
OBEJDĚTE ZÁKON – JAK ZÍSKAT IMUNITU U SOUDU

VEŠKERÝ OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO OD COL WILSONA JE POUZE

INFORMATIVNÍ

POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. VŠECHNA PRÁVA JSOU VÝSLOVNĚ ZACHOVÁNA VŽDY A

VŠUDE.

Vláda nemá podle ústavy žádnou pravomoc.

Rodný list u soudu Způsob 1

Několik z nás přišlo na to (z boží milosti), že chtějí pouze účtovat nějaké falešné dluhopisy,

které se ukrývají, na váš federální účet a potřebují pouze naše

dluhopis a/nebo povolení k provedení oddlužení. Jinak máte zaplatit pokutu a jít do vězení.

Ale zapomněli nám říct, že dluhopisem je rodný list. A rodný Certifikát je důkazem toho, že

jsme beneficientem, a ne správcem. Stát je správce. Všechno včetně kriminality a daní je již

předplaceno prostřednictvím tohoto dluhopisu / rodného listu.

Ve všech dosavadních případech byla obvinění ukončena a obžalovaní byli propuštěni bez

záznamu o trestném činu tím, že odevzdali rodný list. Dále

rodný list dokazuje, že jste oprávněnou osobou. Obžaloba uvádí že zastupují oprávněnou

osobu (stát), ačkoli ve skutečnosti by měl být stát správce. Takže když předložíte rodný list,

zbavíte se všech obvinění proti vám. A prokážete, že jste příjemcem. A to zcela eliminuje

státního zástupce. Státní zástupce nyní nemá žádné postavení.

To, že jste přinesli rodný list, je důkazem toho, že do soudního řízení zavedl podvod tím, že

tvrdí, že je beneficientem. Žalobcem může být pouze oprávněná osoba (VY).

A žalovaným může být pouze správce (stát). Neposkytuji právní poradenství, ale na vašem

místě bych udělal toto :

PROCES:

1. Vezměte si k soudu ověřenou kopii rodného listu ( který jste dostali od státu) s sebou.



KOPII SI NEPOŘIZUJTE, JINAK JE NEPLATNÁ! NEOZNAČUJTE NA NĚM, JINAK

JE NEPLATNÝ.

2. Napište si, co se chystáte říct, budete nervózní a zapomnětliví.

3. Když zavolají vaše jméno, přistoupíte k baru, ale nepřekročíte ho. Pokud je to soud

protokolu-  zeptejte se jich - jsme na záznamu?  Jakmile se ujistíte, že jste v záznamu,

můžete pokračovat.  Pokud se zeptají na vaše jméno, zeptejte se znovu: "Jsme v

záznamu?". (Pokud se jedná o přestupek, pak mnohokrát žádný záznam není, takže prostě

pokračujte).

4. Předejte rodný list přes bar a řekněte: "Ať je ze záznamu patrné, že osoba a rodný list

byly předány soudu." Pokud se nedostaví rodný list převzít, pak jej opatrně hoďte přes bar

do studny soudu.

POZNÁMKA : OSOBA je legální fikce, VY jste živá duše, živá duše není osoba

5. Pak se otočte a odejděte. Nezastavujte se, neodpovídejte na otázky. Když řeknou

"Hej, zastavte" nebo "Máte soudní jednání v ten a ten den..." ...pokračujte v cestě a

odejděte. NEVRACEJTE SE!!! Nenechte se blafovat, abyste se vrátili. V době

tohoto článku to fungovalo ve 100 % případů. Nicméně asi 5 % lidí, kteří to dělají, uvádí, že

se vám snaží vyhrožovat dopisy. To nejhorší, co se může stát, je

že vám pošlou účet za to, z čeho jste obviněni, a případně vám budou vyhrožovat zatčením.

