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Den grundläggande stadgan från 
Internationella domstolen,  

den 1 september 2012 
 
Vad kännetecknar den första domstolen i historien för att väcka åtal mot Vatikanen och den 
Engelska kronan som institutioner?  
 
Vår domstol signalerar också uppkomsten av ett nytt begrepp om rättvisa: definierad av 
folket självt, och speciellt för de historiska offren utförda av kyrka och stat, inte enbart för 
att uppnå en fällande dom för deras förföljare utan också för att uppnå ett nytt politiskt och 
andligt engagemang, för att ångra det system som är ansvarigt för brott mellan generationer 
mot mänskligheten. 
 
 
 
Inledning 

 
Det skrevs historia den 11 februari 2013 då den första katolska påven någonsin avgick från 
sitt ämbete under fredstid för att undvika arresteringar och för att ha skyddat och hjälpt 
pedofila präster. 
 
Knappt två veckor senare, blev samma påve Benedict, Joseph Ratzinger, skyldig enligt 
Internationella domstolen för brott mot mänskligheten, inklusive barnhandel. 
Arresteringsordern som han hade förväntat sig, och som förorsakade hans avgång, 
utfärdades mot honom den 25 februari. 
 
Ratzinger befinner sig för närvarande internationellt på flykt från lagen – han är ett levande 
exempel på de civila domstolarnas behörighet att framgångsrikt åtala såkallade statschefer. 
Domstolens rättsliga dom blev ”startskottet som hördes runt om i världen” och har skapat 
ekon runt om i ett tjugotal andra länder för att etablera liknande samhällsdomstolar för att 
återkalla lagen från de rika och deras undfallande regeringar. 
 
Den här handboken ger instruktioner och praktiska exempel på hur man övergår från ord till 
handling. Vi pratar inte endast med dem som känner igen det ständiga kriget som utövas 
gentemot mänskligheten genom en global gemensam tyranni, utan vi talar också om dem 
som aktivt engagerar sig för att avväpna detta mordiska system vid dess källa, så att rättvisa 
kan skipas i en återställd värld. 
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Du är en del av en växande rörelse för att skapa ett nytt, befriat samhälle inom den gamla 
människans skal, genom att först låta lagen fungera för alla människor och inte enbart för 
klick av i juridik utbildade specialister och deras vänner. Det nya samhället framträder 
genom alla handlingar av mod och integritet från oss som vet vad som står på spel, det vill 
säga våra barns och vår arts framtid. 
 
 
Varför vi handlar: Vi frigör oss själva genom att respektera den sanna lagen 
 
”Människan är född fri, men överallt är han bunden vid kedjor” 
 
Detta faktum har förändrats lite över århundradena. Men förtryckets kedjor över våra arter 
har i mångt och mycket smidits genom våldsvapen och okunnighet, men de kan ångras. 
 
Långt innan några härskare tog till sig makten över mänskligheten stiftade män och kvinnor 
sina tullar och lagar mellan sig för att säkerställa deras fred och friheter, som fria och 
självstyrande människor. De gjorde det av ett inneboende erkännande av en naturlig 
jämlikhets- eller gudomlig lag, där ingen har rätt att dominera eller styra över andra, att 
tillgripa sig mer av skapelsen än någon annan eller att äga någon del av en värld som getts till 
oss alla gemensamt. 
 
Det är den skapelsens gudomliga principer, som varje barn är född med och är begåvad med. 
Vi har oföränderliga rättigheter som ingen myndighet, lag, regering eller religion kan minska 
eller avskaffa. Varje makt som försöker göra detta är tyrannisk och olaglig, även om den 
fungerar enligt sina egna lagar – för en sådan tyranni förnekar den naturliga ordningen och 
fungeras som en attack mot gudomlighet och mänsklighet. 
 
 
Två stora principer sammanfattar denna naturlag: 
 

1. Allt som existerar på denna jord äger vi gemensamt. Enligt naturens lag, kan ingen 
mer än någon annan ta anspråk över jorden. Det konstaterade Thomas Hobbes, 
grundaren för den moderna lagen. 
 
"Jag demonstrerar i första hand för människors naturliga tillstånd (vilket vi kan kalla 
naturens tillstånd) där alla män har lika rätt till alla saker" (Leviathan, 1651) 
 

2. Lagen skadar ingen. (Actus Regis Nemini Facit Injuriam) Utgår från de tio budorden 
och Guds lag om att inte göra någon skada på sin granne, denna princip utgör 
grunden för modern lag. 
 

John Stuart Mill formulerade denna princip i On Liberty där han hävdade att "det enda syftet 
för vilken makt rättfärdigt kan utövas över alla medlemmar i en civiliserad gemenskap, mot 
hans vilja, är att förhindra att andras skadas". (1869) 
 

En likvärdig idé nämndes tidigare i Frankrikes förklaring om människors och medborgerliga 
rättigheter från år 1789 där det står skrivet:  



 
 

4 
 

 
"Frihet består av friheten att kunna göra allt som inte skadar någon annan; Därför har 
utövandet av varje människas naturliga rättigheter inga gränser förutom dem som försäkrar 
de andra medlemmarna i samhället om samma rättigheter. Dessa gränser kan endast 
bestämmas genom lag”.  
 

Denna naturlag finns för att upprätthålla den naturliga freden och rättvisan mellan 
människor och utgör deras sköld och skydd mot orättvisa regler, snarare än som en makt 
över dem. Inom de gamla traditionerna i stamsamhällena, särskilt inom den anglosaxiska 
världen, utvecklades denna lag till det som blev känt som den vanliga, civila lagen, eller 
landets lag. Den gav starka ekon inom de inhemska nationerna världen över. Här är en 
grundläggande sammanfattning av den naturliga gemensamma lagen  versus  en godtycklig 
lag. 
 
 
Naturlig frihet och grunden för gemensamma domstolar: De första principerna 

 
1. Varje man, kvinna och barn är född naturligt fri, jämställd och suverän och har en 

inneboende kunskap om vad som är sant och rätt. Följaktligen kan ingen vara 
underordnad någon annan eller någon extern auktoritet, eftersom varje människas 
inneboende visdom och frihet gör dem fullständiga och tillräckliga skapelser i sig, 
inom ett större jämlikhetssamfund. 
 

2. Denna personliga suveränitet är en återspegling av den bredare naturlagen, där allt 
liv i naturen är odelbart och gemensamt för överlevnad och med punkterna 2 till 11 
till lycka för alla. I ett rättvist samhälle inbegriper denna gemensamhet att alla 
människor har den oförlåtliga rätten till att upprätta en egen styrelse och försvara sig 
mot tyranni eller våld, inklusive det som utövas av externa myndigheter. Varje 
myndighet som agerar orättvist och godtyckligt, utan folkets fria och odelade 
samtycke, har förlorat sin rätt att styra och kan lagligen krossas. "en orättfärdig 
regering är ingen regering utan utövat våld "- Platon 
 

3. Denna naturlag ger upphov till en sedvanlig civil lag vars syfte är att skydda 
invånarnas friheter och suveränitet hos både män och kvinnor i ett samhälle genom 
att upprätthålla jämlikhet och fred bland dem. Den civila lagen härleder sin auktoritet 
från folket själva och från folkets förmåga att själv veta vad som är rätt och fel, att 
döma därefter. Denna kapacitet uttrycks i ett jurysystem bestående av tolv fritt valda 
personer som fungerar som ultimata domare och myndighet enligt civil lag och dess 
domstolar. 

 
4. Historiskt uppstod en civil lag i England efter 1100-talets erövring av Normandiet som 

utgjorde en vågbrytare för att försvara folket mot den godtyckliga regeln av 
självutnämnda eliter, speciellt monarker och påvar. Dessa eliters auktoritet härleddes 
onaturligt från krigsföring, våldsam erövring och jordstölder, snarare än från 
samhällets samtycke och dess grund, den gudomliga lagen om fred och jämlikhet. 
Denna elitregel uppstod starkast inom Romarriket och dess efterkommande, kyrkan i 
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Rom, under vars övertygelse "gud" är allsmäktig och erövrare ("dominerande") och 
alla människor är påvens "undersåtar". 

 
5. En sådan erövringsbaserad regel av påvar och kungliga eliter gav upphov till ett 

rättssystem som kallas civil eller romersk lag, i tron att män och kvinnor inte är 
utrustade med förmåga till självstyrande och visdom. All lag och myndighet är därför 
härledd externt, från stadgar som utarbetats och införts av härskare, vare sig det är 
en påve, en monark eller en regering. Detta system utvecklades från den aristoteliska 
filosofin och romerska fastighetslagstiftningen där skapelsen är uppdelad och 
människorna behandlas som boskap och andras ägodelar saknar därmed inneboende 
friheter. Folket är således i alla avseenden förslavade, avskurna från den givna 
friheten i världen vilken är gemensam för alla. Detta slavsystem rankar och 
kategoriserar alla människor och beviljar begränsade "friheter" (frihets- eller slav 
privilegier) som definieras och begränsas genom stadgar utfärdade av härskare. 

 
6. Allmän och civil (romersk) lag står därför i grund och botten som motsatser till 

varandra. De kan inte försonas, eftersom de härrör sig från två helt olika begrepp på 
mänsklighet och rättvisa. Allmän lag betecknar livet som en gåva i frihet som ges lika 
till alla, medan man enligt civilrätt, ser livet som ett villkorat privilegium och 
mänskligheten är en förverkligad slavbefolkning. Följaktligen arbetar regeringarna i 
praktiken enligt civila lagar och förnekar eller ignorerar allmän lag i enlighet med att 
oansvariga domare dominerar och bestämmer i domstolarna. 

 
7. Den mest extrema elitbaserade allmänna/romerska lagen, är den som kallas påvlig 

eller kanonisk lag, vilket är beskrivningen på kyrkan i Rom, som den enda legitima 
auktoriteten på jorden under vilken alla andra lagar, människor och regeringar ska 
underordna sig. Kanonisk lag är självstyrande och fullständigt otillräknelig för allt 
utom sig självt. 

