
UPU   - UNIVERSAL POSTAL UNION

Světová poštovní unie (UPU) ve švýcarském Bernu je v dnešním světě mimořádně významnou

organizací. Je formulována na základě smlouvy. Žádný národ nemůže být uznán za stát, aniž by byl v

mezinárodní admiralitě, aby měl fórum společné pro všechny národy pro zapojení do obchodu a řešení

sporů. Proto USA podle Článků konfederace nemohly být uznány jako stát. Každý stát (kolonie) byl

suverénní a měl své vlastní zvykové právo, což vylučovalo, aby ostatní země jednaly s USA jako s národem v

mezinárodním obchodě. Dnes je mezinárodní admiralita soukromou jurisdikcí IMF a dalších , věřitelem v

případě bankrotu v podstatě každé vlády na Zemi.

UPU působí na základě smlouvy se všemi zeměmi světa. Je to, jako vládce nebo dozorce nad společnou

interakcí všech zemí v rámci mezinárodní spolupráce v obchodu. Každá země má poštovní systém a také

vzájemné bankovní a obchodní vztahy, přičemž všechny v rámci UPU pod ní spadají. UPU je vojenskou

jedničkou (mezinárodní admiralita je také vojenská) na světě.

Z tohoto důvodu by se měly všechny důležité právní a obchodní dokumenty zasílat prostřednictvím

pošty, a nikoli soukromými dopravci, jež představují překážku. Chceme přímý přístup k

autoritě - a odpovídající dostupnosti opravných prostředků a odvolání - UPU. Například pokud

odesíláte poštu prostřednictvím amerického poštovního úřadu a americký poštmistr vám neposkytne

nápravu, kterou požadujete, do jednadvaceti (21) dnů se můžete obrátit na UPU.

Používání poštovních známek automaticky vyvolává autoritu UPU.

Použití poštovních známek zahrnuje umístění známek na jakékoli dokumenty (pro účely spojování, ne

zasílání), které chceme zavést do systému. Dokud používáte razítko (jakéhokoli druhu), jste ve hře. Pokud

máte čas, prostředky a luxus vyřídit něco v dostatečném předstihu před vypršením daného časového

rámce, můžete použít razítka, která považujete za ideální. Nejvhodnější jsou razítka, která jsou jednak

velká a jednak obsahují více  barev. V případě nouzové situace, nebo prostě pokud je třeba šetřit, se hodí

jakékoli razítko. Použití poštovní známky a na ní váš autogram, se stáváte poštmistrem pro danou

smlouvu.

Při každém použití známky na dokumentu napište nad známku své celé jméno a příjmení pod úhlem. Barva

inkoustu, kterou k tomu použijete, závisí na tom, jaká barva bude nejlépe vidět na pozadí známky, barvy na

razítku. Ideální barvy pro tento úkon jsou fialová (královský titul), modrá (původ vazby - ten, kdo drží

smlouvu) a zlatá (královský výnos ).

Červené se za každou cenu vyhněte. Je zřejmé, že pokud máte tmavé, vícebarevné razítko, nechcete

používat fialový nebo modrý inkoust, protože váš autogram na něm nebude tak dobře vynikat, pokud

použijete inkoust světlejší barvy. V ideálním případě by se člověk mohl rozhodnout o nejlepší barvě pro

svůj autogram a poté si pořídit známky, které nejlépe vyhovují jeho kritériím a vkusu.

I když je nejlepší dolarová známka, je to luxus, pokud na tom člověk není finančně dobře. V opačném

případě si vyhraďte používání dolarových známek pro zásadní nástroje, jako jsou cestovní doklady.

Odůvodnění používání dvoucentových známek je to, že v 19. století byla oficiální poštovní sazba pro poštu

de jure Spojených států amerických stanovena na dva (2) centy. Vzpomeňte si na staré rčení "přidejte své

dva centy". Tato nominální hodnota by měla být ve většině situací ideální.



Razítka používejte na důležitých dokumentech, jako je šek, cestovní doklady, dokumenty, u soudu apod.

Kam známku umístit a kolik známek použít, závisí na konkrétním dokumentu.

Například na zakládací dokumenty a šeky dávejte známky do pravého rohu listiny, a to jak na přední, tak na

zadní straně. Pravý dolní roh lícní strany šeku, směnky nebo dlužního úpisu označuje závazek. Kromě toho

pravý dolní roh zadní strany listiny je konečnou pozicí na stránce, takže nikdo nemůže nic podepsat

(pomocí omezeného podpisu nebo jinak) po této pozici. Chcete mít poslední slovo.

Pokud máte pouze jednu známku, umístěte ji na místo, kde se očekává, že se podepíšete,

Například v případě dopravní pokuty umístěte známku do pravého dolního rohu, kde se máte podepsat a

podepište se přes známku šikmo zleva nahoru doprava dolů.

Tuto informaci uvádějte také na každém dokumentu, který od vás odchází, například na právních

dokumentech nebo smlouvách, nebo jiných důležitých dokumentech a/nebo dokumentech, které jsou

určeny pro vás, jako jsou soudní dokumenty a dluhy exekutorům: zlatým inkoustem, perem číslo sociálního

pojištění bez pomlček v pravém horním rohu přední strany každého dokumentu. To je královský edikt, že

jste živá duše, a ne korporátní fikce.