Někdy pošlou dopis s novým datem soudu. A úplně poslední byl výhružný dopis, ve kterém

stálo, že na něj byl vydán zatykač. A vyhrožovali jim zatčením, pokud

se nedostaví k soudu. Pokud by však mohli vydat nebo doručit zatykač, udělali by to. Takže

tohle všechno byl 100% blaf. Dokonce i v dopise, který říká, že existuje zatykač (a ten byl

zaznamenán) nikdy nebyl zpracován ani doručen. Blaf, blaf, blaf. Pokud obdržíte některý z

těchto dopisů, pošlete zpět spolu s běžným dopisem, ve kterém uvedete, že si vyhrazujete

všechna svá práva UCC 1-308 a nesouhlasíte s nimi. Nevkládejte nic do spisu ani neumisťujte

hlavičku soudu na adresu v horní části dopisu, jinak to bude souhlas. Pouze obyčejný dopis.

Pouze jednou někdo nahlásil, že byl při opouštění soudu zadržen. A tomuto muži...

se přesto podařilo odejít bez trestního stíhání. Způsob 2 použijte jednoduše k tomu, abyste

mohli soudu říct, že si vyhrazujete všechna svá práva UCC 1-308, a oni by vás okamžitě

nechali odejít. Ale už proti vám budou dál vystupovat a snažit se vás obelstít jejich jurisdikci.

Na což většina lidí naletí.

Podávání dokumentů k soudu a návrhů jim dává pravomoc, a tak využívají příležitosti vše

popřít a pokračovat v řízení proti vám. Nicméně, UCC 1-308 je opravný prostředek k soudu,

takže je otázkou, jak jej uplatnit bez udání jurisdikce. Jak se ukázalo, metoda je téměř

stejná jako u výše uvedeného rodného listu. Nebyla vyzkoušena zdaleka tolikrát jako výše

uvedená metoda, ale byla  dosud 100% úspěšná.

PROCES:



1. Napište si, co se chystáte říct, budete nervózní a zapomnětliví.

2. Když zavolají vaše jméno, přistoupíte k baru, ale nepřekročíte ho. Pokud je to soud

"s protokolem", zeptejte se jich: "Jsme v zápise do protokolu?" Jakmile se ujistíte, že

jste na záznamu, můžete pokračovat. Pokud se zeptají na vaše jméno, zeptejte se znovu:

"Jsme v záznamu do protokolu"?  (Pokud se jedná o přestupek, pak mnohokrát žádný

záznam není, takže prostě pokračujte).

3. Pak řekněte: "Ať je z protokolu patrné, že já, (řekněte pouze své křestní jméno) si

vyhrazuji všechny svá práva UCC 1-308 a nedávám k tomu souhlas."

4. Pak se otočte a odejděte. Nezastavujte se, neodpovídejte na otázky. Když řeknou

" zastavte ", ...pokračujte v cestě a vypadněte. Následující postup je doporučený v situaci ,

kdy by se mohli pokusit vás chytit za ruku a zastavit. Nebraňte se, pokud  položí na vás

ruce a násilím vás chtějí vtáhnout do ,,studny dvora ´´. Pokud tak učiní, neodpovídejte na

žádné jméno.

Pokud při rozhovoru s vámi řeknou "pane, ať už se jmenujete jakkoli", řekněte" Já nejsem ten

člověk, jsem beneficient a vyhrazuji si všechna svá práva UCC 1-308. Již jsem odevzdal tuto

osobu a rodný list do studny soudu." Soudce může vám začít klást otázky typu kdo jste,

jméno a adresa atd. To vše je jen trik, jak vás dostat do své jurisdikce. Jakmile jim dáte své

celé jméno nebo adresu, mají vás. Jednoduše řekněte: "To je nepodstatné, já jsem

beneficient a vyhrazuji si veškeré UCC 1-308". Pokud se zeptají, jak vám mají říkat

,jednoduše řekněte, že vás mohou nazývat beneficientem.

Pokud vám soudce vyhrožuje pohrdáním soudem za to, že jste neuvedli své jméno nebo

příjmení na jeho otázky, jednoduše se zeptejte: "Může být cokoli, co řeknu, použito proti

mně?". Oni vám obvykle neodpoví, nebo mohou odpovědět, že ano. Pak mlčte. Pokud vám

vyhrožuje stále dokola, ptejte se dál: "Může být cokoli, co řeknu, použito proti mně?". Nebo

můžete odpovědět: "Nerozumím".