 
8. Bakom sin front för kristen retorik, utgör den romerska katolisismen en nyhednisk 

kult baserad på Romarrikets 300-åriga envårldshärskande system Sol Invictus, vilken 
betyder ”Gud och Mästaren” (Deus et Dominus) som härskar över himmel och jord, 
speciellt då påven. Denna tyranniska kult har inte överraskande förorsakat mer krig, 
folkmord, erövringar och mord än någon annan makt i mänsklighetens historia, och 
den fortsätter att utgöra det enskilt största hotet mot allmän lag och mänsklig frihet. 

 
9. Kyrkan i Rom var den första och är samtidigt den äldsta sammanslutningen på vår 

planet: en juridisk enhet som är formad för att skydda tyrannerna, som upphäver 
elitens individuella ansvar och skyldighet för varje form av kriminalitet eller erövring 
de begår. Från Rom och aktiebolaget Vatikanen har det spridit sig en smitta som nu 
hotar att förstöra hela vår planet och våra liv, eftersom dessa oansvariga 
företagsoligarker finns överallt och undergräver vår frihet och vår planets hälsa 
genom att underordna hela livet till vinst och makt. 

 
10. Vid varje ögonblick av företagsförvärv och dess underordnande av mänskligheten 

uppstår en motståndsrörelse för att återupprätta det gudomliga syftet och dess 
funktion genom den allmänna lagen för att återställa jorden och mänskligheten till 
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dessa naturliga varelser i egenskap av en gemensam kropp. Denna rörelse förutses 
bibliskt och profetisk som den tid då alla människor återvänder till sin naturliga 
jämlikhet, i avsaknad av alla uppdelningar, privilegier och förtryck, för att leva i 
harmoni med skapelsen och med varandra. 

 
11. Återställningen av mänskligheten är ett gudomligt syfte och påbörjas genom att man 

aktivt avvisar alla befintliga myndigheter och institutioner som härrör sig från den 
romerska civila lagen och ersätter dem med en ny regeringsform inom ramen för 
allmänna lagstiftning. Skapandet av den nya naturlagsmyndigheten, bland en befriad 
mänsklighet, är det grundläggande syftet för civillagsdomstolar. 

 
 

 
Hur använder vi oss av den civilrättsliga lagen? 
 

Sanningen är att i vardagslivet använder människorna sig överallt av och förlita sig på den 
allmänna lagen genom att leva och arbeta tillsammans. Det är helt enkelt det inneboende 
sättet för människorna att göra affärer med varandra. Liknande det som rötterna som binder 
samman de mänskliga samhällena genom att ovillkorligt upprätthålla livet, värdigheten och 
välbefinnandet för varje man, kvinna och barn. Dessa rötter är särskilt nödvändiga och 
fundamentala inför härskande krafter som försöker undergräva sådan naturlig frihet. 
 

Civilrättens fasta och horisontella garantier för ömsesidig respekt och skydd utgör ett 
permanent hot mot de godtyckliga härskarnas ansträngningar att utnyttja män och kvinnor 
till det onaturliga och vertikala arrangemanget, som kallas staten. Därför försöker varje 
regering och religion att upphäva den allmänna lagen genom sin egen auktoritet och sina 
stadgar för att minska människors frihet överallt till att få likriktade, lydiga skattebetalande 
löneslavar som tjänar en styrande klick. 
 

Att utvidga vår dagliga rättighet till civilrätt inom alla delar av livet, innebär det att vi måste 
utmana den godtyckliga regeln för denna klick på alla statliga nivåer. Men själva faktumet att 
det är vi, den stora majoriteten av mänskligheten som har den makten, innebär det att den 
behöver bara konsekvent utövas av oss alla, mot denna godtyckliga auktoritet och farorna 
får den att smulas sönder. 
 
Vi använder oss av civilrättslagen enklast genom att använda den och förlita oss på den, 
under alla aspekter av livet. Det betyder först och främst att vi måste skapa fungerande 
civilrättsdomstolar med absolut och slutgiltig jurisdiktion under alla aspekter av våra liv och 
samhällen. 
 
 
Vad måste man tänka på inför en civilrättsdomstol? 
 
 

Traditionellt faller lagen i den europeiska traditionen inom två allmänna kategorier: civil- och 
straffrätt. Den förra behandlar tvister mellan individer - ofta såkallade "förseelsebrott” - eller 
problem förorsakade av försumlighet som förorsakar skada. Straffrätt handlar om handlingar 
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med avsiktlig skada tillfogad mot individer, men som i större mening även utgör brott mot 
alla människor eftersom de på något sätt hotar samhället. 
 

Genom att ge uttryck för ett försvar mot statlig eller kyrklig maktutövning.  Civilrättslagen har 
traditionellt handlat om ett försvar mot envälde med straffrättsliga förtecken utförda av en 
statlig- eller kyrklig regering. Det handlar om brottmålsdomstolar mot "kronan" eller 
"kanonrätten" som domstolar har vägrat att pröva eller utföra på ett begränsat sätt. Hit hör 
mord, våldtäkter, krigföring och andra brott mot samhället. Civilrättsliga frågor som berör 
personliga tvister som också kan föras in i en civilrättsdomstol, trots att man hävdar sin 
allmänna behörighet angående alla rättsliga frågor som finns inom ett samhälle. 
 
Faktum är att, eftersom civilrätten har sin grund i ett jurysystem, kan man fråga sig vilket forum som 
kan vara bättre lämpat för att avgöra civilrättsliga frågor i mellan individer än en rättegång inför sina 
egna grannar? 
 
För vårt ändamål kommer dock huvudmålen för tvister inför våra civilrättsdomstolar att falla inom 
strafflagen som berör frågor såsom allvarliga hot eller brott mot människor, djur, samhällen och 
miljön. 
 
Som i alla lagliga system kommer bevisbörden vid en sådan rättegång som väckts inför en civilrättslig 
domstol att hänga på kärandena - dem som inleder rättegången - och normala bevisregler gäller. Till 
exempel kan anklagelser mot ett parti inte åberopas i domstol utan att det finns en bevisbar grund i 
fakta, såsom primär dokumentation som är godkänd av ett oberoende parti, eller genom att anlita 
ögonvittnen för det påstådda brottet. 
 
En annan viktig bevisregel är att man avvisar hörsägen som bevis, som t ex  "Nej, jag var inte där, 
men jag hörde om vad som hände". Detta är en särskilt relevant regel när det gäller att begångna 
allvarliga brott, såsom mord, folkmord eller våldtäkt. Kort sagt, alla påståenden måste backas upp 
med bevisliga fakta och måste framföras av en som var direkt deltagare i händelsen eller ett 
ögonvittne till händelsen. 
 
För vårt ändamål måste det noteras att när det gäller särskilt ohyggliga kollektiva brott som begåtts 
av regeringar eller andra makter, såsom aggressions-, folkmords- eller människohandelskrig, 
tillämpas normal bevisföring mindre strikt. Detta beror på en realistisk förståelse för att brott som 
begås av hela samhällen eller regimer är av en annan art än om brott har begåtts av enskilda 
individer. En annan form av normer gäller angående avsikt och bevisbar bevisning. 
 
Enligt ordföranden för den amerikanska åklagaren vid Nürnbergrättegångarna 1946 berättar Robert 
Jackson: "Ingen regim som syftar till utrotning av hela grupper av människor kräver generellt 
skriftliga bevis på deras avsikt att begå detta brott. Med tanke på dessa regimens mordiska avsikter 
är det inte nödvändigt, eftersom sådan utrotning inte anses vara ett brott. Även om sådana system 
försöker mörklägga och dölja bevisen, särskilt under krigstid. Beviset för brott mot mänskligheten 
ligger i allmänhet inte i handlingar utan i överlevande, i massgravar och i det underförstådda beviset 
på avsikt att begå dessa brott vilka ingår i den mordiska regimens vardagliga och institutionaliserade 
lagar, attityder och normer. "(vår betoning) 
 
Underförstådd avsikt, är ett juridiskt begrepp som är särskilt relevant och specifikt när det kommer 
till tvister som inbegriper folkmordsregimer, inklusive regeringar och kyrkor vars världsåskådning och 
lagar anser att andra grupper är ovärdiga till liv eller lika rättigheter, jämfört med de grupper som 
anklagas och döms i det förstnämnda fallet gällde för den Internationella domstolen angående  
folkmord på ursprungsbefolkningen i Canada utförd av kyrka och stat. (www.itccs.org) 
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Lagar som  ”Indian Act of Canada”, har ålagts en annan uppsättning lagar mot en rasorienterad 
grupp, eller den romersk-katolska "kanoniska  lagen" som heter Crimen Sollicitationas, som överser 
och underlättar döljandet av  våldtäkter begångna  inom kyrkan, indikerar tydligt en underförstådd 
avsikt att begå brottsliga handlingar. 
 
Det är alltså inte nödvändigt att bevisa den individuella avsikt att skada barn utförd av katolska 
präster, eftersom varje präst systematiskt är skyldig att skada barn genom att hjälpa dem som gör 
det, eftersom de enligt sina egna självstyrande regler kallas "kanonisk lag" om han vill behålla sitt 
jobb och sin utnämning. Den kollektiva skulden för dessa präster som helhet är underförstådd och 
tydlig, precis som den gällde alla nazistregimens tjänare. 
 
Således förutsätter ett åtal att den anklagade har begått en handling och han gjorde det med 
avsiktlig avsikt, medan en sådan avsikt som också kan antas ha förekommit  inom ett större 
sammanhang av brott, särskilt när det brottet har begås av hela organisationer eller regimer. 
 
Att fastställa sanningen är alltid mödosamt, men i sista hand är processen bäst garanterad av en 
grupp jurymedlemmar än enskilda domare. Civillagsjurister, och inte enskilda domare, är alltid en 
bättre garanti mot missbruk av bevisregler och bara förfaranden i rättssal. 
 