Vždy, když zpochybňujete dluh, který jste obdrželi poštou :

zlaté SS# bez pomlček, známku s autogramem a razítkem a přes celou přední stranu

šikmo napište modrým inkoustem následující zřeknutí se odpovědnosti. "Popírám tento dluh a všechny

nároky na smlouvu v souladu s 15 USC 1692 G.

Autograf na známce vás nejen utvrzuje v tom, že jste poštmistrem smlouvy, ale také v tom, že

představuje křížový nárok. Používání známek na dokumentech představuje pro vaše protivníky

problém, protože jejich jurisdikce je podřízena jurisdikci UPU, kterou jste nyní získali ve svůj prospěch.

Výsledkem tohoto postupu v praxi je, že kdykoli ti, kteří vědí co děláte, jsou příjemci vašich dokumentů s

podepsanými razítky, ustoupí. Pokud tak neučiní, předejte záležitost k vyřízení správci pošty v USA. Pokud

vám  neposkytne nápravu, předejte záležitost UPU, ať si v tom udělá pořádek.

Země, jejichž známky by bylo nejefektivnější používat, jsou Čína, Japonsko, Spojené státy americké a

Velká Británie. Využití těchto zemí pokrývá Východ i Západ. Nicméně vzhledem k tomu, že

se zdá, že USA jsou hlavním tahounem při zavádění Nového světového řádu, bylo by nejvhodnější použití

amerických známek a navrhovali bychom použít americkou známku v hodnotě 2 centů, protože  byla

poslední povolenou známkou pod hlavičkou Spojených států amerických.

Pokud na dokumenty, které předkládáte soudu, dáváte známky, dejte na zadní stranu každého dokumentu

známku v pravém dolním rohu asi půl centimetru od každého okraje.

Poté se podepište celým svým podpisem modrým písmem šikmo z levého horního rohu do pravého

dolního rohu, ujistěte se, že máte na papíře inkoust na obou stranách razítka. Na přední stranu soudních

písemností neumisťujte žádná razítka , protože to úředníka znepokojuje. Umístěním podepsaného známky

na zadní straně v pravém dolním rohu zabráníte poškození jedním z triků soudců, kteří tyto razítka

používají.  Soudce může mít vaše papíry na lavici, ale otočené tak, že bude mít pouze zadní stranu, která je

obvykle na každé stránce prázdná, viditelná. Pokud se pak na vaše papíry zeptáte,



může říci něco jako: "Ano, mám před sebou vaše papíry, ale nic v nich nenajdu." Soudce se může zeptat,

jestli je to pravda. Na prázdné straně  totiž nic nevidí. Pokud umístíte na stránku razítko s autogramem

pravém dolním rohu, vyloučíte soudci možnost zapojit se do tohoto triku.

Kromě toho, pokud jde o soudní dokumenty, přední strana je občanskoprávní a zadní strana je trestní.

Dále  zadní stranu soudních dokumentů opatříte pečetí (otiskem pravého palce v červeném inkoustu).

Váš červený otisk palce by měl být na pravé straně, u známky nebo nad ní.

Toto poskytuje důkaz, že máte zrušený závazek na občanskoprávní straně. Tímto není možné

posuzování pro obvinění z trestného činu, a vy prokážete, že jste držitelem občanskoprávního

posouzení, neexistuje pro soud žádné východisko. V každém soudním dokumentu, který vložíte do spisu,

rovněž rukou napište své číslo EIN [SS# bez pomlček / vaše sociální číslo ] zlatým písmem v pravém

horním rohu každé stránky a na zadní straně opatřete známkou s autogramem.

Použití notáře v kombinaci s poštovní známkou (a někdy i známkou ambasády) poskytuje prioritní

mechanismus. Vše je obchod a veškerý obchod je smlouva.

Pánem smlouvy je pošta a UPU je nejvyšším pánem nad obchodem, bankovnictvím a poštovními

systémy světa. Používání těchto známek tímto způsobem získává pozornost těch, kteří jsou v systému,

jimž poskytujete své dokumenty. Tím se stáváte pánem této pošty.

Použití známek je obzvláště důležité při jednání s významnými hráči, jako jsou FBI, CIA, tajné služby,

ministerstvo financí atd. Ti chápou význam toho, co děláte.

Mnohdy  předají dokumenty zpět a řeknou: "Přeji hezký den, pane." Nechtějí, aby se jim vrátily nějaké

nepříjemné následky.

Pokud se vás někdo zeptá, proč děláte to, co děláte, navrhněte mu, aby se poradil se svými kolegy.

právními poradci, aby zjistil, jaký to má význam. Není vaším úkolem vysvětlovat zákony ani vysvětlovat

takové věci, jako např. vaše osvobození nebo účet pro započtení. Systém nás věší na hřebík podle našich

vlastních slov. Musíme jim dát důkazy, informace, kontakty a právní určení, které potřebují, aby nás mohli

odsoudit. Na stránkách Moudrá slova Calvina Coolidge, nejmlčenlivějšího prezidenta v dějinách USA, jsou

výstižná. Když se ho zeptali proč tak málo mluví, odpověděl: "Nikdy mi neublížilo nic, co jsem neřekl."