Někdy vám z peněženky vezmou průkaz totožnosti a zeptají se vás, proč je na něm vaše

fotografie.  Řekněte: "To dokazuje, že jsem příjemce." (POZNÁMKA: Museli jste ukázat své

rodné číslo certifikátu, abyste získali číslo sociálního pojištění nebo řidičský průkaz, protože

rodný list svědčí o tom, že jsem beneficientem. Pokud se soudce pokusí prokázat vám

pohrdání soudem za to, že jste neodpověděli, jiní uváděli, že byli zadrženi pouze na několik

hodin, aby vás zastrašili Pak je propustili  Nemohou vám nic udělat, pokud neuvedete své

jméno nebo adresu. (POZNÁMKA: Vždy si všimněte, že policista nebo lovec lidí  křičí. " jak se

jmenuješ?" Musí znát vaše jméno, aby s vámi mohli něco udělat).

Pak se zeptejte, zda je záležitost vyřízena. Pokusí se vám rodný list vrátit, ale nepřebírejte

ho, dokud neřeknou, že je věc vyřízena, ospravedlněna nebo něco v tom smyslu.

Pokud soudce opustí soudní místnost, snaží se obnovit řízení protože jste vyhráli.



Pak řekněte: "Ať je v protokolu uvedeno, že soudce opustil projednávání případu a nyní je

případ uzavřen s předsudky."  A pak odejděte. Jediná věc, která vám může být nepříjemná je

výhrůžka, že vám poštou přijde soudní příkaz nebo příkaz k zaplacení pokuty.

Ale  to by byl jen trik. Pokud by vůbec mohli něco udělat, došlo by k zatčení hned první den.

Než bych tam šel, udělal bych si poznámky abyste neztratili přehled o tom co se děje.

Jakmile začnete být nervózní, je těžké si všechno vybavit. Vždycky si dávám na čas a

nenechám se popohánět.

Mluvte pomalu. Dělají to jen proto, aby vás zastrašili a donutili vás udělat chybu. Říkejte stále

dokola "nerozumím" bez ohledu na otázku POKUD OTÁZCE NEROZUMÍTE, EODPOVÍDEJTE

NA NI. Řekněte: "Nerozumím." Ve skutečnosti to můžete říci na jakoukoli otázku, kterou vám

soudce položí, například jak se jmenujete. Soud triky : Někdy mohou začít nabízet dohodu o

vině a trestu (plea bargain). To je jediný způsob, jak vás dostat, je vyděsit vás a přimět vás k

přiznání viny. Musejí vás pustit.

Viděl jsem, že to u soudů funguje ve 100 % případů, ale vždy se může vyskytnout výjimka.

. Když řeknete, že tomu nerozumíte, soudce vám bude klást návodné otázky, jako např,

"Rozumíte anglicky? Umíte číst anglicky? a podobně.... Pokud odpovíte ano, pak může

předpokládat, že rozumíte !!

Jednoduše řekněte: "Ne, nerozumím." V takovém případě se soudce rozhodne, že nerozumíte.

Soudce může říci: " Odpověděl jste mi anglicky, rozumíte.". Řekněte: "Nerozumím."

"Nerozumím." je skvělý způsob, jak odpovědět na vše poté, co mu řeknete, že jste

beneficientem. A pro nervózní typy, kteří nedokážou přemýšlet pod tlakem, je to. nejlepší

způsob, jak odpovídat v každé době, na každém místě a za všech okolností.

Málokdy se to lidem stává. , ale pro jistotu se na to připravte. Pokud se budete držet svých

zbraní a nepřijmete dohody o vině a trestu a atd..... byly vždy zamítnuty. Pokud budete někdy

zatčeni za cokoli v budoucnu, nikdy neuvádějte své jméno.