Självstyrande domare är notoriskt mer benägna för korruption och politisk manipulation, speciellt 
när de utsetts av de egna regeringarna som befinner sig under straffrättslig utredning. Dessa är 
uppenbarligen olämpliga för uppgiften att utföra en rättvis bedömning. Faktum är att enligt sådana 
rättsliga förfaranden har sådana statligt utsedda domare ingen juridisk kompetens till att döma i 
ärenden som berör deras arbetsgivares brottslighet och skuld. 
 
Domare avstår rutinmässigt från förfarandet och bevisreglerna och har rätt att göra så enligt lag. I 
Canada har "kronans" utnämnda domare till och med befogenhet att ändra eller förstöra 
domstolshandlingar, tysta ned en part i en tvist, samt ignorera processer fullständigt! 
 
Hela poängen med att inrätta en helt jurystyrd civilrättsdomstol, är för att förhindra att en sådan 
manipulation av lag och rättvisa kan begås av otillräkneliga parter eller intresserade intressenter. Det 
är inte av en tillfällighet som grundaren för den amerikanska republiken, John Hancock, förklarade 
detta år 1777. 
 
"Om vi inte har domstolar som är etablerade och upprätthållna av folket, snarare än av mutbara 
domare, då kommer vi inte ha någon republik ... Vår konstitution och vår nation kommer att resa sig 
eller falla samman i enlighet med våra domstolars oberoende". 
 
 
Hur man etablerar och upprätthåller civilrättsdomstolar 
 
Civilrättens första principer fastställer sin allmänna legitimitet och laglighet. Detta giltiga system ger 
upphov till domstolar med befogenhet att skydda folket i sin helhet genom att åtala och anhålla varje 
person och institutioner som hotar samhället. 
 
Mandatet för att upprätta sådana domstolar är härlett från folkets suveränitet i sin helhet,  och inte 
från något särskilt politiskt system eller regering. Civilrättsliga domstolar är därför universella, inte 
förknippade med sedvanliga gränser eller lagar och har behörighet och kompetens att bedöma alla 
frågor eller klagomål. Civilrättsdomstolar är inte föremål för och känner inte igen någon annan laglig 
eller moralisk auktoritet, immunitet eller privilegium, som man rutinmässigt hänvisar till från kyrkor 
och stater. 
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Att åtnjuta  en universiell jurisdiktion på grund av sin rotlöshet inom naturlagen kan 
civilrättsdomstolar upprättas i varje enskilt land eller samhälle, inte enbart inom nationer med en 
särskilt lagstadgad tradition såsom fallet är i Storbritannien, Canada och USA. 
 
Civilrättsdomstolar är etablerade när ett antal män och kvinnor kommer tillsammans för att bedöma 
en fråga som berör dem och deras samhälle. Sålunda är sådana domstolar undantagslöst och 
naturligt kopplade till politiska rörelser, "rådsammanträden" och samvetsdomstolar som förenar 
medborgarna och uttrycker deras direkta bekymmer och krav. Domstolen är därmed uttrycket för 
denna röst. 
 
Domstolen själv är upprättad av den direkta folkviljan som helhet, som väljer en medborgerlig jury 
bestående av minst tolv personer, en medborgaråklagare till att utföra ärendet på uppdrag av folket, 
en ordförandedomare vars arbete är strikt rådgivande, och en fogde samt en grupp bestående av 
fredsaktivister för att genomdriva domstolens kallelser, arresteringsorder och domsutlåtanden. 
 
Dessutom kan samhället utse lokalt lagkunniga domare som kallas Fredsdomare (FD), som 
traditionellt har befogenhet att sammankalla jurygrupper och utfärda arresteringar. FD kan också 
inleda med att bilda en gemensam civilrättsdomstol. 
 
Alla deltagare i en civilsrättsdomstol måste presentera sitt eget ärende under hela domstolsförfa- 
randet, eftersom de skulle kunna ge upphov till ”en återgivning” av sina naturliga rättigheter och 
suveränitet. Detta gäller både kärandena och de svarande som är inblandade i något ärende inför 
domstolen. 
 
Det finns följaktligen inga professionella advokater eller permanenta ordförande i ett civilrättsligt 
domstolsdomstolssystem. 
 
Det finns inga restriktioner för en civilrättslig domstols behörighet att få tillgång till vilken person som 
helst, plats eller sak eller någon begränsning på grund av domstolens varaktighet eller rättigheter. 
Domstolen och dess domare kan utfärda offentliga kallelser som är bindande för någon person eller 
institution, och verkställbar av domstolsordföranden, som har en oinskränkt rätt att fängsla varje 
person som omnämns i stämningen och kalla dem till rättegång. 
 
Den slutgiltiga domstolen i civilrättsdomstolen och juryn är slutgiltig och inte längre föremål för 
överklagande, helt enkelt för att en rimlig och otvingad grupp bestående av medborgare kan komma 
fram till sanningen i en sak endast på grundval av bevisen, som innehas eftersom de är av en 
inneboende kunskap om rätt och fel. Sanningen är inte mutbar. En svarande är antingen oskyldig 
eller skyldig;  sanningen är inte föremål för revidering eller omprövning, eftersom den då inte är 
sann. 
 
Om det emellertid kan bevisas att domstolens dom har fallit bortom allt rimligt tvivel på ett olagligt 
sätt, eller om den har otillbörligt påverkats eller skett på grundval av ofullständiga eller felaktiga 
bevis kan ett civilrättslagråd återuppliva och återupprätta ärendet med en normal jury och 
domstolens tjänstemän. 
 
På samma sätt är domstolens fällande dom också slutgiltig och verkställs inte bara av domstolens 
ordförande utan av alla dess medborgare. Den civilrättsliga lagen härrör sig från och är det direkta 
ansvaret för alla människor, liksom alla dess förfaranden. Domen är verkligen folkets uttryck om att 
de själva kommer att styra enligt sina egen demokratiska lagar och beslut. 
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Det finns ingen inskränkning för en medborgarrättsdomares befogenhet att verkställa en dom mot 
någon person, grupp eller institution. Domstolsdomaren eller dess lagman har ingen befogenhet att 
ändra, påverka eller styra juryns ursprungliga dom eller utsago - helt enkelt för att ge juryn rätten till 
ett rättsligt förfarande och rättsliga frågor.  
 
Efter att den slutgiltiga domen och meningen har fallit, upphör juryn för civilrättsdomstolen 
automatiskt och medlemmarna avskiljs från sin plikt. Ingen domstol upprätthålls utan ett medvetet 
medgivande och medverkan av folket själv. Återigen finns det inget professionellt, permanent kast 
bestående av antingen advokater eller domare i ett civilrättsligt domstolssystem, utan den består 
snarare av valda och tillfälliga domstolsmedarbetare. 
 
 
Rättsprocess och domstolsprotokoll 
 
 
Civilrättslig lag, som härrör sig från Naturlagen, som grundar sina rättsliga förfaranden på en central 
process i enlighet med processförfarande: den har trefaldiga rättigheter;  att se till att någon blir 
underrättad om de åtal som väckts mot honom, att se till att bevisen finns för en sådan form,  och att 
kunna ställas till svars och dömdes inför sina egna kamrater. 

 
Ingen legitim rättegång kan fortsätta eller övertygelse göras om den anklagade inte har fått ta del av 
dessa rättigheter och getts chansen att fritt försvara sig i en domstol. 
 

 
Sådana rättigheter grundar sig på dessa grundläggande doktriner inom civilrättslagen: 
 

1. Det antas att den anklagade är oskyldig, inte skyldig 
2. Bevisbördan för den anklagades skuld beror inte på svaranden utan på käranden, som måste 

övertyga en jury om den anklagades skuld utan varje rimligt tvivel och 
3. Den anklagade kan inte fängslas utan rättvisa förfaranden men måste infinna sig omedelbart 

inför en domstol enligt principen om Habeas Corpus (latin för "presentera kroppen"). 
 
Båda parterna i en tvist ska få samma tid att lämna in sina påståenden och bevis, för att lägga fram 
förslag till domstolen och för att besvara argument. Men för att undvika "besvärliga tvister" som är 
avsedda för att helt enkelt trakassera eller störa en motståndare - som kan dra ut och förhindra 
rättvisa och rättvisa processer - ställer domstolen normalt ut en strikt tidsgräns för 
förhandlingsförfarandena, varefter rättegången måste påbörjas. 
 
Den förrättsliga perioden är utformad för att ge båda sidor en möjlighet att presentera sina bevis och 
argument för varandra och för att söka en lösning före domstolens sammankomst. Denna 
presentation brukar kallas "Undersökning och upptäckt" eller Voir Dire ("se och säga"), där endera 
parten kan kräva mer relevant dokumentation eller dokument från den andra parten. 
 
Om undersökningen inte ger upphov till skillnader, sammankallas domstolen och rättegången börjar. 
De allmänna förfarandena och protokollen i en civilrättslig domstol sammanfattas i följande skiss, 
som måste följas av var och en som försöker anklaga eller åtalar andra parter. 
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Steg ett - Sammanställning av ärendet 
 
 
En anmälan om fordran måste framställas av dem som väcker ett åtal, benämns som käranden. Deras 
utlåtande anger grunden för de grundläggande omständigheterna i tvisten, felaktiga påståenden, och 
befrielse och vilken åtgärd som har begärts. 
 
Därefter måste kärandens påståenden åtföljas av bevismaterial: handlingar och vittnesmål som 
styrker sitt fall bortom varje rimligt tvivel. Denna bevisning måste vederbörligen sväras inför ed av 
dem som inte är part i tvisten i form av bevittnade uttalanden; och det måste framgå av själva 
originalhandlingarna, och inte av kopior. 
 
