Lidé jsou nezákonně obviňováni bez toho, aby jim vůbec bylo fakticky
řečeno z čeho a proč, na základě čeho, to se před nimi dokonce
systematicky tají a přitom se proti nim dělají úkony a jsou třeba již
formálně obviněni. Takže se nemohou ani bránit proti úkladným
KOMPLOTŮM, nemohou ani podat protidůkazy či vysvětlení, vše je jim
zatajeno. To odporuje veškerým zákonům, českému trestnímu řádu i
mezinárodním úmluvám, jedná se o zločinecké metody používané NKVD
ve dvacátých letech na území bývalého Sovětského svazu. V České
republice nyní působí dosazení VOROVE V ZAKONE, kteří ovládli mimo
jiného soustavu státního zastupitelství, jedná se o největší a nejbrutálnější
mafii od vzniku samostatného Českého státu v roce 1918.
Prosím Vás ještě jednou pro naivky či nechápavé. V České republice je jasně v zákoně napsáno, že
obvinění musí obsahovat odůvodnění, že vůbec došlo k trestnému činu a musí obsahovat
odůvodnění, že se ho dopustila konkrétní osoba. Odůvodnění není nějaký libovůlný text, že si
někdo něco myslí či se mu něco zdálo a tím je to odůvodněno, to musí být v podstatě vedený důkaz,
který ještě nebyl prověřen soudem, ale pokud je všechno pravdivé, například svědek A byl na místě
a viděl někoho při trestném činu a svědek B dosvědčuje, že svědek A byl na místě a taktéž viděl
trestný čin, neexistuje mezi nimi spojitost ani nějaký společný zájem, tak pak se patrně stal trestný
čin. Ještě to není odsouzení, ale musí být vyjádřen důvod, proč je někdo obviněn. Nestačí pouze
napsat, že svědek A přišel, něco řekl, třeba že jste hajzl a proto jste obviněn z vraždy, mrtvola se
nikdy nenašla, je to v jiném městě, než ve kterém žijete, ale někdo to udělat musel a říkají, že jste
hajzl, takže je tím odůvodněno vaše stíhání za vraždu. To není odůvodnění, ale nezákonný
nesmysl debila. Navíc není ani odůvodnění, jak se domnívají zločinci či debilové u policie a na
státním zastupitelství, pokud někdo prohlásí, že má „důvod“ Vás nechat stíhat, protože Vás
chce nechat třeba vyloučit z dědictví, oni si ve své nezřízené debilitě skutečně myslí, že to se
myslí odůvodněním, že někdo má důvod na Vás něco šít či co, to prostě hlava nebere.
Takže v zákoně, který se jmenuje trestní řád, je jasně deklarováno, že musí být jak podezření,
že byl spáchán trestný čin, tak podezření, že by se ho mohla dopustit konkrétní osoba, řádně
odůvodněno. Tito zločinci si to ale jako všechny paragrafy upravují k obrazu svému a v
podstatě tuto pasáž vyplní nesmyslným textem a zákon masivně nedodržují. V podstatě Vám
oznámí z jakého paragrafu jste obviněn až ve formálním obvinění, ale neřeknou Vám ve
skutečnosti, na základě čeho jste byl obviněn. I to samotné obvinění, tedy formální paragrafy, přijde
třeba po více jak roce, co proti Vám již dělají úkony!!! Mezi tím různě mění paragrafy i jakoby
„skutky“, za které Vás jakoby chtějí obvinit. Oni ani neskrývají, že jste prostě osoba určená
na obvinění a stíhání, že proti Vám je zakázka a že se tedy hledá, jak na věc a bude se to nějak
zkoušet, dokud se to za spolupráce zfetovaných zločinců ze státního zastupitelství nějak
nepodaří. Neustále falšují složku podle aktuálních potřeb, často i různě protichůdně. Jednou chtěli
tvrdit to, pak se to ale nehodí, tak zase použijí něco ve zcela opačném, jimi vymyšleném významu.