Řekněte, že nejste ta osoba, ale beneficient a žijící duše. Dříve vás drželi 72 hodin a pak vás

propustili, pokud vás nemohli přimět, abyste řekli své jméno nebo přijali kauci či záruku.

Ale teď vás drží až deset dní a pak vám nabídnou kauci, záruku nebo vrácení vašich vlastních

peněz - uznání. To je trik, pokud to přijmete, pak jim dáváte jurisdikci.

Po deseti dnech tě stejně musí pustit. "Já ta osoba nejsem a byl by to pro mě dluhopisový

podvod, kdybych to akceptoval. Nechte mě jít.

"Soudce někdy osloví "Pan Smith to a pan Smith ono...". Pokud reagujete na jméno, pak opět

budete tou osobou vy. Soudce vás prostě podvedl, abyste se ocitli v jeho jurisdikci.

Jednoduše řekněte, že - Nevím, s kým mluvíte. Já nejsem ta osoba, která je pan Smith. Já

jsem beneficient a Rodný list .osobu jsem vám předal  Poznámka: Pokud jste si někdy všimli,

že někdo podává žalobu, že soud případ zamítne s tím, že je neopodstatněný.

Co tím míní je to, že nemůžete být žalobcem, protože nejste beneficientem. Takže k žalobě

vždy přiložte kopii svého rodného listu.



Bez předsudků UCC 1-308, nad vaším podpisem, na listině bude znamenat následující

Není to příslib, že se dostavíte, a má za následek křivou výpověď.

Prosazuje právo uzavřít smlouvu a právo na kompromis v případě neuzavřené smlouvy.

Vyhrazuje si veškerou použitelnou Listinu práv a soudní moc podle článku III.

Pro pokračování v řízení musí být předložen "trestní čin".

Rozdělení pravomocí.

Veškeré ústavní pojmy týkající se smluv, soudnictví a daní.

Vyhrazuje si otázky jurisdikce "personam".

Zamítnutí pouze věcné příslušnosti a stručné admirality.

Bez předsudků.

Habeas Corpus.

Aktivizující klauzule pro policejní moc při "pravděpodobné příčině".

Narušuje doktrínu Penumbra

Přiznání a vyhýbání se.

obdržíte k podpisu ,,Mirandu´´, vyhraďte si svá práva na tento nástroj tím, že se nestanete

in personam podle pravidla 12 písm. b). Nevzdávejte se svého personam do

zplnomocnění", protože se vzdáváte práv s každým souhlasem nebo mlčenlivou odpovědí

"osobami, které vás zastupují", čímž se stáváte in personam pro přijetí tohoto benefitu.

Zachovej mlčení a výhrada ti zachová spravedlnost.

Bez předsudků UCC 1-308 nad vaším podpisem nejen podmiňuje bezpodmínečnou smlouvu, ale

také si vyhrazuje všechna vaše práva podle článku III judikatury.

Policejní pravomoc je neplatná, pokud neexistuje "zločin" a pravděpodobný důvod.

"Protiústavní zákon, ačkoli má formu zákona, ve skutečnosti žádným zákonem není a

neukládá žádné povinnosti, neuděluje žádná práva, nezakládá žádný úřad, nikomu neuděluje

žádnou pravomoc a nikdo se jím nemůže řídit a neospravedlňuje žádné jednání, které se na

jeho základě provádí." Am. Jur. 2d Sec. 256.

Například odstupňovaná daň z příjmu je protiústavní pouze tehdy, pokud občan zneužije

jejího "barvu zákona", " bez předsudků" vůči němu.

Bez předsudků oznamuje každému zástupci, že se nevzdáváte žádného ze svých práv státní

listiny práv. Dejte si pozor na postup agentury a podepište vše s výhradou, aby se listina stala

"neakceptovatelnou".



Black's. Non-assumpsit. Všeobecná otázka v žalobě na zaplacení dluhu (assumpsit); je to

námitka, kterou žalovaný prohlašuje, že "se nepodílel" nebo neslíbil, jak je tvrzeno.