Liksom var och en som har vittnat och används i denna bevisning måste personen vara villig att 
komma in till domstolen för att vittna och bekräfta sitt eget uttalande. 
 
 

Steg två - Söka hjälp hos en civilrättslig domstol: Meddelande om anspråk till 
rätten 
 
 
Efter att man har samlat ihop sitt ärende måste käranden söka hjälp hos en civilrättslig domstol och 
dess tjänstemän. En sådan domstol kan upprättas genom att man publicera ett meddelande om krav 
på rättighet (se bilaga B, "domstolshandlingar"), vilket är en allmän deklaration som kräver 
samhällsassistans vid kommunikationen och påståendet från kärandens rätt enligt Naturens lag att få 
sitt fall prövat genom den civila lagstiftningen, genom en jury bestående av grannar och kamrater. 
 
Ett sådant meddelande kan publiceras i lokala tidningar eller helt enkelt genom att en notis 
publiceras på ett framträdande offentligt ställe, som ett rådhus eller ett bibliotek. 
 
 

Steg tre - Att bilda en civilrättslig domstol 
 
 
Inom 24 timmar efter utfärdandet av ett sådant meddelande om anspråk på rättighet, kan tolv 
medborgare i en gemenskap utgöra en civilrättslig domstol och dess jury. Därefter måste man utse 
följande domare ur sina egna led: 
 
- Domstolens ordförande, för att rådgöra och övervaka domstolen 
 
- en offentlig eller medborgaråklagare för att genomföra ärendet 
 
 - käranden själv eller någon som företräder honom genom att ge råd utan att representera honom. 
 
- en försvarsadvokat för att ge råd men inte representera den anklagade 
 
- ett domstolsbiträde, antingen vald från samhället eller delegerad bland befintliga tjänstemän 
 
- en stämningsman, en domstolsregistrator, en domstolssekreterare 
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Det antas att personer med kunskap om civilrätt och rättsförfarande som kommer att agera i dessa 
tjänsteutövningar. Och, som nämnts, kan en civilrättslig rådman eller magistrat också inleda vid 
bildandet av en civilrättslig domstol. 
 
 

Steg fyra – Avläggande av ed och sammankallande av jury och domstolsansvariga: 
Avlägga ed inför domstol 
 
Vid utnämningen av dessa domstolsansvariga kommer domaren (rådman eller en jämförbar domare) 
formellt att sammankalla domstolen för att ta och administrera avläggningen av domareden inför alla 
domare: 
 
Jag (namn) kommer troget att utföra mina uppgifter som tjänsteman i denna civilrättsliga domstol i 
enlighet med principerna om naturlig rättvisa och efterföljande process, som alltid agerar med 
integritet, ärlighet och laglighet. Jag erkänner att om jag misslyckas med att konsekvent följa denna 
ed kan jag och kommer jag att bli avskiljd från mitt uppdrag. Jag svär denna offentliga ed av fri vilja, 
utan tvång eller motstånd och utan någon mental reservation. 
 
Efter att ha svurit denna ed, kommer juryns ledamöter, domstolsadvokater, utmätningsman, 
tjänstemän och ordföranden sedan att sammankalla och ta emot instruktioner från domstolen om 
ärendet. Åklagaren är inte ordförande eller domare utan en rådgivare vid domstolen och har ingen 
befogenhet att påverka, döma eller avhjälpa juryns eller andra domstolsavgörande handlingar eller 
domar, utom i fall då grovt missbruk av rättvisa eller oaktsamhet hos andra bland domstolens 
tjänstemän. Domstolen är således självreglerande och beroende av ömsesidig respekt och styrning 
gällande samtliga domare och jury. 
 
 

Steg fem - Preliminär förhandling 
 
Advokaten samlar båda parter till en förhandling inför rättegången i ett försök att lösa ärendet före 
en rättegång. Om en uppgörelse inte uppnås måste båda parter engagera sig i en obligatorisk 
förundersökning, där bevisning och motbevis och uttalanden från båda sidor kommer att 
presenteras. Efter en period på högst en vecka kommer denna förhandling före rättegången att 
avslutas och rättegången börjar. 
 
 

Steg Sex – Utdelning av offentliga kallelser 
 

Ingen person eller byrå får lagligen kallas in till en civilrättslig rättegång utan att först få en komplett 
uppsättning av åtalspunkter som väckts mot dem och ett formellt meddelande eller 
offentliggörande. En sådan kallelse uppger exakt tid, datum och adress när och var processen ska 
påbörjas. 
 
Allmänna kallelser begärs av käranden genom domstolens justitiesekreterare. Kallelsen kommer att 
utfärdas undertecknad av domstolen och skickas till svaranden av stämningsman  inom 24 timmar 
efter det att den har lämnats in på domstolens kansli. Stämningsmannen måste personligen tjäna 
svaranden, eller skicka kallelsen till en allmän plats och registrera utläggningen om svaranden 
undviker service. 
 
Svaranden har sju dagar på sig att infinna sig i domstolen. 
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Steg sju - Rättegången börjar: Öppna argument 
 
Efter en inledning av domaren, börjar rättegången med öppningsargument av först käranden eller 
åklagaren, och därefter av svaranden. Domaren och båda försvarsadvokaterna får då en möjlighet att 
ifrågasätta endera parten för att förtydliga sig, och för att lägga fram förslag till domstolen om det är 
uppenbart att förfarandet kan påskyndas. 
 
Obs! Steg sju kan fortfarande inträffa även om den ena parten, vanligtvis svaranden, inte är 
närvarande i domstolen och vägrar att delta. En sådan rättegång som genomförs "i frånvaro" förblir 
ett legitimt rättsligt förfarande när svaranden ges varje möjlighet att framträda och svara på 
anklagelserna och bevisen mot honom. En ”in absentia” rättegång kommer att börja med att 
käranden presenterar sitt öppningsargument följt av hans huvudfall. Domstolens utsedda 
försvarsadvokat får då chansen att argumentera för den frånvarande svaranden, om det är dennes 
önskan. 
 
Det är ofta fallet om svaranden inte besvarar eller inte är närvarande, kan det leda till att domaren 
meddelar juryn att förklara en dom till förmån för käranden, med motiveringen att svaranden har 
handlat emot sig själv genom inte bestrida bevis eller åtal, och genom att inte framträda för att 
försvara sitt eget goda namn offentligt. 
 
 

Steg åtta - Huvudförhandlingarna 
 

Förutsatt att förfarandet inte genomförs ”in absentia” och att svaranden är närvarande, börjar 
huvudförhandlingarna med kärandens presentation av detaljerna i hans bevisföring och 
argumentation mot svaranden, som då kan svara. Käranden kan biträdas av en försvarsadvokat. 
 
Efter hans presentation blir käranden sedan korsförhörd av svaranden eller hans försvarsadvokat. 
Efter korsförhöret presenterar svaranden sitt fall, med eller utan hans försvarsadvokat, och blir i sin 
tur korsförhörd av käranden eller försvarsadvokaten. 
 
 

Steg Nio - Slutplädering och argument till juryn och slutgiltiga råd från domare 
 

Efter huvudförhandling har domaren möjlighet att ytterligare ifrågasätta båda parter för att därefter 
ge slutgiltig rådgivning till juryn. Käranden och sedan svarande har då rätt att lämna sin slutplädering 
och sina argument till domstolen. Domaren avslutar med eventuella slutliga kommentarer till juryn. 
 
 

Steg Tio – Juryn överlägger och fastställer dom 
 

Domstolen hålls vilande medan de tolv jurymedlemmarna sammanträder för att nå en enhällig dom 
baserad på deras bedömning av alla bevis. Det finns ingen tidsbegränsning på deras överläggningar, 
och under den tiden får de inte ha kontakt med någon, rädda domstolen, vakter eller eskort. Juryns 
dom måste vara konsensuell, icke-samordnade och enhälliga. 
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Steg elva - Juryn utfärdar sitt enhälliga ställningstagande och dom  
 

Domstolen sammankallas efter att juryn har dömt. Om jurymedlemmarna inte är fullständigt 
enhälliga angående domen, förklaras svaranden automatiskt som oskyldig. Juryns ordförande, utvald 
bland dem genom omröstning, tillkännager domslutet till domstolen, och på grundval av denna dom 
avslöjas även den sista meningen av juryn. 

 

Steg tolv - Domstolen sammanaträder och dom verkställs 

Efter tillkännagivandet av dom och förklaring frikänner domstolen antingen svaranden eller 
bekräftar och godkänner juryns beslut i lagens namn, och uppmanar stämningsmannen att 
genomdriva ärendet. Domaren befriar då juryn och avslutar formellt prövningsförfarandet 
och domstolen avslutas. Hela protokollet från rättegången är en offentlig handling som är 
tillgängligt för alla och kan inte på något sätt undanhållas, förändras eller komprometteras 
av domstolen eller någon annan part. 

En notering angående gemensam brottsbekämpning: Det är underförstått att varje fysisk 
medborgare är skyldig och bemyndigad enligt naturlagstiftningen att bistå 
domstolsförvaltaren och hans suppleanter vid verkställighet från domstolen, inklusive 
genom att verkställa fängelsedom för den skyldige, övervakning av hans medarbetare och 
offentligen beslagta de skyldigas och hans ombuds tillgångar och egendom, om så har 
beslutats om i domstolen. Denna kollektiva brottsbekämpning är nödvändig av hänsyn till 
allmän säkerhet, särskilt när den skyldige parten är en hel institution eller huvudansvarig för 
det organet. 

En notering angående tilltalande i en civilrättsdomstol Beslut: Enligt naturlagen, är varje man 
och kvinna född med ett inneboende grepp om rätt, fel och rättvisa.  Det är underförstått att en jury 
bestående av tolv medborgare, och när fullständiga bevis och fakta för ett ärende kommit in på ett 
rättvist sätt och för en rättvis dom. Sanningen i denna dom måste vara bestående och är inte bli 
föremål för omvärdering eller tvist, utom i händelse av grovt tjänstefel eller av icke övervägande 
bevisföring. Därför är domar utfärdade av civilrättsliga domstolar inte föremål för överklaganden 
eller revidering, eftersom sanningen inte är mutbar eller omformulerbar. 
 