V zásadě platí, že kdykoli potřebujete podepsat jakýkoli právní/obchodní dokument, dejte  na něj

známku ( i jedno (1) centovou známku ) nad místem, kde se podepisujete, a podepište se přes něj pod

úhlem. Nechte příjemce vypořádat se s významem a důsledky vašeho jednání. Pokud jste v soudním řízení,

nebo v jakékoliv fázi řízení (např. obžaloba, předvolání, stížnost nebo jiné nepřátelské setkání se

systémem), neprodleně proveďte následující kroky:

1. Pořiďte si barevnou kopii všech dokumentů, které obdržíte, nebo je barevně naskenujte do svého

počítače.

2. Do pravého dolního rohu zadní strany každé stránky dejte známku a podepište ji, a umístěte datum nad

horní část razítka a své zlaté SS# bez pomlček těsně nad razítko, pak jej zapečetěte červenou

inkoustovou

pečetí s otiskem palce a dbejte na to, abyste překryli obě - známku i diagonální autogram

3. Na přední stranu v pravém horním rohu napište zlatým inkoustem své číslo sociálního pojištění SS,

na každou stránku.



4. Pokud máte čestné prohlášení, dejte do pravého horního rohu první strany také známku s podpisem,

těsně pod zlatým číslem SS a v pravém dolním rohu zadní strany,na každou stránku

5. Pořiďte si barevnou kopii hotových dokumentů, které obdržíte, nebo je barevně naskenujte do počítače.

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLAD ZRUŠENÍ

Vložili jsme poštovní známku ,, zrušeno¨  přilepením pravého dolního rohu každé stránky, modrým

podpisem diagonálně přes každou známku = zrušeno , a umístěním zlatého SS sociálního čísla  pro

identifikaci poštmistra a číslo výkupu, a podpisem ve spodní části – přes známku.

Pro ty, kteří jsou v de jure "county"; použijte svou velkou pečeť ( razítko ) na levé straně a překryjte svůj

autogram alespoň o čtvrt palce. Pak použijte své poštmistrovské místo přímo nad razítkem, jak je

znázorněno na obrázku. Pokud používáte svou velkou pečeť ,  nepoužívejte červenou pečeť s otiskem

pravého palce.

Pokud se vám podaří sehnat světlou známku v nominální hodnotě 2 centy, bylo by to ideální.

Lidé, kteří se do tohoto procesu zapojili, uvádějí, že když to vidí znalý soudce, advokát nebo úředník, věci

se dramaticky změní. Všechny tyto osobnosti vědí, co je to poštovní podvod.

Vzhledem k tomu, že podepsání známky z vás dělá postmastera smlouvy, může kdokoli, kdo do ní zasahuje,

manipuluje s poštou a dopouští se poštovního podvodu.

Pak můžete předvolat k soudu poštmistra (buď poštovního úřadu, ze kterého byl dopis odeslán, nebo

poštmistra americké pošty), aby se dostavil k soudu, nebo oba) a nechat si od něj vysvětlit, jaká jsou

pravidla, pod přísahou pro výpověď, nebo svědeckou výpověď před soudem.

Navíc většinou, když dostanete oficiální sdělení, má červený ukazatel ( pruh? ) ,,poštovní známku´´ na

obálce, a nikoli zrušené razítko. Tento akt je poštovním podvodem.

Pokud obálka má na sobě značku červeného pruhu, jsou to oni, kdo se dopustili poštovního podvodu,

protože na ní není žádná zrušená známka. Právě zrušená známka má sílu, nezrušená známka nemá nic.

Poštovní známka s červeným metrem je neanulovaná známka.

Pokud není zrušena, není zaplacena. Jeden z badatelů vše naskenoval do svého počítače a má více

poštovních známek červeného metru, než na které "může vztáhnout ruku". Úředníci, kteří posílají zásilky

pomocí zrušených známek je vzácnost - možná maximálně 2 %.



S červeně označenou poštovní zásilkou můžete sledovat každou komunikaci zpět k PO od  něhož bylo

odesláno, takže můžete zjistit vedoucího pošty v daném PO i generálního ředitele pošty USA, aby vyšetřili
příslušný poštovní podvod.

Je rozumné dojít k závěru, že zrušením známky je jak registrace věci, tak smlouva mezi stranou, která

známku ruší, a UPU.

Použití známky k poštovnímu styku bez jejího zrušení je zjevným důkazem, že se poštmistr místní PO se

dopouští poštovního podvodu tím, že si vezme peníze zákazníka, a ne neposkytne zaplacenou službu a

neposkytne vám sílu znehodnocené známky, jak je to požadováno ustanoveními UPU.

Když umístíte podepsanou známku na dokument ,tento dokument a smlouvu na jeho základě
podřizujete mezinárodnímu právu a úmluvám, které nejsou v pravomoci soudů.

Systém se nedokáže vypořádat se skutečným  žijícím zadavatelem – vámi ,(což dokládá a dosvědčuje

jurat (vzor viz poslední strana). Ani úředníci, advokáti, soudci a další nemohou jít proti UPU,

mezinárodnímu právu a smlouvě.  Kromě toho nemají žádnou pravomoc/jurisdikci narušit smlouvu mezi

vámi (jako žijícím zadavatelem) a UPU (dohlížející na veškerý světový obchod).