“Kdykoli je však soudní moc povolána do hry. Je odpovědná základnímu zákonu a žádný jiný

orgán nemůže zasáhnout, aby si vynutil nebo schválil soudní moc, aby jej nerespektovala."

Yakus v. USA 321 U.S. 414 s. 468 (1944).

Policista nemusí znát zákon a pravděpodobně bude pokračovat v jakémkoli "fóru" podle jeho

pokynů při výcviku. Je "služebním" úředníkem soudu a má jen velmi malé diskreční znalosti.

Když jsou naše práva porušována musíme spolupracovat s ústavními opravnými prostředky.

Zástupci musí podepsat také formuláře, které se stanou trvalým záznamem o správním řízení,

které obdržíte ve svém soudním oznámení.

Naše státní občanství je uvedeno spolu s našimi personam právy, které  se dobře neslučují se

zákonem stanoveným postupem. Vystupování před soudem by znamenalo získání soudní

pravomoci nad vaší osobou. Pro studijní účely bych navrhoval, abyste zdvořile odpověděli,  že

obvinění nerozumíte, a "bez újmy" podle jednotného obchodního práva. Code 1-308, "z důvodu

skutkových a právních omylů si přejete nevypovídat".

Soudce bude muset být při svém postupu "v barvě zákona" velmi konstruktivní protože jeho

možnosti vás dále zapojovat jsou omezeny. Bez smlouvy nebo tichého souhlasu s jurisdikcí je

rozhodnuto o jeho ukončení. Nezapomeňte, že jste v "podřízeném" postavení podle článku I.

soudu, podané admiralitou a jedinou pravomocí, kterou tento soud má vůči suverénnímu

občanovi, je poskytnout nápravu nebo předat věc velké porotě k podání obžaloby. podle článku

III, pokud existuje trestný úmysl. V pátém dodatku se uvádí: "Nikdo se nesmí zodpovídat z

hrdelního nebo jinak neslavného zločinu, jedině v případě  před Velkou porotou." Pokud

neexistuje oběť a trestný úmysl, neexistuje ani trestný čin.

Lze však mít za to, že dopisy nebo přiznání obsahující v podstatě vyjádření, že mají být "bez

předsudků", nebudou připuštěny jako důkaz ... ujednání, v němž se uvádí, že dopis je bez

předsudků, bylo považováno za nepřípustné jako důkaz ... nejenže dopis obsahující slova "bez

předsudků", ale i odpověď na něj, která nebyla takto označena, byla nepřípustná.

" Ferry v. Taylor, 33 Mo. 323; Durgin v. Somers, 117 Mass 55, Molyneaux v. Collier, 13 Ga.

406.

Když jsme My lid, postaveni do situace kompromisu, je jediným schůdným řešením opírajícím

se o Jednotný obchodní zákoník a jeho přímou vazbu na Ústavu těchto států. Spojených států

amerických

Důležité : UCC 1-207 byl přesunut do UCC 1-308, aby byl skryt před veřejností. Pokud

vše proběhne v pořádku, můžete být zařazeni na listinu s červenou vlajkou.



Zdá se, že existují 3 seznamy:

(1) seznam soudců je zřejmě seznam osob, na které soudce nevydá zatykač na vaše zadržení,

pokud nezpůsobíte zranění. Ale přesto vás nechá policií pokutovat nebo vás zatknout.

(2) Státní seznam, je seznam, kde nejenže nebudou žádné zatykače, ale také policie vás

nemůže zatknout, dát vám pokutu nebo vás zadržet, pokud nezpůsobíte újmu na zdraví.

JSTE CHRÁNĚNI POUZE VE STÁTĚ, KTERÝ VÁS NA SVŮJ SEZNAM ZAŘADIL.

Pokud se přestěhujete do jiného státu a změníte si občanský průkaz na průkaz nového

státu, pak můžete dostat pokutu nebo být zatčen

(3) Federální seznam je stejný jako státní seznam s tím rozdílem, že jste chráněni ve všech

státech. a teritoriích. Na tento seznam se však již nemůžete dostat tím, že pošlete

federálnímu soudci dopis o výhradě svých práv. Na tento seznam se musíte dostat soudní

cestou a popřípadě odvoláním.