Denna solidaritet för domen krävs också genom doktrinen för civilrättsdomstolen, enligt 
Stare Decisis, vilket betyder att ”beslutet är bestående”. Prejudikatsbeslut från tidigare 
domar har en bindande auktoritet. Utan ett Stare Decisis är lagen utsatt för nyckfullhet och 
politiska störningar från härskare och despoter. 
 
 
Angående den svarta lagordboken 

 
Stare Decisis-doktrinen säger att rättsliga beslut är bindande och får inte återtas. "Beslutet 
är bestående." Bestående betyder, när en domstol har fattat sin dom i en fråga, då kan den 
inte återtas. Detta är i själva verket grunden till lagligheten för det gemensamma 
rättssystemet - och är en av de viktigaste skillnaderna mellan allmän och civilrätt. (vår 
betoning) 
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Utvärderar, verkställer och övertygar härskare och institutioner 
 

Varje rättssystem fungerar enligt sin egen världsåskådning och sitt grundläggande syfte. När 
det gäller civilrättslig eller lagstadgad lag definierar de stridande sina intressen hos dessa 
individer som krigar mot varandra i en domstolslokal som domstolen upplåter för detta 
syfte. Detta system tjänar en var som innehar pengar eller inflytande, och presentera den 
mest övertygande bevisningen, vanligtvis innan en enskild domare som ingår som en part 
inom den självstyrande och oansvariga rättsliga klicken. 
 
Lagen är enligt detta elitstyrda system, ett privat vapen för att motverka en annan person 
eller en grupps kommersiella intressen, den utgör inte rättvisa för alla eller för det allmänna 
välbefinnandet. 
 
Inom den civilrättsliga lagen är domstolen i motsats bestämd att inte strida mot enskilda 
intressen utan att ta hänsyn till samhällets behov som helhet och med rättvisa som 
definieras av dem som har lidit på grund av bristen på den. En grundläggande kollektiv moral 
bidrar till hur lagen fungerar, enligt en enkel fråga: Hur kommer detta rättsliga beslut och 
prejudikat bäst att tjäna samhället som helhet, och dem som är mest utsatta eller som har 
blivit utsatta eller har utsatts för av vem det vara månde? 
 
Män och kvinnor har en naturlig tendens att lösa sina tvister och medla i tvister mellan sig, 
när de inte tvingas utlämna sig själva för att tillämpa sitt eget sunda förnuft vad gäller för 
rätt och fel. Trots detta har staten hotat att med våldsam kraft kränka människor när de 
automatiskt förneka sitt eget omdöme om att och vända sig till externa myndigheter när de 
är oense eller söker rättvisa. Därför behöver man "lära sig på nytt vad frihet betyder” för att 
civilrätten ännu en gång ska bli en funktionell del av människans liv. 

 
Lyckligtvis har vi funnit att själva offentlighetsförfarandet förklarar och upprätthåller folkets 
överlägsenhet och deras civilrättsliga lag har gjort att processen återupplivar hjärtats och 
tankens frihet hos allt fler människor. Låt den tända en gnista, men den utgör ingen 
försäkring. För det största hindret för effekten av en civilrättslig lag i domstolar ligger i de 
rädslor och tvivel som griper medborgarna när det presenteras att de själva utgör kraften för 
lagen, och inte förväntar sig att lagen ska verka för dem. 

 
"Att ta lagen i egna händer", vi har blivit undervisade felaktigt i den här frågan om att brott 
mot den civila ordningen motsvaras av "anarki". I själva verket står det klart för 
medborgarna att döma i juridiska frågor utifrån sig själva och utgör den högsta 
medborgerliga dygden och hörnstenen för den sanna demokratin. Detta enligt den grekiska 
lagstiftaren Solon. Han ansåg även att medborgarna borde bötfällas eller få en reprimand för 
att ha förminskat en allmän kontrovers eller från deras medfödda förmåga att fungera som 
lagstiftare. 
 
Kärnan i det personliga ansvaret inför lagen är medborgarnas förmåga att själva döma i en 
rättegång som edsvurna jurymedlemmar och fastställa en dom och säga sin mening i en 
sådan process. Jurysystemet har alltid varit det renaste uttrycket för den civilrättsliga lagen 
och dess förmåga att bemyndiga folket självt till att försvara sina traditionella friheter och 
fastställa vad som är verklig sanning. 
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För att fastställa en rättvis och rimlig dom måste alla helt enkelt känna till alla fakta och bevis 
och överväga dem allvarligt, utan hot, inflytande eller tvång. Ju fler människor som samlas 
för att bestämma sanningshalten, desto mer sannolikt kommer den att fatta en rättvis och 
sanningsenlig dom. Det tenderar att förefalla så att individuell fördom eller fördom som 
alltid finns närvarande och obestridligt inom en jury, blir genom juryprocessen 
motbalanserad och absorberad i en bredare kollektiv sanning som åläggs av naturliga skäl 
och genom rättvisa bland jurymedlemmarna. 
 
 
 
Tillämpning 

 
Det stora och löjliga problemet är självklart inte om män och kvinnor kan komma till 
domstolen, utan det handlar snarare om hur deras beslut kan genomföras effektivt i deras 
samhälle. Det här är speciellt en fråga när åtal väckts mot kyrkan eller statskyrkor eller mot 
hela institutioner, såsom skedde vid åtalet från den 25 februari 2013 i Internationella 
domstolen (ICLCJ) angående folkmord i Canada. (www.itccs.org) 
 
Att använda det här fallet som exempel var av moralisk vikt helt klart det starkaste vapnet 
domstolen hade i arsenalen och skapade förutsättningarna för verkställigheten av domen 
mot de trettio tjänstemännen inom kyrkan och staten som namnges i anklagelsen. 
 
För det första hjälpte ”den 25 februari-domen” - som dömde alla de tilltalade till offentligt 
förbud, tjugofem år i fängelse och förlust av all sin egendom och sina tillgångar - direkt hjälp 
med att deponera inte bara påven Benedikts, Joseph Ratzingers, utan den mest kraftfulla 
katolska kardinalens i Rom: Vatikanens statssekreterare Tarcisio Bertone, avgick också från 
sin tjänst efter ICLCJ-domstolens uttalande. 
 
Ratzinger och Bertone känner till internationell rätt, även om andra inte gör det. De förstår 
att domen i ICLCJ har en erkänd legitimitet enligt nationernas lag och allmänhetens rätt att 
bilda samvetsdomstolar när regeringar och domstolar vägrar att ta upp en fråga. Och 
Vatikanen känner också till att ICLCJ-domstolen kan ingå i andra nationers domstolar och 
användas för att utfärda arresteringsorder mot beprövade krigsförbrytare såsom kyrkliga 
företrädare. Och så är de här uppenbarligen "oåtkomliga" kyrkans ledare under våren 2013 
ett enkelt bevis på kraften hos de oberoende, civilrättsliga domstolarna. 
 
En domstolsdom är trots allt en bindande ordning som medför lagens fulla kraft och den som 
ignorerar eller undergräver en sådan dom, eller domstolsorder som härrör från den, gör sig 
skyldig till en brottslig handling. 
 

 
I tillägget till den här handboken har vi skrivit ut alla domstolsdokument som hänför sig till 
det första ICLCJ-målet angående folkmord i Canada. Domstolsordningen och 
arresteringsordern är daterad till den 5 mars 2013 kan verkställas av någon edsvuren person 
hos ICLCJ eller hos en agent som den utser. Varje medborgare kan i korthet hjälpa till vid 
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arresteringen av Joseph Ratzinger, Tarcisio Bertone och de tjugoåtta andra tjänstemännen 
inom kyrkan och staten vilka är skyldiga till brott mot mänskligheten enligt ICLCJ. 
 
Sådan rättssäkerhet från medborgarna själva erkänns i allmänhet i de flesta länder, under 
det prejudikat som generellt går under betäckningen "rätten till medborgararrestering". I 
Canada kan till exempel medborgare, enligt en lag som kallas medborgarrätt och 
självförsvarslagen (2012), fängsla någon som antingen begår ett brott eller till och med 
misstänks ha gjort det eller som utgör ett hot mot egen eller andras säkerhet: som, i vårt fall, 
där ett barn våldtas av en präst. Denna makt genom medborgerlig arrestering har faktiskt 
blivit utbredd enligt denna nya canadensiska lag, från vad den tidigare har varit. 
 
(se : http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2012_9/FullText.html) 
 
I teorin är verkställigheten av civilrättsliga domar av någon medborgare inte bara helt legitim 
och laglig, utan garanteras även enligt lagar i länder som domineras av civilrättsliga lagar. 
Men makt, såsom vi känner till den, handlar inte bara om lagar och teorier, utan den 
omfattar även den nakna kraften: en grupps förmåga att införa sin vilja mot en annan. 
 
Hugh Grotius, en pionjär från 1600-talet i internationell rätt, sade att rättsliga principer 
förvärvade makt endast när de fick stöd från kanonskott. Så, förutom sin juridiska och 
moraliska vikt, vilka "kanoner" kommer då att säkerhetskopiera och verkställa domarna i 
våra civilrättsdomstolar? Särskilt när eldkraften hos dem som vi dömer och arresterar är 
tydligen så mycket större än vi? 

 
En annan bra pionjär, den kinesiska generalen Sun Tzu, skrev för tusen år sedan sedan att 
makten inom någon konflikt ligger sist och slutligen inte i vad du har materiellt utan det är 
snarare psykologiskt; och en överlägsen eldkraft från en mycket större fiende kan alltid 
förnekas med rätta oförutsedda manövrar. (Vi har tryckt upp fyrtio av Sun Tzus mest 
relevanta läror i bilaga C).  

