
Kiedy prawa obywatelskie
Są naruszane

- - - - -

Zadzwoń do nas

Tylko połączenia alarmowe: 888-983-4616

Oznacza to, że jesteś obecnie zastraszany, zastraszany lub nękany
przez urzędnika państwowego, policję, szeryfa lub właściciela firmy lub patronów.

POKLEPAĆ

Zadzwoń do lokalnego zespołu Patriot Action Team (znajdź informacje o PAT na naszej stronie internetowej).

Nagrywać
Nagrywaj filmy i zdjęcia! Dokumentuj wszystko, co się dzieje.

Nagrywaj wszystkie rozmowy swoim smartfonem.

Pytanie
Zadaj im następujące pytanie:

„Jakim prawem naruszasz moje prawa
bez rzetelnego procesu sądowego?”

USC 4th, 6th, Poprawki, Tytuł 18 sekcja 242 Pozbawienie praw wynikających z koloru prawa,

Tytuł 18 sekcja 241, Spisek przeciwko prawom. / Marbury przeciwko Madison (1803):

„Wszystko, co jest sprzeczne z Konstytucją, nie jest prawem, nie ma mocy prawnej

i można je zignorować”.Po prostu zignoruj   to.
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Zostaną pozwani
Podaj, co następuje: „Czy jesteś świadomy, że Grupa Prawa Konstytucyjnego pozwie Cię w 

charakterze służbowym i prywatnym, jeśli nadal będziesz naruszać moje prawa? Będziesz

stracić wszystko, co posiadacie, domy, samochody, wszystko, na co pracowaliście.
Czy jesteś również świadomy, że mamy prawo ścigać każdego urzędnika państwowego

kaucja gwarancyjna?”

Podpisać

Jeśli jesteś zmuszony do podpisania JAKICHKOLWIEK NIEZGODNYCH Z PRAWEM dokumentów, podpisz się imieniem i nazwiskiem

napis „Pod przymusem” i narysuj wokół niego prostokąt
więc twój podpis jest załączony.

UCC1-308: Wykonanie lub akceptacja z zastrzeżeniem praw.

„Strona, która z wyraźnym zastrzeżeniem praw wykonuje lub obiecuje 
świadczenie albo wyraża zgodę na świadczenie w sposób żądany lub oferowany 

przez drugą stronę, nie narusza przez to praw zastrzeżonych. Takie słowa
jako „bez uprzedzeń”, „pod protestem” lub tym podobne są wystarczające”.

Szeryf
Jeśli wezwą policję, TY WEZWASZ SZERYFA. Szeryf jest najwyższą władzą w 

hrabstwie. Jego obowiązkiem jest chronić cię przed natrętnym rządem.

Orzeczenia Sądu Najwyższego:

Hoffsomer v. Hayes, 92 Okla 32, 227 F. 417
„Sądy nie są związane interpretacją prawa przez funkcjonariuszy

na podstawie których ośmiela się działać”.

Sramek v. Sramek, 17 Kan. App 2d 573, 576-7, 840 P. 2d 
553 (1992), rev. odmówiono 252 kan. 1093 (1993)

„Prawo stanowi, że po zakwestionowaniu jurysdykcji stanowej i federalnej,
trzeba to udowodnić.
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Zasoby
Wydrukuj poniższe formularze, które znajdują się pod

zakładka „zasoby” pod adresemConstitutionalLawGroup.us

- Zawiadomienie o śledztwie i/lub raport z zatrzymania–Zawiadomienie dla funkcjonariusza policji

- Zawiadomienie o śledztwie i/lub raport z zatrzymania–Ogłoszenie dla wszystkich urzędników państwowych

- Formularz dyskryminacji

- Zaprzestanie i zaniechanie (dostosuj do swojego stanu)

Ufamy Bogu
Bądź odważny, bądź odważny, naginaj prawa dane przez Boga.

Nadszedł czas, aby rząd zaczął bać się ludzi, a „My, 
ludzie” odebrali nasze wolności rządowi, który jest 

nastawiony na zniszczenie i kompromis
praw obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji. „My, naród” musimy 

odpowiedzieć i bronić się przed tymi tyranami, którzy są zdeterminowani, by 
kraść i pozbawiać pod płaszczykiem „aktów nadzwyczajnych”

prawa nadane nam przez naszego Stwórcę i chronione 

przez naszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych.

„Oto daję wam moc stąpania po wężach i skorpionach,
i nad całą mocą nieprzyjaciela: i nic ci w 

żaden sposób nie zaszkodzi”.
(Łk 10:19)
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