Jak funguje UCC 1-308

Srovnejte, že ústava USA stanoví pro soudní pravomoc v oblasti common law equity a

admirality podle článku 3. Oproti tomu federální korporace zakládá podobnou jurisdikci s

výjimkou zásad podle Jednotného obchodního zákoníku.

Všeobecné zásady aplikovaného práva.

Není-li nahrazeno zvláštní ustanovení tohoto zákona, platí zásady práva a spravedlnosti,

včetně obchodního práva a práva týkajícího se způsobilosti k uzavírání smluv, hlavního a

vedlejšího závazku, zastoupení, zpronevěry, podvodu, uvedení v omyl, nátlaku, omylu, úpadku

nebo jiné důvody platnosti nebo neplatnosti doplňují jeho ustanovení.

Kdykoli se objeví tento zákon sám o sobě, jako je tomu v předchozím textu, znamená to

zvykové právo. Až na to, že oni berou jurisdikci zvykového práva ze smlouvy UCC. Opravným

prostředkem je samozřejmě UCC 1-308. Takže UCC je svého druhu podvodná trestní

smluvní ústava pro ty, kteří ji používají proti nám.

UCC 1-308 je opravným prostředkem pro jakýkoli právní proces podle obchodního práva

v USA, používaným i mezinárodně.

UCC § 1-308. Plnění nebo přijetí na základě výhrady práv.(a) Strana, která s výslovnou

výhradou práv plní nebo slibuje plnění nebo souhlasí s plněním způsobem požadovaným nebo

nabízeným druhou stranou, tímto nepostupuje v rozporu se zákonem, vyhrazená práva nejsou



dotčena. Slova jako "bez předsudků" nebo "na základě protestu"  a podobná prohlášení jsou

dostačující.

Protože federální korporace je právě korporací, nemá žádnou pravomoc, kromě těch, se

kterými uzavřela smlouvu. Viz také zákon Kongresu z roku 1871 a USC, hlava 28, část VI,

kapitola. 176, podkapitola 176, oddíl A, 3002 (15) "Spojenými státy" se rozumí-(A) federální

korporace, která má sídlo v USA.

Státy se nezákonně dohodly s federální korporací tím, že přijaly Jednotný obchodní zákoník,

čímž se staly podřízenými federální korporaci, stejně jako nic netušící lidé a také státům v

jejich novém obchodním postavení.

Jednotný obchodní zákoník vytváří korporátní stát Spojených států,federální korporace.

Na rozdíl od jediného z několika států Unie. Viz... UCC 1-201.

Obecné definice: (38) "Státem" se rozumí stát Spojených států,...

Na rozdíl od jednoho z několika států Unie...

USC HLAVA 28 > ČÁST VI > KAPITOLA 176 > PODKAPITOLA A > § 3002Definice (14)

"Státem" se rozumí kterýkoli z několika států,...

Vzhledem k tomu, že státy přijaly Jednotný obchodní zákoník, učinily z občanů své osoby

(což jsou právnické osoby a předměty obchodu) a stát za lodě Spojených států, čímž se na

stát a jeho občany vztahuje námořní právo.

Viz brilantní slovo kované v následujícím.

HLAVA 18 ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD > ČÁST I

> KAPITOLA 1 > § 9. Definice plavidla Spojených států

Výrazem "plavidlo Spojených států" se v této hlavě rozumí plavidlo patřící  zcela nebo

zčásti Spojeným státům nebo jejich občanům, nebo jakékoli korporaci

zřízené zákony Spojených států, nebo zákony kteréhokoliv státu, území nebo správního

obvodu nebo  jeho držení.

Proto jsou všechny zákony (barva práva) smluvními obchodními zákony a prostředkem nápravy

je UCC 1-308. Jednotný obchodní zákoník činí všechny trestné činy obchodními pouze na

základě smlouvy jako 27 CFR 72.11.