 
De härskare som anklagas av ICLCJ är män och kvinnor som drabbats av sina illusoriska 
ämbetskläder, och de bevakas av andra män och kvinnor som, precis som härskarna själva, 
är motiverade främst genom sin rädsla. Den rädslan är deras största svaghet och kan lätt 
utnyttjas av en liten grupp människor, eftersom ´var och en som har tjänstgjort vid den 
romersk-katolsk kyrka har lärt sig detta väldigt snabbt. 

 
Det faktum att lagar skyddar de rika och de mäktiga är inte lika viktigt som den verklighet att  
varje funktionell lag vilar på sin moraliska och politiska legitimitet. När en sådan legitimitet 
försvagats eller gått förlorat, börjar en stats eller kyrkas hårda fysiska makt att skälva. När 
allmänhetens förtroende för en härskare börjar svika uppträder interna avdelningar inom 
den härskande hierarkin, och vanligtvis inträder en "palatskupp" och regimen faller. Vi 
bevittnar exakt en sådan utveckling och en sådan kollaps av legitimitet inom den romersk-
katolska kyrkan idag, främst genom händelser strax innan avsättningen av en diktatur. 
 
Och så det korta svaret på frågan hur vi verkställer våra domar inför fiendens kraft, är den 
att vi helt enkelt gör som Sun Tzu undervisat oss och slår till den svagaste, inte den starkaste, 
delen hos fienden. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2012_9/FullText.html
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En institutions svaga punkt, särskilt en kyrkas, är dess offentliga bild och dess källa till 
pengar. Hota den, och hela institutionen måste svara på den minsta av fiender. Vi har 
bevisat det i praktiken. Och faktumet av vår litenhet ger oss frihet och flexibilitet att slå till 
mot så stora mål, när och hur vi så önskar: en kraft som de stora institutionerna inte äger. 

 
Ett civilrättsligt domstolsbeslut från den 25 februari slog in en kil mellan trovärdigheten hos 
en institution sådan som Vatikanen och resten av världen. Genom att man slog på den 
trovärdigheten - en svag länk inom kyrkans kedja - manövrerade vi uppenbarligen de 
uppenbart starka punkterna hos motståndaren och slog till mot dem där de inte har något 
försvar: det faktumet att de som organisation skyddar och också officiellt skyddar 
barnvåldtäkter och människohandel. Och det var just genom att göra en sådan strategisk 
manöver som gjorde att Vatikanen den 4 augusti 2013 förklarades som en överskridande 
kriminell organisation enligt internationell lag. 
 
Som sådan kriminell kropp kan Vatikanen nu avskaffas rent juridiskt, dess tjänstemän kan 
arresteras, och dess egendom och rikedom kan konfiskeras, inte bara enligt civilrättslig lag, 
utan enligt folkrätten. (se FN: s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, 
november 2000, artiklarna 5, 6 och 12: 
http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/#Fulltext) 
 
Så även om det normalt inte är möjligt att omedelbart fängsla stats- och företagschefer efter 
att en dom har fallit mot dem, följer en sådan arrestering sig helt naturligt, eftersom deras 
trovärdighet och skydd minskar. Deras offentliga makt tenderar att smulas sönder allt 
eftersom lagen och allmänhetens fördömande arbetar kring deras starka försvar och 
undergräver dem, likt vattnet som strömmar runt en mur eller en sten. 

 
Poängen med en civilrättslig domstol är trots allt inte att åtala eller att fängsla endast 
individer, utan man måste stoppa något hot mot de hjälplösa och mot samhället: utan att 
angripa sådana hot så att de inte återupptas, främst genom att sluta den institutionella 
källan till dessa hot. Och vårt främsta sätt att göra det är den moraliska aspekten i våra bevis 
och diktat i kombination med många människors förmåga att genomdriva dessa domar. 
 
 
Civilrättsliga poliser och fredsmäklare 
 
Det ger oss en viktig aspekt av domstolen: polisens befogenheter, utan vilken samhället inte 
kan fungera. Traditionellt finns dessa civilrättsliga poliser sedan gammalt inom den 
engelsktalande världen: män eller kvinnor som är utsedda av lokalsamhället för att stoppa 
dem som skadar andra, tar dem till polisstationen eller " till de lokala" domstolarna för att 
döma och verkställa domstolens dom. I Förenta staterna lever denna tradition fortfarande 
och är belägen hos den lokalt valda sheriffen, som får stor makt inom sitt område (län - 
county). 
 
Rollen hos en civilrättslig domstols sheriff är fyrfaldig: att bringa domstolen säkerhet, att 
överlämna domstolsansökningar och -förordningar, att fängsla och att fysiskt överlämna den 

http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/#Fulltext
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till domstolen som kallats, och sist och slutligen för att ställas inför rätta, inklusive häkta, 
fängsla och övervaka den skyldige. 

 
Sheriffen utför inte dessa uppgifter ensam, utan har medhjälpare och andra tjänstemän som 
han utser för att hjälpa honom. En sådan person är en "posse" en annan pejorativ term som 
faktiskt hänvisar till ett viktigt traditionellt bruk för att mobilisera alla skinnknuttar i en 
gemenskap för att stoppa alla som begått ett brott. Ordet "posse" (vakt) kommer från den 
latinska termen "pro toto posse suo" som betyder "att göra det yttersta i sin makt". 
 
 
Eller som en författare uttryckte sig 

 
Alla personer som blev offer för ett brott inom det anglosaxiska England förväntades höja sin 
"röst och skrika" för att gripa brottslingen; och efter att ha hört detta skrik kunde varje 
skinnknutte i samhället göra sitt allra "yttersta i sin makt" (pro toto posse suo) för att jaga 
och gripa den anklagade så som det anstår en "posse". – 1215: The Year of Magna Carta by J. 
Danziger et al (2003) 
 
Valet av dessa samhällets fredsbevarare liksom polisen (sheriffen), är med andra ord något 
som uppstod ur tron att alla i ett samhälle hade en skyldighet att fungera som polis och 
skydda sig själv och sina barn. Domstolspolisen är härigenom folkets tjänare, som utses 
bland dem och är ansvariga för dem och oåterkalleligen av dem, och inte för att utöva yttre 
makt över dem. 

 
En del av makten hos en sådan sheriffs är att han kan vikariera för någon annan för att hjälpa 
honom, inklusive andra poliser eller agenter från de flesta institutioner som finns inom den 
civilrättsliga domstolens väggar. Detta är en särskilt viktig åtgärd och taktik under de 
inledande faserna i utvecklingen för en civilrättslig domstol, eftersom den använder sig av 
sin yttersta makt inom systemet där vi står som motsatt part till den. 

 
För att ge ett exempel på detta, om en civilrättslig domstol eller en arresteringsorder ska 
överlämnas mot en kyrka eller en statstjänsteman, kommer domstolsförvaltaren att först 
leverera en kopia av den till den lokalt befintliga polisstationen tillsammans med en kopia på 
anmälan, vilket placerar polisen inom ramen för den civilrättsliga lagen. (Se 
domstolsdokument, bilaga B). Som sådan är polisen sedan skyldig att biträda sheriffen och 
båda måste svära samma tjänsteed.  

 
Om de som utfärdat en sådan åtgärd nekar till eller vägrar att svära eden, då är de 
beordrade att omedelbart lämna sina tjänsteutövningar och kan därför inte längre åläggas 
en sheriffs uppgifter. De kan då acceptera åtgärden, antingen direkt, genom tyst samtycke 
eller genom icke-inblandning. Sådana poliser som har stilla medgivit den civilrättsliga 
åtgärden kring det normala skyddet av brottslingar, kan då plötsligt ha fått sina 
tjänsteuppgifter indragna.  

 
En sådan anmärkningsvärd sammandrabbning är i själva verket en enorm dragkamp mellan 
två stridande rättssystem: en viljestrid, som utspelar sig inför öppen ridå som ett enormt 
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"undervisningsmoment". Vårt mål är att skapa och uppmuntra till en sådan kreativ 
konfrontation och moralisk konflikt på alla nivåer inom det officiella samhället. 
 
Det här är den större och avgörande punkten för den särskilda konfrontationen mellan 
domstolscheferna och civila rättstjänstemän som alltid måste uppträda fullt synliga och i den 
TV-sända världen där allt sker i realtid: ger det även folket en chans att direkt lära sig att de 
poliser och soldater som visar musklerna inför systemet inte är befriade från den 
civilrättsliga lagens auktoritet och måste slutligen fatta sitt val om vem och vad de betjänar. 
Det moraliska propagandavärdet med att offentligt ställa en sådan fråga är därför otänkbar. 

 
Vid de tillfällen där denna taktik har testats i Canada och även någon annanstans, har 
resultaten alltid varit desamma: polisen lämnar och stör inte. Ibland har inte RCMP eller 
Vancouver-polisen stört protesterna som fridfullt ockuperade de katolska eller 
protestantiska kyrkorna som ansvarade för indian barns död. Vid ett tillfälle uppgav en högre 
polissergeant att om kyrkan hade begått sådana brott och belades med en domstolsorder 
skulle han vara skyldig att genomdriva en sådan order och hjälpa till med att gripa de 
ansvariga! 
 
Återigen, för att citera Sun Tzu, för att besegra en fiende måste man känna dem; och sådan 
kunskap kan endast uppnås genom ständig kontakt. "Provocera dem och lär från deras svar. 
Pricka dem, för att testa deras styrka och svaghet. Utkämpa dem inte, men utmana dem." 

 
Civilrättslagens fredsstyrkor returnerar makten till folket genom att förvandla dem till egna 
polismyndigheter. På så sätt utmanar de själva grunden för status quo och dess elitbaserade 
vana, genom att undergräva de oförklarliga "beväpnade kropparna bestående av män" som 
utgör den ultimata statens makt. Den civilrättsliga lagen sår i korthet ett frö för en 
grundläggande social- och politisk omvandling, inte bara som ett självförsvar för de 
förtryckta. 
 