Známku jste znehodnotili autogramem šikmo přes známku a zapečetěním. (otisk pravého palce červeným

inkoustem těsně vpravo od známky a překrývajícím známku i podpis )

Učinil jste tak v postavení hlavního žijícího principu, jak potvrzuje vaše pečeť a jurát na vašich

dokumentech.

Pokud jste v soudním řízení, přineste k soudu obálky s červeným označením - ,,známkou‘‘ ) pruh ) a

požádejte  soudce, aby dal pokyn státnímu zástupci k vysvětlení červeně ,,známky‘‘ ( pruhu ). Pak sledujte

jak jim spadne čelist. Udělat to je obzvlášť silné, pokud jste zároveň požádali státního zástupce, aby poskytl

své  bar číslo advokáta, protože většina advokátů u soudu - zejména v USA - nemá kvalifikaci.

Advokát v federálním soudu by měl mít raději šestimístný bar advokátní průkaz, jinak se dopustil trestného

činu už tím, že přišel a uvedl své jméno.

Pokud jste obviněni z poštovního podvodu, předvolejte si státního zástupce, aby vám předal  důkazy, které

jsou předmětem obvinění z poštovního podvodu, jakož i originály všech obálek, které byly použity k

odeslání jakéhokoli předmětu souvisejícího s případem. Pak byl dotyčný poštovní podvod spáchán

poštmistrem poštovního úřadu, v němž byla obálka orazítkována.

DOPLŇUJÍCÍ MYŠLENKY

Pošta a Mezinárodní poštovní unie ,Úloha pošty Spojených států amerických a Světové poštovní unie se

stala faktorem v našich žalobách kvůli několika  bankrotům, kterými Spojené státy v průběhu své historie

prošly.  Když se jeden prohlásí za zbankrotovaného, není již právně způsobilý vést své záležitosti. Soud se

stává svěřencem a jmenuje správce, který dohlíží na záležitosti bankrotujícího. To nezáleží na tom, zda je

bankrotářem obyčejný člověk, nebo národ; kromě toho, že národ má stále právo vést válku.

Obvykle si běžný člověk kdekoli na světě myslí, že jeho poštovní  systém je součástí jejich vlády a je jí

podřízen.

Poštovní systém ve Spojených státech má však jinou právní historii než by se dalo očekávat.

Poštovní úřad a soudní dvůr byl zřízen před sídlem vlády .



1. Ve čtvrtek 17. září 1789 jsme shledali, že pan Goodhue ,za výbor jmenovaný k tomuto účelu předložil

návrh zákona na změnu části zákona o tonáži, který byl přečten poprvé. Návrh zákona zaslaný ze Senátu,

o dočasném zřízení poštovního úřadu, byl přečten poprvé, podruhé a potřetí a byl schválen.

Návrh zákona o zřízení soudů .... , pro zřízení sídla vlády [258] Další zmínky o poštovním úřadu podporují

mou teorii o názorech předků zakladatelů:

POŠTOVNÍ ÚŘAD. Místo, kde se přijímají dopisy k odeslání osobám, kterým jsou adresovány.

2. Zřízení poštovních úřadů ve Spojených státech má pro lidi největší význam a také pro vládu. Ústava

Spojených států svěřila kongresu pravomoc zřizovat poštovní úřady a poštovní trasy. Čl. 1, odst. 8, č. 7.

3. Na základě této ústavní pravomoci přijal Kongres několik zákonů před 3. březnem 1825, kdy byl přijat

zákon s názvem "Zákon o  redukci počtu zákonů  a upravující poštovní úřad". 3 Story, U. S. 1825. Tímto je

uzákoněno: 1. že se zřizuje , sídlo vlády Spojených států amerických, všeobecná pošta, pod vedením

generálního poštmistra. [259] Musíme vzít na vědomí, kde jsou umístěny čárky v poslední větě.

Že bylo rozhodnuto, sídlo vlády Spojených států, obecný poštovní úřad, pod vedením generálního

poštmistra.

Když jsem vyjmul větu čárkami – obecný poštovní úřad -  ujišťuji se, že věta dává smysl i bez této věty.

Po vyjmutí této oddělující věty bychom četli: ... sídlo vlády Spojených států pod vedením generálního

poštmistra.

K vytvoření poštovního úřadu dochází před vytvořením sídla vlády, a je nadřazena sídlu vlády. Jaký je

účinek těchto právních techniky? Uvedené postavení objektu a sled událostí hrají důležitou roli v

univerzální právní technice. Účinek spočívá v tom, že pozdější bankroty vlády v 1859 a 1929 nemají na

solventní poštovní úřad žádný právní účinek.

Můžeme se domnívat, že vznik poštovního úřadu před vznikem úřadu vlády je hloupým štěstím. Možná

je to geniální, protože komunikace má vyšší hodnotu než samotná vláda. Pokud jakákoli vláda selže,

lidé mají stále potřebu komunikovat mezi sebou, aby mohli vytvořit vládu novou.

