowia, Życia, Egzystencji oraz Do Zdefiniowania, Uregulowania
i Egzekwowania Wzajemnych Obowiązków, Odpowiedzialności i Praw! Przy czym Prawa
łożących na utrzymanie Państwa są Prawami Pierwszymi Przed Prawami Pozostałych,
pobierających wyłożone środki bez rozliczenia obowiązku i odpowiedzialności bądź nie
wnoszących niczego!
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W wyprowadzeniu definicji PRAWA pojawił się twór w postaci Zasady Sprawiedliwości
Społecznej!
Zapytacie, a co to takiego? Przecież publikatory i „bardzo mądre” osoby z firmamentu
politycznego i „prawnego” głosiły, że coś takiego nie istnieje!
A jest to nic innego, jak Stan Relacji Wzajemnych, gdzie Należności Otrzymywane są
Stosownie Do Zasług, a Ponoszona Odpowiedzialność stosownie Do Niegodziwości!
Nasuwa się oczywiste pytanie! Skoro widać na pierwszy rzut oka, że są to niepodważalne
zapisy Ugruntowanych Zasad Prawnych czyli Podstaw, to gdzie one są zawarte w Ustawie
Zasadniczej?
A skoro nie są, komu służy taki stan?
Kto odpowiada za ich brak?
Z Art. 4 p. 2 Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jednoznacznie wynika, że Obsada
Trybunału Konstytucyjnego zobowiązana była i jest przedstawić właściwym organom
stanowiącym prawo uwagi o stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie, których
usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej, zwłaszcza w stosunku do obowiązku zawartego w Art. 2 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej i wykluczenie pozostałych wewnętrznych sprzeczności!
Podważyć to stwierdzenie nie sposób!
Przeanalizujmy zapis Art. 10 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej!
Widać w nim trzy siły wspierające społeczeństwo w organizacji zwanej Państwem!
Są to Władza Ustawodawcza, Władza Sądownicza i Władza Wykonawcza! Brak jest
jednoznacznego odniesienia tych Władz do Władzy Zwierzchniej jaką jest Społeczeństwo!
Z nazwy należy rozumieć, że społeczeństwo jest ponad pozostałymi strukturami Władzy!
Pasztet się zaczyna przy Art. 178 Konstytucji, gdzie zapisem w Konstytucji pojawia się
pozbawienie Sędziów Niezawisłości! Zapis ten czyni Sędziów podległymi Ustawom i
Konstytucji! A więc też Ustawie!!
Zatem artykułem tym Sędziowie posadowieni zostali jako Organ Wykonawczy Władzy
Ustawodawczej! Zlikwidowany został trzeci obowiązujący punkt podparcia, zapisany w
Art. 10 Konstytucji!
Po co komu taki zapis?
Odpowiedzią jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ za szkody wyrządzone przez rezydentów
wokand zwanych Sędziami!
Obecnie spada ona automatycznie na barki społeczeństwa! A więc hulaj dusza piekła nie ma!
Hola, hola! Sędzią jest WYŁĄCZNIE OSOBA NIEZAWISŁA!!
A uzależnienie od ustaw a naprawdę ustawek jak rolować społeczeństwo, pozbawia
sędziego niezawisłości!
Fakt niepodważalny! Brak niezawisłości wyłącza uprawnienie SĘDZIEGO!
Czyli faktem niepodważalnym jest konstytucyjne pozbawienie Nas obywateli łożących na
utrzymanie Państwa, niezbędnych do działania Sądów osób w zawodzie SĘDZIEGO!
Uniemożliwiono Nam dostęp do Niezawisłych Sądów!
Złamano Prawa Człowieka!
To kim są zasiadający na wokandach i tytułujący się sądem?
Z analizy przeprowadzonych dosyć rzetelnie, treści dydaktycznych nauczania prawników na
uczelniach, są to Beneficjenci Braku Zasad - hodowlane patogeny prawnicze, z nadania
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Krajowej Kontroli Jakości Hodowli Prawniczych Patogenów Społecznych, posługującej się
nazwą Krajowa Rada Sądownictwa! Która nawiasem mówiąc, zapisem w Konstytucji
wyłudziła dla siebie Prawa Boskie!
Kto w tym wszystkim gra pierwsze skrzypce?
Odważę się rzucić pewnikiem, że rezydenci TRYBUNAŁÓW i wykładowcy akademiccy
szkolący „prawników”!
A jaki w tym jest grzech obsad Trybunału Konstytucyjnego?
Powiem wprost ochrona niegodziwości przez ochronę braku zasad!
Czy Rzeczpospolita Polska jest państwem o stanie prawnym obowiązującym według
zapisu Art.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej?