Říkají, že Vám nic nemusí ukazovat, protože nejste obviněn a oni si jen tak vyšetřují a to můžou
dělat libovolně dlouho. Přestože tedy proti Vám dělají úkony, tak formálně Vás neobviní a tím
Vám jedním argumentem jakoby upřou veškerá práva, protože předstírají, že jste snad jenom
podezřelý a to je v principu každý, následně ale když Vás obviní, tak světe div se, složku dále
tají, jakoby se nechumelilo, jede se úplně ve stejných kolejích, dokud nejste uvězněn. Situace
je fakticky úplně stejná jako před tím, takže mimo formalit vlastně nevíte, na základě čeho jste
vůbec obviněn a v podstatě ve skutečnosti nevíte tedy ani z čeho, nevíte co a kdo o Vás vypovídal,
natož, abyste se mohli jakkoliv hájit či udávat skutečnosti na svojí obhajobu. Nemůžete ani
vyhledávat protidůkazy na svojí obhajobu, protože nevíte co a kdo proti Vám konkrétně vypověděl.

Nic takového pochopitelně ve vyspělém světě neexistuje, Němci ani nechtějí věřit, že to je vůbec
možné? Vždyť je to totálně padlé na hlavu, zrůdná bezbřehá zločinnost.
Pokud cokoliv odtušíte a udáváte skutečnosti na svojí obhajobu, pochopitelně není nic
prošetřováno, celé utajování se děje právě proto, abyste toto, na co máte pochopitelně podle
zákona právo, nemohl dělat a oni mohli svůj KOMPLOT přednést soudu a Vy jste pak neměl
vůbec žádnou šanci. Následně se například z vazby asi moc hájit nemůžete … natož, abyste
sám mohl hledat důkazy. Je to absolutně zločinný mechanizmus vytváření KOMPLOTŮ, aby
se oběť vůbec nemohla bránit !!!
Toto odporuje veškeré zákonnosti a všem mezinárodním závazkům. Pokud Vám oznámím, že
jste obviněn z vraždy a zatajím Vám složku, no tak je to sice hezké, že Vás někdo jakoby obvinil
třeba z vraždy, ale vy se fakticky nemůžete hájit a nemůžete dávat ani podnět k vyšetřování. Takže
to zcela vyprazdňuje i slovo obvinění, vlastně vůbec obviněný nejste, zákon pochopitelně nic
takového nepřipouští a ani nemůže, to může napadnou pouze debily nebo zločince.
Vysvětlení pro blbé, pokud se třeba vražda měla stát v Brně, tak vy nemůžete říci, že v té době
jste byl určitě v Praze a můžete to třeba dokázat videozáznamem třeba z benzínové stanice.
Ještě jiný příklad, pokud o Vás tvrdí osoba XY, že Vás třeba při vraždě viděla a jedná se o osobu,
která Vám třeba před tím vyhrožovala, že když jí nedáte peníze, tak o Vás bude tvrdit, že Vás viděla
při vraždě a Vy třeba byste měl k tomuto důkazy, tak pokud se ani nedozvíte, co konkrétně a kdo o
Vás tvrdí něco, tedy i která osoba, tak pochopitelně nemáte možnost vůbec uvést argumenty na
svoji obhajobu. Proto všude na světě musíte mít přístup do složky, takzvaně před prvním
úkonem policie, který omezuje Vaši svobodu či před prvním výslechem, neboť Vy musíte mít
možnost se hájit. I při výslechu musíte vědět v jakém jste postavení, jestli si třeba můžete
výslechem sám ublížit. V Čechách se používá metoda, že třeba policie předstírá, že vyšetřuje něco
jiného, přitom připravuje komplot na Vás, což je absolutní porušení zákonnosti, avšak to utajování
složky je naprosto totální popření všech zásad a zákonů vůbec. Tady ta mafie klidně používá
ty nejzrůdnější metody NKVD. Je to ve skutečnosti snaha o totální absolutní bezpráví.
Všichni ti, co toto v České republice organizovali, musí být dříve nebo později dopadeni a
odsouzeni podle zákona ke spravedlivým trestům.
Nyní se vyhýbají soudům za masivního zneužívání zbraní Českého národa, tedy za masivního
zneužívání státní moci, nevydají spravedlnosti ani ty svoje největší zločince a ani se u toho
nestydí. Hned jak ta jejich hrůzovláda skončí, musí být okamžitě zajištěni, předáni soudům a
podle zákona spravedlivě vydány k výkonu trestu, stejnou mincí jim oplatit NELZE, to je
totiž nelidské a odporuje to všem zákonům, proti nim ale důkazy jsou, je jich mnoho, musí být
potrestáni za činy, kterých se dopustili, i kdyby ten čin byla pouhá nečinnost či kolaborace !!!