A dodnes je pošta stále solventní a funkční, připravená plnit svou povinnost pomáhat lidem v jejich

komunikaci; sestavit novou vládu, pokud dojde k úplnému rozpadu stávajících vládních struktur

Spojených států. To zní jako velmi dobrý záložní plán.

* Vytvoření Světové poštovní unie v roce 1874 má další právní důsledek, který je velmi důležitý pro

univerzální právní technologii.

*Světová poštovní unie sdružuje členské země do jednoho celosvětového poštovního území. [260] Již
jsme se dozvěděli, že každá účastník řízení vstupuje do mezinárodní jurisdikce pokaždé, když se obrátí

na jakýkoli soud.

*Protože účastník řízení potřebuje prokázat, že jeho písemnosti jsou úřední, používá dolarovou

poštovní známku na lícní straně soudního první stránce. Známky se rovněž odvolávají na poštovní

zákony a jurisdikci Světové poštovní unie.



V současné době je v USA nejoblíbenější známkou liška v americkém dolaru.  Známka není kreslena v

rámečku, takže pětačtyřicetistupňové čáry nejsou nutné.

Strana sporu se však musí podepsat napříč známkou a následně ji opatřit datem,

a to ze dvou důvodů: aby vyhověl poštovním předpisům týkajícím se soukromých poštovních doručovatelů
a aby mohl pokračovat v dokazování, že proces (písemnost) je poštovní zásilkou. Pokračování důkazu je

méně významným faktorem, protože definice pošty a doručování mohou zahrnovat i prodavače v obchodě
s potravinami který předává zákazníkovi účtenku za nákup potravin.

Autoři právních předpisů byli nuceni vytvořit dostatečně široké definice, které by zahrnovaly soukromé

venkovské dopravce a soukromé inzerenty, kteří umisťují reklamy na naše dveře, nebo do našich rukou.

Hodně jsem o této problematice přemýšlel a nenašel jsem žádnou jinou lepší alternativu. Jakákoli mezera

v zákoně by zničila mnoho spotřebitelů a způsobila by spoustu dalších zákonů, které by musely být přijaty,

aby tuto mezeru zakryly.

Na zadní straně první strany navíc ověřujeme autoritu poštovního úřadu a současně ověřujeme svou

totožnost umístěním poštovní známky ,kterou jsme pořídili z poster meter machine , na zadní straně první

stránky.  Všechny obchodní papíry mají potvrzení o jejich pravosti .

Opět se podepíšeme přes známku a uvedeme datum. Poštovní ,,metr'' známka   je lepší než běžné známky

a říká se, že známky učinily pečetě zbytečnými. [261]

Nákup  stroje na poster meter stamps vyžaduje identifikaci pro případ, že by s počítacím strojem bylo

manipulováno  nebo byl odcizen. Podle čísla měřicího stroje na razítku lze dohledat majitele, (účastníka

řízení), a proto ověřuje pravost schvalovatele lépe než jakákoli pečeť.
POZNÁMKA : pro naše pochopení – poster machine meter stamp – pravděpodobně tištěná forma známky

z certifikovaného přístroje , odpadá lepení známky , certifikace přístroje zaručuje identifikaci a dohledání

majitele a certifikátora dokumentu/smlouvy.

Co děláme, když předáváme naše písemnosti do pravomoci Světové poštovní  Unie?

Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme se podívat na strukturu a financování této organizace.

Oficiální cíle a záměry Světové poštovní unie (UPU) jsou dva:. vytvořit jednotné poštovní území pro

vzájemnou výměnu korespondence; a zabezpečit, aby se poštovní zásilky dostávaly do organizace a

zdokonalení poštovních služeb a podporovat v této oblasti rozvoj poštovních služeb a

rozvoj mezinárodní spolupráce.

[262] Organizace oběhu mezinárodních zásilek je založena na svobodě volného pohybu, tranzitu,... v

důsledku toho tedy pouze při zachování absolutní svobody tranzitu může být účinně univerzálnosti

poštovního území dosaženo.

* * * Svoboda tranzitu je zaručena na celém území Unie.

Správní orgány si mohou vyměňovat prostřednictvím jednoho nebo více svých členů, jak uzavřenou, tak

otevřenou poštu podle potřeb provozu a požadavků správních orgánů.

[263] Počínaje rokem 1878 vytvořila unie kategorii pro území, která byla uznána za nesamostatná, ale

kterým byla přiznána všechna práva vyplývající z členství v unii, poskytovaná jasně nezávislým zemím.

[264] Členové unie tak  fungují jako suverénní, nezávislé země a jejich měna je založena na zlaté

francouzské měně. Franku. Zlato je přijatelnou formou peněz v mezinárodních jurisdikcích, nebo papír krytý

zlatem.



[265] Když si koupíme poštovní poukázku, je tato poukázka kryta zlatem, nikoliv  fiat penězi zvanými

bankovky Federálního rezervního systému.

FRN, jak je někteří nazývají, jsou založeny na příslibu splacení dluhu.

Dluh je založen pouze na plné víře a kreditu Spojených států a postrádá jakoukoli vnitřní hodnotu.

Některé závazky v úmluvě,mohou být v některých státech zahrnuty do domácí praxe bez zapojení

legislativního procesu, nebo dokonce bez toho, aby se dostaly  na stůl nejvyššího představitele výkonné

moci.