 
Arresteringar av medborgare 
 
Medborgarnas rätt och nödvändighet att kvarhålla misstänkta eller faktiska brottslingar har 
länge erkänts i både civil och allmän rätt. 

 
Till exempel har, enligt en ny lag i Canada, Lagen om medborgarrätt och självförsvar (2012) 
en medborgarnas rätt att utföra arresteringar och kvarhålla misstänkta på egen hand 
utvidgats till att inte bara omfatta människor som hotar att äventyra samhället eller skada 
andra, utan till alla som misstänks för brott, inklusive kända brottslingar. 
 
Enligt samma gemensamma lag som gäller för pro toto posse suo (se ovan) som ges en 
vuxengrupp möjlighet att förena och stoppa dem som förorsakar skada. Rätten till 
medborgarhäktning är inte begränsad eller negativ, bestämd av en högre myndighet på 
grund av erkännandet att någon man eller kvinna har kompetens och skyldighet att se och 
stoppa felaktigheter i sin gemenskap. 

 
Förfarandet för att utföra en medborgarhäktning är följande: 
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1. Man måste först antingen bevittna ett brott, eller erkänna en misstänkt brottslig eller 

känd brottsling eller ens ha en rimlig misstanke om att sådana personer utgör en fara 
för andra. En sådan misstanke måste grundas på en sannolik orsak och inte bara på 
en "känsla" eller fördomar mot någon. 
 

2. Man måste då underrätta den misstänkte eller gärningsmannen om att han eller hon 
är utsatt för en medborgarhäktning och att personen har rätt till försvar, vilket 
förpliktar den som arresterar att upplysa den som fängslas, misstänks eller 
förolämpat. Arresteraren måste ange vem de är och varför de utövar makten av 
arresteringen genom att ange orsaken till handlingen. 

 
3. Förbrytaren eller den misstänkte måste sedan fängslas och ställas inför rätta i en civil 

domstol, om det visar sig att personen har begått ett brott eller utgör en fara för 
andra. Mängden våld som får användas vid arresteringen måste vara ett rimligt svar 
på den misstänktes beteende. 

 
4. Medborgare kan normalt överlåta dem som de har kvarhållit till en auktoriserad 

gemensam lagstiftare eller en domstolsrättslig chef. Den som arresterat måste vara 
villiga att framträda i domstol och avge edsvuret vittnesmål om deras handlingar. 
 

5. Av avgörande betydelse för medborgargripanden är att man utbildar och bemyndigar 
medborgarna att själva ta ansvar för att utföra polisiära uppgifter i sina samhällen 
och för själva lagen. Detta flyttar demokratin från teori till handling. 

 
 

Bredare konsekvenser av civilrättslig domstol: En ny skapad värld  
 
Vårt första verkliga steg mot oberoende från England var upprättandet av våra egna 
republikanska domstolar, precis framför britternas näsa. Vi inrättade ett annat rättssystem 
byggd på våra traditionella Brehon-lagar, även under hot om militär ockupation. Och vi var 
tvungna att försvara det systemet med vapen. Så man kan påstå, att när vi började leva 
under våra egna lagar, fick allt annat efterfölja, ända fram till bildandet av en ny nation. 
 
- Joe MacInnes, Republican veteran of the Irish Civil War (1974 interview) 
 
 
För det du kallar ”lag” är ingenting annat än en rikemansklubb med makt över de lägst 
ställda männen. De som förklarar heligt krig när de erövrar jorden och begår stölder på sin 
väg genom landet. Men förutom de här ljuvliga stadgarna som de omger sig med mot er, det 
gemensamma landet och sänker oss ner till fattigdom för att själva sko sig och bli rika, står 
emot  Skapelsens lag. Lagen som förenar både rik och fattig och gör dem till en enhet. För 
frihet är det, när man vänder upp och ner på världen, därför förundras man över att den inte 
har några fiender. 
 
– Gerrard Winstanley, The True Levellers’ Standard, Surrey, England, 1649 
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För att folket själva ska kunna sitta i en domstol för dessa historiskt "onåbara" härskare, 
såsom påvar och statsöverhuvuden, och för att verkställa en dom för deras brott, är en 
revolutionär handling. En sådan revolution har börjat, med domen i den Internationella 
domstolen den 25 februari 2013. 
 
Vi kan inte förminska eller förneka de djupt gående konsekvenserna av att ta ett så 
nödvändigt historiskt steg. Vi måste snarare inse att det nya rättssystemet vi tagit tag i har 
faktiskt blivit en dörröppning till en förvandlad värld, där landet och dess rikedom och 
samhälle som helhet återkrävas av alla dessa människor och att samhället bringas i harmoni i 
enlighet med den naturliga rättvisan inom alla sociala nivåer. 
 
Många traditioner och profetior förutser en sådan tid som vi upplever nu, med fällande 
domar mot världens korruptioner och orättvisor. Bibliskt sett, kallades sådana ögonblick för 
jubileum, när alla mänskliga lagar och uppdelningar avskaffades, likt naturen som om 
hösten, tillåts vila från krigföring, korruption och orättvisa. 
 
I själva verket känner vi alla igen detta historiska ögonblick, inte endast från de fördömanden 
av vad som har varit, utan först och främst på grund av den omvandling som komma skall; en 
återupptäckt mänsklighet enligt den enkla principen att ingen lag eller auktoritet någonsin 
mer kommer att förorsaka någon annan, att regera, skada eller dominera över andra. 

 
Syftet med gemensam lag är att återupprätta direkta relationer genom ömsesidigt bistånd 
bland människor, att skipa rättvisa och återta lagen inom räckhåll igen. Den här 
maktförskjutningen kommer samtidigt att avlägsna alla hierarkiska institutioner bestående 
av stat, företag eller kyrka som kontrollerar och som indirekt spelar som en makt över 
människors liv. 
 
En process som är så djupgående och revolutionerande kan bara utfärdas från gräsrotsnivå, 
av många som har återtagit sin frihet och använder sig av att vidta åtgärder i sina egna 
samhällen för att själva styra och vara sina egen domare, jury och polis. På grundval av 
denna goda förnyade jordmån kommer en dag en stor skörd att kunna skördas. Den kommer 
att uppstå i form av nya och lokala likvärdiga republiker, som lever i harmoni med sig själv 
och hela skapelsen. Den civilrättsliga lagen är en katalysator och ett medel för att uppnå 
detta politiska och andliga slut. 

 
För närvarande, när vi kämpar för att bilda dessa domstolar, som fungerar som en stor plog 
som bryter upp den döda jorden i status quo, får vi aldrig glömma att mycket av det vi har 
lärt oss kommer att förråda oss. Vi har blivit uppvuxna som slavar att tänka och drivas enligt 
lagar som tjänar ett fåtal. Allt måste omprövas och omprövas enligt de två stora 
naturvårdsprinciperna: Alla saker är gemensamma för alla människors bästa, och därför skall 
lagen inte skada någon. 

 
Våra principer står fast, men våra metoder och vår taktik är smidiga. Vi måste lydigt pröva 
varje nytt sätt att avslöja, åtala och stoppa de kriminella institutionerna och företagen som 
dödar vår planet, våra barn och allas våra heliga friheter. Tillsammans måste vi lära oss av 
varje misstag och besegra och generalisera de segrar och visdom vi får genom klara 
prejudikat under hela denna långlivade kamp som kommer att spänna över många livscykler. 
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Låt samvetet bli vår ledstjärna under denna resa och fungera som vår bästa instruktör, 
liksom vårt stora naturarv och vårt förnuft har lett oss så att frihet och oberoende för hela 
mänskligheten aldrig ska förgås från denna jord. Beväpna oss med denna sanning och 
kunskap i detta heliga syfte, gå ut och agera! Du har en hel värld att vinna tillbaka! 
Lagen är det offentliga samvetet. Och den civilrättsliga lagen är bara den normala 
anledningen. 
 
- Sir Edward Coke, 1622 
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B.  

Bouvier’s Law Dictionary, by John Bouvier, (1856) Legal Maxims, by Broom and Bouvier, 
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Campell Black, (3rd, 4th, 5th, and 6th Editions, 1933-1990) Maxims of Law, by Charles A. 

Weisman, (1990) 

See also O. W. Holmes, The Common Law (1881; new ed., ed. by M. DeWolfe Howe, 1963, 

repr. 1968); T. F. Plucknett, Concise History of the Common Law (5th ed. 1956); H. Potter, 

Historical Introduction to English Law and Its Institutions (4th ed. 1958); A. R. Hogue, Origins 

of the Common Law (1966); R. C. van Caenegem, The Birth of the English Common Law 

(1973); J. H. Baker, The Legal Profession and the Common Law (1986); R. L. Abel and P. S. C. 
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Further publications of aspects of the International Common Law Court of Justice and its 

procedures and principles will be forthcoming, issued by the ICLCJ Legal Advisory Board. 
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Examples of Common Law Court Documents 

 

1. Notice of Claim of Right – To be publicly issued in order to convene a local Common Law 

Court 

PUBLIC NOTICE OF CLAIM OF RIGHT 

Issued by _____________________________________ on _______________________ 

in the community of ____________________________. 

I, ____________________________________, give public notice of my personal claim of 

right and of lawful excuse to convene and establish a common law court under my liberty as 

a flesh and blood man or woman; and I do hereby call upon the support of all competent 

men and women to assist me in this lawful right. 

I further give public notice of my personal claim of right and of lawful excuse to convene and 

establish as part of such a court a jury of my peers, consisting of twelve men or women, to 

judge a matter affecting the wellbeing, rights and safety of myself and my community, that 

matter being the following: 

(Description of issue, statement of claim and parties named) 

I further give public notice that the said jury of my peers claims the jurisdictional 

competence to judge this matter and issue a sentence and verdict within the said common 

law court established to render such a judgement, based upon proven and irrefutable 

evidence presented within its court. 