Problémem je, že se musíte dostat k vyšším soudům, než  budou chtít uznat opravný

prostředek. Nápravný prostředek by však měl být ze zákona a vždy poskytnut bezodkladně na

žádost nebo reklamací. To je samozřejmě problém. Přestupkové soudy nemají ponětí o tom,

odkud se bere jejich pravomoc, a nemají ji ani soudci.

Musíte se dostat před soud se skutečným soudcem, který soudí trestné činy. Soudy se vás

snaží zatahovat pod nátlakem hrozby a doufají, že vás vyděsí a donutí k přiznání viny. Ale

nakonec musí respektovat opravný prostředek.



Níže uvedené informace se týkají historie vývoje a úprav jurisdikce federálních států USA,

které vyústily v konkrétní současnou formu UCC. ..

27 CFR 72.11 ČÁST 72_NAKLÁDÁNÍ SE ZABAVENÝM OSOBNÍM MAJETKEM –

tabulka obsahu:

Hlava B_Definice Obchodní trestné činy.

Jakýkoli z následujících typů trestných činů (federálních nebo státních): Trestné činy proti

zákonům o příjmech; vloupání; soudní propadnutí; padělání; únos; krádež; loupež; nedovolený

prodej nebo držení smrtících zbraní; prostituce (včetně nabízení, zprostředkování, kuplířství,

zotročování bílých žen, provozování domácích prací) a podobné trestné činy); vydírání;

podvody a důvěřivé hry; a pokus o spáchání, spiknutí k spáchání nebo spolupachatelství

kteréhokoli z výše uvedených trestných činů.

Závislost na omamných látkách a užívání marihuany budou posuzovány, jako by se jednalo o

komerční trestnou činnost.

Dne 25. dubna 1938 Nejvyšší soud zrušil precedenty z předchozích 150 let týkající se

"SPOLEČNÉHO ZÁKONA" ve federální vládě. (Protože již neexistuje stříbro

ani zlaté mince, jak stanoví článek 1, oddíl 10 ústavy).

NEEXISTUJE ŽÁDNÉ FEDERÁLNÍ ZVYKOVÉ PRÁVO A KONGRES NEMÁ PRAVOMOC K

TOMU, ABY vyhlásil SUBSTANTIVNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO PRÁVA platná v daném

státě, ať už jsou místní nebo obecné povahy, ať už se jedná o OBCHODNÍ PRÁVO,

nebo právo na ochranu spotřebitele nebo součástí práva obchodních sporů." (Viz: ERIE

RAILROAD CO. vs. THOMPKINS, 304 U.S. 64, 82 L. Ed. 1188)

Common Law je zdrojem věcných a opravných prostředků, ne-li naším zdrojem samotné

svobody. Členové a společníci advokátní komory poté vytvořili výbory, udělili zvláštní výsady,

imunity a oprávnění a pořádali schůze týkající se těchto záležitostí,

soudních řízení a dále měnili zákony " tak, aby odpovídaly trendu soudních rozhodnutí ",  nebo

k dosažení podobných cílů", včetně podkopávání jurisdikce práva a spravedlnosti

dohromady, což je dnes známo jako "jedna forma žaloby". [Viz: Ústava a stanovy, článek 3,

oddíl 3.3 písm. c), referenční příručka z let 1990-1991, viz také Colorado Methods of

Practice, West Publishing, svazek 4, strany 2-3, komentáře autorů].

1939 - ABA se více zapojuje do schvalování jednotných právních produktů. Třicet devět

zákonů je

předloženo Radě guvernérů ABA k posouzení a schválení. Během téhož roku  jsou vyřazeny

všechny zákony o letectví a motorových vozidlech a také zákon o registraci pozemků , zákon o



dětské práci z roku 1930, zákon o jednotné rozvodové jurisdikci, zákon o střelných zbraních,

zákon o manželství a zákon o rozvodu manželství a další...