[266] Unie rovněž stanoví zásadu, že poštovní správy jsou odpovědné za ztrátu, odcizení nebo poškození

pojištěných zásilek, a pak podrobně rozebírá výjimky ze zásady odpovědnosti, zánik odpovědnosti,

způsobu odškodnění odesílatele a způsobu, jakým se odpovědnost rozděluje mezi poštovními správami.

[267] Podle belgického delegáta se vyskytl pouze jeden případ, kdy by předsednictvo mohlo mít jakoukoli

pravomoc, která by se alespoň blížila právu zasahovat do záležitostí správních orgánů, a to v případě, že by

se jednalo o  rozhodčí řízení ve sporech, ale v tomto případě by předsednictvo mohlo jednat pouze tehdy,

pokud by o to bylo požádáno správním orgánem.

[268] Mezi funkce Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie patří působit jako informační centrum pro

poštovní záležitosti.

Funguje také jako zúčtovací středisko pro mezinárodní poštovní účty a jako smírčí a dohodovací orgán,

rozhodce ve sporech o poštovní záležitosti mezi správami.

[269] Takže to, co děláme, je, že dáváme poštovní známku na naše admiralitní dokumenty na zadní straně
první stránky, využíváme autoritu svrchovanosti nejdéle  přežívajícího, solventního vládního orgánu ve

Spojených státech.

Prostřednictvím admirality vracíme poštovní úřad a soudní systém o dvě stě let zpět a zároveň vytváříme

nové území se všemi právy vyplývajícími z členství v unii, která jsou přiznána jasně nezávislým zemím.

Na tomto novém území zavádíme zákony pomocí námi podaných dokumentů. Jak uvidíme později,

opravujeme také tzv. chyby předků zakladatelů; v tom smyslu, že přinášíme také rovná práva, která

opomněli dát všem lidem ve Spojených státech.

Odstraňujeme všechny právní nedostatky, které znevýhodňují svrchované postavení nás - LIDI, v rámci

soudu. Tímto je garantováno, že všichni účastníci řízení: úředník, soudce, soudní vykonavatel a účastníci

řízení, mají právo na svobodu průchodu admiralitním soudem.

Pokud úředník, soudce nebo jiný úředník nedoručí naše písemnosti podle pokynů, nebo je zdržuje či jim

dělá překážky, čelí tato osoba několika sankcím v rámci poštovních zákonů a zákonů o admiralitě. Poslední

výhodou je, že pokud je nám bráněno, vzhledem k přechodné povaze žaloby, jsme v admiralitě a můžeme

si vzít případ offshore ( v pobřežnívh vodách/pevninský ) k rozhodnutí u kteréhokoli soudu na světě.

http://www.law.cornell.edu/uscode/search/display.html?terms=payable%20by%2

§ 6201. Vyměřovací orgán

Jak je to aktuální?

(a) Pravomoc tajemníka

Tajemník je oprávněn a povinen provádět dotazování, šetření a rozhodovat o vyměřování všech daní

(včetně úroků, dodatečných částek, dodatků k dani a vyměřitelných pokut) uložených tímto titulem nebo

http://www.law.cornell.edu/uscode/search/display.html?terms=payable%20by%252


vzniklých na základě jakéhokoli dřívějšího zákona o vnitřních příjmech, které nebyly řádně zaplaceny

známkou / kolkem ve lhůtě a způsobem stanoveným v zákoně o daních z příjmů.

Toto oprávnění se vztahuje na a zahrnuje následující:

(1) Daně uvedené v přiznání

Ministr vyměří všechny daně stanovené daňovým poplatníkem nebo ministrem, u kterých

se podávají přiznání nebo seznamy podle této hlavy.

(2) Nezaplacené daně splatné v kolcích

(A) Opomenuté kolkové známky

Kdykoli se  prodá jakýkoli předmět, z něhož je třeba zaplatit daň prostřednictvím kolkové známky, nebo

kdykoli je jakákoli transakce nebo úkon, při němž je daň zaplacena, vyřazen z prodeje, nebo použit jeho

výrobcem, u kterého se daň musí zaplatit prostřednictvím kolkové známky, aniž by byla použita příslušná

kolková známka, je povinností tajemníka na základě informací, které může získat, odhadnout výši daně,

která nebyla zaplacena, a vyměřit ji na základě tohoto odhadu osobě nebo osobám, o nichž ministr

rozhodne, že jsou povinny tuto daň zaplatit.

(B) Šek nebo peněžní poukázka nebyly řádně zaplaceny.

V každém případě, kdy šek nebo peněžní poukázka přijatá na základě ustanovení § 6311 jako platba za

kolky není řádně uhrazena, může být nezaplacená částka okamžitě vyměřena, jako by byla daň stanovená

touto hlavou, splatná v době přijetí, od osoby, která takový šek nebo složenku předložila.