I hereby publicly call upon and request the support of my community to establish this 

common law court and its jury of twelve men or women, to be sworn to act in such a 

capacity for the duration of the court proceedings, according to Natural Law and the rules of 

evidence and due process. 

I make this public claim of right freely, without coercion or ulterior motive, in the interest of 

justice and the public welfare. 

_________________________ 

Claimant 
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_________________________ 

(witness) 

___________________________ 

Date 

2. Deputizing Notice issued by Court Sheriffs to other peace officers 

NOTICE AND WARRANT TO DEPUTIZE 

ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE SHERIFF’S OFFICE OF THE COMMON LAW COURT OF 

JUSTICE 

AND THE JURISDICTION OF NATURAL LAW AND THE LAW OF NATIONS 

To all Peace Officers and Law or Statute Enforcement Officials: 

This Public Notice is issued to you as a lawful warrant by the Common Law Court of Justice, 

placing you under the jurisdiction of the Court and Natural Justice, and deputizing you as its 

officers. 

Upon your taking the appended Oath of Common Law Court Office (below), you are 

empowered to act as the lawful agents and protectors of the Court and its proceedings, and 

to serve and enforce its writs, warrants, summonses and court orders on any and all persons 

and corporations named by the Court. 

If you choose not to take this Oath of Office, you are compelled and ordered by the Court 

and by Natural Law to refrain from interfering with the actions of other Officers so deputized 

and empowered to act for the Court. 

If you resist, disrupt or impede the actions of the Court or its Officers you can and will be 

charged with criminal assault and obstruction of justice. 

Issued on _________________________ in the Community of 

________________________ by the following Legal Agent or Sworn Peace 

Officer or Sheriff of the Common Law Court of Justice: 

___________________________ 

(signed) 
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(stamp of the Court) 

Oath of Common Law Court Office 

To be issued to any sworn agent of the Court or to all persons or law enforcement officers 

deputized by the Court or its Sheriffs 

I, ________________________, being of sound mind and clear conscience, do hereby swear 

that I will faithfully and justly execute the office of an agent of the Common Law Court of 

Justice according to the best of my abilities. 

I understand that if I fail in my duties or betray the trust and responsibilities of my office I 

will forfeit my right to this position and can be dismissed. 

I take this solemn oath freely, without coercion, reservation or ulterior motive, according to 

my conscience as a free man or woman, and as a citizen under the authority and jurisdiction 

of the Common Law. 

______________________________ 

signed 

______________________________ 

date 

court stamp 
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3. Documents in the first case of The International Common Law Court of Justice, Docket No. 

022513-001, In the matter of The People v. Joseph Ratzinger, Elizabeth Windsor et al. 

(Genocide in Canada) 

(See attached hard copy documents and at www.itccs.org) 

C. Strategy and Tactics: Forty Key Lessons from Sun Tzu 

1. One skilled in battle summons others and is not summoned by them. 

2. One skilled at moving an enemy Forms and the enemy must follow; Offers and the enemy 

must take. 

3. Form the ground of battle before engaging an enemy, on terms favourable to you. Then 

shape the ground to deceive the enemy, with actions that fit the enemy’s own mind and 

action. Thus you form victory before battle by standing on the ground of no defeat. 

4. Victory is not achieved by the physical destruction of an enemy but by their 

demoralization, which is accomplished by maneuver. Do not repeat successful maneuvers 

with the same enemy or they will recover and adapt to your tactics. 

5. War is only a means to a political end, not an end in itself. 

6. Knowing the enemy and knowing yourself: in every battle, no danger. Not knowing the 

enemy and knowing yourself: one defeat for every victory. Not knowing the enemy and not 

knowing yourself: In every battle, certain defeat. 

7. Defend and one is insufficient. Attack and one has a surplus. 

8. The victorious army is first victorious and then does battle. The defeated army first does 

battle and after that seeks victory. 

9. It is the nature of warfare that swiftness rules. Everything will be won with swift action at 

the right moment, or lost without it. 

10. Only fight an enemy if a position is critical; only move if there is something to gain. 

11. Do not respond to the ground your enemy has prepared for you, but instead, shape their 

ground. Then they have no alternative but to be led by you, as if it was their own idea. This is 

skill. 

http://itccs.org/the-common-law-and-its-courts-a-community-training-manual/www.itccs.org
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12. Hide the time of battle from an enemy, and make what he loves and defends your first 

objective. When near, manifest far; when able, manifest inability, so as to confuse him. 

13. Let your plans be as dark as night, then strike like a thunderbolt with utter surprise. Prior 

to such a surprise attack, feign weakness and offer the enemy a truce, to lull his defenses. 

The unexpected attack always negates the superior strength of an enemy. 

14. If I do not wish to do battle, I mark a line on the earth to defend it, and the enemy 

cannot do battle with me. I misdirect him. 

15. Respond to aggression by creating space, so as to control the actions of the aggressor. 

Resist and you swell the attacker. Create room for the aggressor and he will dissipate. 

16. When I am few and the enemy is many, I can use the few to strike the many because 

those whom I battle are restricted. 

17. Use order to await chaos. Use stillness to await clamor. At the right moment, not acting 

is the most skillful action. This is ordering the heart-mind. 

18. It is not necessary to exercise your strength. Instead, rest in your sufficiency. 

19. Every sage commander acts from his own ground of strength, which is formed solely by 

the completeness of his being. He accepts his nature and remains himself, which brings the 

power to discern clearly. The clarity and the will of the commander forms the ground of his 

entire army; and clarity comes from an honest and a humble heart. 

20. The commander must never issue ambiguous orders. 

21. The victorious commander does not win victory by conquering an opponent but by 

creating the larger view that includes both sides. Outthink, do not outfight, your enemy. 

22. Always carefully discern the enemy’s purpose. True knowledge of the enemy comes from 

active contact. Provoke them to reveal themselves, assessing their nature and responses. 

Prick them and know their movements. Probe them and know their strength and 

deficiencies. 

23. An enemy can be subdued without battle once you understand the relationships and 

combination of things that constitutes its power. This skill of understanding exceeds one 

hundred victories in battle. 



 
 

29 
 

24. Power is found not in solid things but in the constant flow of relationships, which are 

never still. The power of a squirrel to cross a river on a log lies neither in the squirrel nor the 

log, but in their momentary combination. That combination is its power. 

25. To employ the skill of understanding an enemy’s power, one must be formless, like 

water. The water moves from high to low; your army’s movements are determined fluidly, 

according to the state of your enemy. Thus is your power not fixed, and it is without 

permanent form, to reflect and capture the power of your enemy. 

26. Never reinforce error or a defeat, but let your understanding move fluidly with each new 

experience. There is never a final or definitive outcome to the army that moves like water. 

27. Being without permanent form and fluid in your movements and tactics, you compel 

your enemy to defend against you at every point. He is thereby dissipated and weakened, 

and kept ignorant of your purpose while forced to reveal his condition to you. 

28. By this means of formlessness, you can form the strongest enemy to the ground you 

have chosen for it, on the terms of your victory. But without foreknowledge of the ground 

itself, none of this is possible. 

29. Hostile ground heightens your focus. Cut off from home support, you take nourishment 

from the enemy. Such supply lines cannot be severed. Use the threat surrounding you to 

stay united and sustain your army. 

30. Place your soldiers where they cannot leave. Facing death, they find their true strength 

and cannot be routed. When they cannot leave, they stand firm and fight. 

31. Extreme situations cause your troops to respond from profound sources of inner power. 

Training and commands cannot accomplish this. Dire circumstances automatically evoke it, 

unsought yet attained. The right relationships unleash enormous power greater than the 

individual parts. 

32. If an enemy occupies high ground, do not engage him; if he attacks from high ground, do 

not oppose him. 

33. If a mightier enemy pauses though enjoying an advantage, they are tired. If divisions 

appear in their ranks, they are frightened. If their commander repeatedly speaks soothing 



 
 

30 
 

reassurances to his army, he has lost his power. Many punishments indicate panic. Many 

bribes and rewards means the enemy is seeking retreat. 

34. Bind your own army to you with deeds. Do not command them with words. 

35. Engage an enemy with what they expect, so that what you allow them to see confirms 

their own projections. This settles them into predictable patterns of response, distracting 

them from your actions while you wait calmly for the extraordinary moment: that which 

they cannot anticipate or prepare for. Use the extraordinary to win victory. 

36. Be in this manner invisible and unfathomable to your enemy. To be thus without form, 

first be so orthodox that nothing remains to give you away. Then be so extraordinary that 

no-one can predict your action or purpose. 

37. Thus, in battle, use a direct attack to engage, and an indirect attack to win. 

38. Ride the inadequacies of your enemy. Go by unpredicted ways. Attack where your 

enemy has not taken precautions and avoid where they have. 

39. Do not confront the enemy in their strength, but at the points of their weakness. Seize 

something the enemy holds dear. Their strength is then rendered useless; they must stop to 

listen and respond. Likewise, whatever you love makes you vulnerable. Prepare yourself to 

relinquish it. 

40. Being thus prepared and awaiting the unprepared is victory. Thus it is said, “Victory can 

be known. It cannot be made”. 

In summary: 

– Know your enemy and know yourself 

– Subdue the enemy without fighting 

– Avoid what is strong. Attack what is weak. 

These three great Principles are tied together like braided strands of hair. 

………………… 

There is but one law for all, namely that law which governs all law, the Law of our Creator, 

the law of humanity, justice and equity. That is the law of Nature and of Nations. – Edmund 

Burke, 1780 
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For hard copies of this Common Law Court Manual, write to itccsoffice@gmail.com. 

Donations for these copies can be through the ITCCS paypal system at www.itccs.org. 

Copyright for this Manual is held by The International Tribunal into Crimes of Church and 

State in Brussels. 

Permission is granted to reproduce, use and quote from this Manual in whole or in part for 

strictly non-commercial purposes. 
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