Šest zákonů je překlasifikováno na modelové zákony.

1940 - na začátku desetiletí, po vyškrtnutí atd., 53 zákonů z 93, které byly  schváleny

od založení skupiny, zůstaly v platnosti. Návrhový výbor pro Jednotný obchodní zákoník (UCC)

schválen.

1941 - předseda konference hovoří o projektu obchodního zákoníku: ".....nejdůležitější a

nejrozsáhlejší projekt, do kterého se kdy konference pustila." Jeho dokončení by zabralo

převážnou část následujícího desetiletého období.

1942 - Dokončením prací na revidovaném zákoně o jednotném prodeji začíná skutečné úsilí o

vytvoření UCC.

1943 - členové konference se ve Washingtonu účastní zasedání přípravného výboru, který má

za cíl pracovat na legislativě, kterou by si vláda přála přijmout v souvislosti s válečným úsilím.

Žádné nové zákony.

1944 - Konference získává grant ve výši 150 000 dolarů od Falk Foundation of Pittsburgh,

který je určen na podporu práce na UCC.

1945 - poprvé se nekoná výroční schůze kvůli potížím s civilní dopravou během války.

1946 - Falk Foundation zvyšuje svou podporu UCC o dalších 100 000 dolarů.

1947 - Konference o jednotném právu (ULC) a Americký právní institut navazují partnerství a

dávají dohromady všechny  právní předpisy do UCC. Schválen zákon o jednotném uznávání

rozvodů.

1950 - Schválení zákona o jednotné žádosti o povolení k uzavření manželství, zákona o

jednotné adopci a zákona o adopci dětí. Zákon o jednotném vzájemném vymáhání výživného

(URESA). Posledně jmenovaný zákon byl jedním z nejvýznamnějších úspěšných produktů ULC.

1951 - 18. května během společného zasedání s Americkým právním institutem ve

Washingtonu, D. C., schválen zákon UCC. Později téhož roku zákoník formálně schválila i ABA.

Považováno za mimořádný úspěch konference, zákoník zůstává podpisovým prvkem ULC.

Jeden z jednotných zákonů vypracovaných Národní konferencí komisařů pro jednotné státní

právo. a Americkým právním institutem, který upravuje obchodní transakce (včetně prodeje a

leasing zboží, převody finančních prostředků, obchodní papíry, bankovní vklady a inkasa,

obchodní dopisy a jiné právní úkony,akreditivy, hromadné převody, skladištní stvrzenky,

konosamenty, investiční cenné papíry a zajištěné pohledávky ), Jednotný obchodní zákoník

(UCC), byl přijat v plném rozsahu  v podstatě všemi státy. (Viz: Blacks Law, 6th Ed. str. 1531)

V podstatě všechna soudní rozhodnutí jsou založena na jednotném obchodním zákoníku (The

Uniform Commercial Code, UCC),  nebo obchodním právu a jsou s ním spojeny trestní sankce.

Místo aby se toto nové právo otevřeně nazývalo admiralitou/námořní jurisdikcí, nazývá se

statutární jurisdikcí.

Amerika jako zbankrotovaný stát ,kompletně patří svým věřitelům.



Věřitelé vlastní Kongres, vlastní výkonnou moc, vlastní soudní moc a vlastní i soudce,

vlastní všechny státní vlády. Máte rodný list? Vlastní vás také.

Poslední poznámka: 14. dodatek ve skutečnosti vytváří nižší třídu "občanů Spojených

států" namísto vyššího občanství jednoho státu, z několika států Unie.

Opravným prostředkem, který 14. dodatek poskytuje, je zákon Kongresu známý jako 15

United States Statute at Large ze dne 27. července 1868, tedy den předtím, než 14.

dodatek nabyl účinnosti,  známý také jako "vyhošťovací zákon". Jedná se o opravný

prostředek, který vám umožní tvrdit, že jste přirozeným občanem svého státu. Tím se

stáváte vyšším občanem a nepodléháte již kličce podle článku 4, která vás rovněž

zbavuje práv.