(3) Chybné zálohy na daň z příjmů
Pokud je v jakémkoli přiznání nebo žádosti o vrácení daně z příjmů podle hlavy A, nadhodnocen zápočet

daně z příjmů sražené u zdroje, nebo částky zaplacené jako odhad daně z příjmu, může být takto

nadhodnocená částka, která je povolena oproti dani uvedené v přiznání nebo která je povolena jako

zápočet nebo vrácení daně, vyměřena ministrem stejným způsobem jako v případě matematické nebo

administrativní chyby, která se objeví v přiznání, s tím, že se na ni vztahují ustanovení

b) odst. 2 (týkající se snížení vyměření matematické nebo písařské chyby)  se nepoužijí na vyměření podle

tohoto odstavce.

(b) Částka, která se nevyměřuje

(1) Odhad daně z příjmů
Žádná nezaplacená částka odhadované daně z příjmu, která má být zaplacena podle článku 6654 nebo

6655, bude posouzena.

(2) Federální daň z nezaměstnanosti

Nezaplacená částka federální daně z nezaměstnanosti za kalendářní čtvrtletí nebo jiné období kalendářního

roku, vypočtená podle § 6157, se nepřiznává.

(c) Odškodnění dítěte

Jakákoli daň z příjmu podle kapitoly 1 vyměřená dítěti v rozsahu připadajícím na částky zahrnované do

hrubého příjmu dítěte, a nikoliv rodiče, výhradně z důvodu článku 73. (a), se pro všechny účely považuje

za řádně zaplacenou ,posouzenou vůči rodičům i v případě, že ji nezaplatilo dítě
(d) Požadované přiměřené ověření informačních hlášení

Pokud daňový poplatník v jakémkoli soudním řízení uplatňuje odůvodněný spor ohledně jakékoli položky

příjmu vykázané v informačním přiznání podaném ministrovi podle části B nebo C části III podkapitoly A

kapitoly 61 třetí stranou a daňový poplatník plně kooperoval s tajemníkem (včetně toho, že v přiměřené

lhůtě umožní přístup ke všem dokumentům a jejich kontrolu, svědkům, informacím a dokumentům, které

má daňový poplatník pod kontrolou, a to v přiměřené míře na žádost tajemníka), nese tajemník břemeno

předložení přiměřené a důkazní informace týkající se takového nedostatku, kromě takového přiznání k dani

z přidané hodnoty.



(e) Řízení o nedostatcích

Zvláštní pravidla týkající se nedoplatků na daních z příjmů, majetku, darování a některých spotřebních

daních viz. podkapitolu B.

Od: "Genesis" <nyrmind5150@yahoo.com>

Jennifer,

Jaký byl výsledek toho, že jsi to použil? Ve skutečnosti jsem dělala nějaký výzkum o tom sám. Narazila jsem

na něco, co podpořilo a zdálo se, že potvrdilo použití tohoto.

Vy si to můžete sami ověřit na odkazu, který uvádím níže. Jedná se o elektronickou knihu o bankách a

obchodovatelných nástrojích.

Také jsem zkoumal "zrušení". Je to vlastně docela zajímavé.

Známky byly/jsou také považovány za "obchodovatelné nástroje". Existoval zákon o známkách, který byl

již dávno zrušen. Mám ale důvod se domnívat, že tento postup "může" být stále životaschopný, a to z

důvodu členství USA ve Světové poštovní unii (UPU).

Teď mě necitujte. Stále se to snažím upřesnit. Ale teorie je taková, že se stanete svým generálním

poštmistrem a... umístěním razítka se dokument dostane do mezinárodní jurisdikce, což by ho mělo

vyjmout z mezinárodní jurisdikce méně významných soudů.

Slyšel jsem zajímavou větu o generálním řediteli pošty, která zní: "Nic se nepohne bez generálního

poštmistra." Takže bych si myslel, že věci (dokumenty) uvádíme do pohybu tím, že k nim připojujeme

známky.  Opět jen teorie.

Možná se budete chtít podívat také na "zrušení". Z mého pohledu je předplatné vašeho

autogramu přes lícní stranu známky, který nemusí být na samotné známce, ale přes  rubovou stranu

obálky a známky (podobně jako vlnovky, které používá poštovní úřad při doručování osobně)

ruší známku. Vzpomeňte si také na stornovaný šek a banky.

V obchodním právu jsem narazil na definici, která se týká propuštění na základě zrušení smlouvy, která zní

také zajímavě:

Držitel převoditelného nástroje může zprostit kteroukoli stranu nástroje  zrušením. UCC 3-605(1)(a)

vysvětluje, jak může ke zrušení dojít:

Držitel listiny může i bez úplaty zprostit některou ze stran způsobem, který je zřejmý z líce listiny nebo z

potvrzení, například tím, že úmyslně zruší listinu nebo autogram strany zničením nebo poškozením , nebo

tím, že autogram strany přeškrtne." Clarkson, Miller, Jentz, West's Business Law Texts & Cases. Třetí vydání,

1986. str. 458.

