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Odpowiedź na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. 

 

 W uzasadnieniu swojej odmowy pani prokurator powołuje się na brak znamion czynu 

zabronionego, co jest fałszywym oglądem sprawy, bowiem nastąpił w tym przypadku bezprawny 

zabór mienia suwerennego człowieka przez komornika reprezentującego system opresji społecznej i 

nielegalne regulacje. 

Czy zabór mienia nie jest czynem zabronionym? Czy przetrzymywanie przywłaszczonej rzeczy 

nie jest czynem zabronionym? A tak właśnie jest w tym przypadku. Do daty niniejszego pisma nie 

otrzymałem bowiem zwrotu mojej własności. 

Być może odmowa wszczęcia śledztwa wyniknęła z niezrozumienia statusu skarżącego przez 

panią prokurator? Wobec tego wyjaśniam: jako suweren, na mocy Deklaracji Wolnego Człowieka i 

posiadanego stanu świadomości, nie podlegam waszym opresyjnym regulacjom. Nie jestem żadnym 

obywatelem, a moje prawa nie pochodzą z żadnych ustaw i rozporządzeń, zwłaszcza, że te tworzone 

są przez osoby i instytucje nieuprawnione, nie posiadające wymaganej legitymacji społecznej i 

zajmujące stanowiska przepisotwórcze na podstawie, sprzecznej z zapisami konstytucyjnymi, 

ordynacji wyborczej. Jako wolny człowiek nie wyraziłem zgody na waszą nade mną zwierzchność, a że 

nikomu żadnej szkody nie wyrządzam, nie macie nade mną żadnej władzy. Nie jestem systemowym 

niewolnikiem, którego mienie i owoce pracy można bezkarnie rabować pod byle jakim pretekstem. 

Zatem odmawiając wszczęcia śledztwa proszę podać prawdziwe podstawy prawne, zamiast 

powoływać się na nieważne i nielegalne paragrafy, które nawet gdyby były legalne, mogłyby stanowić 

jedynie dopełnienie prawdziwego prawa – naturalnego, ponadczasowego, z którego winny wynikać 

wszelkie tworzone regulacje. Samo dopełnienie / przepisy nie mogą zastępować prawa, zwłaszcza w 

przypadku kiedy są tworzone z premedytacją przez podstawione polskojęzyczne osoby, 

zainstalowane w miejscu, gdzie powinien znajdować się polski rząd. 

Jeśli pani prokurator powołuje się na jakieś przepisy i regulacje i chce, żebym je respektował, 

powinna móc przedstawić dowody legalności przywoływanych paragrafów. Dowód tej legalności 

byłby tożsamy z dowodem na legalność polskich władz. Proszę zatem taki dowód przedstawić. W 

przypadku braku wymaganego dowodu zachodzi bowiem sytuacja bezprawnych działań sądu i 

komornika i zwyczajny rabunek zza parawanu nielegalnych przepisów. 

Czy komornik ma prawo zająć konto np. posła lub innego dyplomaty korzystającego z 

immunitetu?  Niniejszym informuję, że moja suwerenna osoba również jest chroniona immunitetem. 

Immunitetem wolnego człowieka, który nie ma swoich właścicieli i nie podlega waszej opresji. 



Nadto zachodzi okoliczność sprawiająca, że wszelkie działania i nawet status istnienia 

komornika i sądu nosi znamiona braku legalności, skoro urzędujący uzurpatorzy są nielegalni. Tworzą 

bowiem nieuprawnienie przepisy oraz mianują i powołują bezprawnie na urzędy beneficjentów tego 

bezprawia. Wnoszę zatem o wszczęcie śledztwa w kwestii nękania i rabunku wolnego człowieka przez 

sąd i komornika, których jurysprudencji wolny człowiek nie podlega. O naruszenie immunitetu wolnej 

istoty negującej uzurpatorską zwierzchność hierarchiczną człowieka nad człowiekiem. Nie uznaję 

bowiem ani prawa przestępców w togach ani w mundurach do decydowania o moim życiu, żadnym 

bowiem działaniem nie dałem im do tego legitymacji, a domniemanie, że podlegam waszym 

opresyjnym przepisom, niniejszym obalam. 
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 Zarzuty powyższe pod adresem funkcjonariuszy państwowych dotyczą również innych 

naruszeń moich praw. W tych sprawach również wnoszę o wszczęcie śledztwa, a są to: 

 - naruszenie praw własności przez kancelarię premiera, w kwestii nieuprawnionego 

posiadania i przetrzymywania mojej własności wbrew mojej woli oraz zaniechanie działań przez 

urzędników tejże kancelarii w kierunku realizacji mojego wniosku o oszacowanie i zwrot należnej z 

racji urodzenia części majątku narodowego; sygnatura nadana przez kancelarię premiera: 

DSO.SWA.571.2031.2017.ET; 

 - bezprawne pobieranie haraczy od owoców mojej pracy przez nielegalny tzw. urząd 

skarbowy i odmowa ich zwrotu; 

 - bezprawne pobieranie przymusowych danin na ubezpieczenie społeczne, sprzeczne z 

zapisami konstytucyjnymi i odmowa ich zwrotu; 

 - bezprawne pobranie i odmowa zwrotu opłaty przez gminę Bolesławiec, za działkę 

budowalną, którą gmina sprzedała nie będąc jej właścicielem, nie mając do niej prawa; analogicznie 

jednostki samorządu terytorialnego dokonują procederu wyłudzeń od Polaków za sprzedaż Polakom 

ich polskiej ziemi. 

 - niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w kwestii 

zapobieżenia handlu polskimi dziećmi – na podstawie materiału: 

https://bit.tube/play?hash=QmbeLqbzzR4mxZzaHs8RQMN8T6wpqpAZGAKpfJtbQVU7bX&channel=4

1888  

http://fundacjadobregopasterza.pl/  
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