Odpowiedź... Jednoznacznie NIE!
Pytanie czy stan ten jest ZDRADĄ STANU?
Odpowiedź. TAK!! I to bez najmniejszych wątpliwości!
A jakim więc Państwem jest Rzeczpospolita Polska?
Przeanalizujmy!
Brak Ugruntowanych Zasad Prawnych czyli Podstaw!
Jest to FAKT niepodważalny!
Namnożenie Beneficjentów Braku Zasad, ponad możliwości ekonomiczne społeczeństwa
czyli obywateli pracujących na utrzymanie Państwa!
Jest to FAKT niepodważalny!
Ktoś powie, ale przecież beneficjenci braku zasad czyli bezproduktywni urzędnicy to też
pełnoprawni obywatele pracujący na utrzymanie państwa! Przecież płacą podatki!
Niezupełnie, niezupełnie!
Nigdzie w przyrodzie nie ma miejsca stan fizyczny, w którym Pasożyt jest jednocześnie
organizmem swego Żywiciela!
Jaki wpływ na istniejący stan rzeczy mają obywatele łożący na utrzymanie Państwa?
Toż mają Prawo Wyboru Demokratycznego! Czy aby na pewno?
Liczebność Beneficjentów Braku Zasad i ich rodzin, zasilona pewną liczbą ogłupionych
nieświadomych wyborców, pozbawiła łożących na utrzymanie państwa możliwości
wpływu na to, kto zostanie wybrany i jaka forma kierowania Państwem będzie miała
miejsce!
Skład chemiczny fermentującej zawartości okrąglaka na Wiejskiej w Warszawie, od ponad
dwudziestu lat pozostaje niezmienny!
Większość Ustaw w swojej treści nie spełnia kryteriów posadowienia na Podstawach
Prawnych!
Namnożenie wdzięcznych beneficjentów braku zasad, spełniających ze swoimi rodzinami
rolę mięsa wyborczego pozwala na utrzymanie powyższego stanu!
Pytanie jak długo jeszcze?
Może do drugiej Grecji, albo czegoś bardziej spektakularnego?
Co z powyższego wynika dla łożącego na utrzymanie Państwa?
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Zawody pomocnicze, czyli usługowe mające za zadanie odciążyć łożących, z części
obowiązków i odpowiedzialności, zawłaszczyły prawa odrzucając łożącym na utrzymanie
Państwa, obowiązki i odpowiedzialność!
WYNIK?
Rób, rób Niewolniku na Rasę Panów Prawników, Polityków i Urzędników! I to bez
prawa sprzeciwu!
W wyniku analizy ujawnionym zostało, że Rzeczpospolita Polska przełomu XX i XXI
wieku jest Państwem Niewolniczym!
WNIOSKI!
Stan prawnie obowiązujący w naszej Ojczyźnie to Państwo Demokratyczne i Prawne,
Urzeczywistniające Zasady Sprawiedliwości Społecznej!
Jest to obowiązek Konstytucyjny zapisany w Art. 2 Konstytucji!
Stan istniejący w obecnym układzie organizacyjnym to Państwo Niewolnicze!
TO JEST ZDRADA STANU? CZY JEJ NIE MA?!
Ktoś powiedział „Ale numer”!
A czy to towarzystwo w postaci Beneficjentów Braku Zasad ma prawo wyłączności
wycinania numerów społeczeństwu przez ZAWODY USŁUGOWE czyli Przemysł
Prawniczy, Przemysł Polityczny, Przemysł Urzędniczy?
Dla potrzebujących!
Na stronie 3 aktu założycielskiego w punkcie 3 jest zapis zawieszający przepisy nie
zweryfikowane pod względem zgodności z PRAWEM!
Definicje PRAWA zawarte są w niepodważonym dokumencie!
Jeśli gnoje z przemysłów wymienionych powyżej, myślą że są bogami, macie możliwość
udowodnić im, że jest inaczej!
Wystarczy powołać się na zapisy w niepodważonym dokumencie!
Zapisów tych nie ma w Dziennikach Ustaw!
BO SĄ PODSTAWAMI!
Jeżeli zawody usługowe uważają, że mają do Was jakieś prawa i mogą Was gnoić
bezkarnie, muszą podważyć zapisy opublikowanych dokumentów w tym treści
powyższego artykułu!
Niezakwestionowany dotychczas,
Podstawodawca Prawny
Andrzej Tomasz Sobolewski
Pozasystemowy Prokurator
Do Zwalczania Zbrodni Prawnych i Sądowych.
Pozdrawiam!
W załączeniu kopie dokumentów - narzędzi do obrony Waszych PRAW!