Odkaz (podívejte se na přílohu C):

Banky a převoditelné nástroje:

http://books.google.com/books?id=_ABDAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=banking+and+

Světová poštovní unie

http://books.google.com/books?id=_ABDAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=banking+and


Světová poštovní unie (UPU, francouzsky Union postale universelle) je mezinárodní poštovní organizace,

která sdružuje poštovní úřady, které se zabývají mezinárodní organizací, která koordinuje poštovní politiku

členských států, a tím i poštovní služby, celosvětový poštovní systém. Každá členská země souhlasí se

stejným souborem podmínek pro provádění mezinárodních poštovních služeb. Sídlo Světové poštovní unie

se nachází v Bernu ve Švýcarsku

Před založením UPU musela země uzavřít samostatnou poštovní smlouvu s každou jinou zemí, do které

nebo z které chce přepravovat mezinárodní poštu. Spojené státy se dovolávaly Mezinárodní poštovní

kongres, který se konal v roce 1863. To vedlo Heinricha von Stephana, německého ministra pošt, k založení

Světové poštovní unie, druhé nejstarší mezinárodní organizaci (po Mezinárodní poštovní unii). Vznikla v

roce 1874 pod názvem "Všeobecná poštovní unie", na základě Bernské smlouvy podepsané 9. října 1874. V

roce 1878 byl název změněn na " Univerzální poštovní unie ".

UPU stanovila, že:

1) by měla existovat víceméně jednotná paušální sazba za zaslání dopisu.

2) poštovní úřady by měly poskytovat stejné zacházení zahraničním a domácím poštovním zásilkám. A

3) každá země by si měla ponechat všechny peníze vybrané na mezinárodní poštovní služby. poštovné.

Jedním z nejdůležitějších výsledků smlouvy UPU bylo, že přestalo být nutné, jak tomu často bývalo dříve,

opatřovat dopis nebo balíček známkami kterékoli země, přes kterou prochází; UPU stanoví, že známky

členských zemí jsou akceptovány na celé mezinárodní trase.

Po založení Organizace spojených národů se UPU stala její specializovanou agenturou.

V roce 1969 zavedla UPU nový platební systém, podle kterého se poplatky platily mezi zeměmi podle

rozdílu v celkové hmotnosti poštovních zásilek mezi jednotlivými zeměmi.

Tyto poplatky se nazývaly terminální poplatky. Protože to mělo vliv na náklady na doručování periodik.

UPU navrhla nový "prahový" systém, který byl zaveden v roce 1991.

Systém stanoví samostatné sazby za dopisy a periodické publikace pro země, které obdrží alespoň 150 tun

pošty ročně. Pro země s menším počtem zásilek byla zachována původní paušální sazba.

Spojené státy vyjednaly se třinácti evropskými státy samostatný vzorec pro výpočet terminálních poplatků,

který zahrnuje sazbu za kus a sazbu za kilogram, a má podobnou dohodu s Kanadou

UPU rovněž provozuje systém mezinárodních odpovědních kupónů a řeší problémy s ETOE.

Filatelistické aktivity:

Světová poštovní unie ve spolupráci se Světovou asociací pro rozvoj filatelie (WADP) vyvinula systém

číslování WADP (WNS), který byl spuštěn 1. ledna 2002. Na webových stránkách (www.wnsstamps.ch/en/)

jsou k dispozici záznamy pro přibližně 160 zemí a vysílajících poštovních subjektů, přičemž od roku 2002

bylo zaregistrováno více než 25 000 známek. Mnohé z nich obsahují obrázky, které zpravidla zůstávají

chráněny autorskými právy vydávající země, ale které UPU a WADP umožňují stáhnout.

Členské země
Členskými zeměmi UPU se mohou stát všechny členské státy OSN. 192 členských států OSN jsou všechny

členské země UPU kromě Andorry a Marshallových ostrovů, Federativních států Mikronésie a Palau, jejichž
situace ve vztahu k UPU nebyla dosud známa. dosud nebyla vyřešena. Členem UPU se může stát i stát,



který není členem OSN, pokud dvě třetiny členských zemí UPU schválí jeho žádost. Vatikán je členem UPU

a nečlenským státem ozorovatelem OSN (jako Svatý stolec).

Od 28. listopadu 2003, kdy se k ní připojil Východní Timor, má UPU 191 členských zemí. Montenegro od 26.

července 2006, včetně nizozemských území - Nizozemských Antil a Černé Hory.  Aruby jako jediného člena

UPU, a britská zámořská území, která nejsou nezávislými státy

Různé další neuznané země, jako je Somaliland, Sealand a Turecká republika Severního Kypru, musí posílat

svou poštu přes třetí země, protože UPU je nechce uznat.

(pošta Sealandu jde přes Spojené království, pošta TRNC přes Turecko), a Somalilandu přes Etiopii). Dalšími

subjekty bez přímého zastoupení UPU jsou např. Palestinská samospráva a Saharská republika / Západní

Sahara.

United States of America - 1 July 1875

Territories of the United States of America coming within the Union's jurisdiction by∙ virtue of article 23 of the

Constitution

o Guam

o Puerto Rico

o American Samoa

o United States Virgin Islands



Šablona pro JURAT, která se použije místo

standardního NOTÁŘSKÉHO stylu, který se nachází na většině dokumentů

STATE OF _______________ }

} SA.

COUNTY OF _____________ }

prokazatelně osobně mně známý, nebo podepsán a stvrzen Johnem-Henrym: Doe, na

základě uspokojivých důkazů, které mi byly předloženy, toto ____ dne __________, 2009.

Autograf: _______________________________ Notář

Platnost mé provize vyprší:_____________ (pečeť)

Addresa: _____________________________

____________________________


