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De common law is de wet van God, die door Hem is geschreven op het geweten van 
ieder mens. Het is de heilige plicht van elke vrijgeboren man (mens) om die wet en zijn 
eigen vrijheid te verdedigen voor en boven elke verplichting, ja zelfs verplichting jegens 
de staat of de koning - Sir Edward Coke, 1628. 

Alle personen die slachtoffer zijn geweest van een misdaad in Angelsaksiche Engeland 
werd geacht hun “hue and cry”(kreet om hulp) en de misdadiger aan te houden; en bij 
het horen van hun kreet om hulp werd elke capabele man in de gemeenschap geacht 
“het uiterste in zijn macht” (prototo posse suo) te doen om de verdachte als een “posse” 
te achtervolgen en te arresteren. Iedere man was daarmee persoonlijk verantwoordelijk 
voor de wet en voor de veiligheid van de hele gemeenschap - 1215: Het jaar van Magna 
Carta door J Danziger, 2003 
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Inleiding: U bent de vonk 
Eeuwenlang waren plaatselijke sheriffs het symbool van de wet en het middel om de 
mensen te dienen en hun vrijheden te verdedigen. Nu de mensen de wet en hun land 
terugeisen van onderdrukking van regeringen en criminele instellingen, zijn de Common 
Law Volkstribunalen opgericht onder de soevereine autoriteit van het volk, en worden 
alleen in stand gehouden door gekozen sheriffs en hulpsheriffs, evenals door een 
waakzame bevolking. 

Dit handboek is een hulpmiddel om deze gewoonterecht vredesofficieren op te leiden en 
uit te rusten, en om hen te inspireren hun werk te doen met een visie en doel als frontlijn 
bewakers van vrijheid. Het handboek moet worden gelezen en gebruikt in combinatie 
met de algemene Common Law Training Manual. Want zoals laatstgenoemde ons eraan 
herinnert: 

"Het doel van Common Law is om de directe relaties van wederzijdse hulp tussen 
mensen te herstellen door gerechtigheid en de wet binnen weer hun bereik te plaatsen. 
En deze overdracht van macht zal tegelijkertijd alle hiërarchische corporatieve 
instellingen als macht over mensen opheffen.” 

"Een proces dat zo diepgaand is, kan alleen worden uitgevoerd vanaf de basis, door 
veel mensen die de vrijheid hebben hervonden en het gebruiken om actie te 
ondernemen in hun eigen gemeenschappen, om zichzelf te besturen als hun eigen 
rechter, jury en politie. Op basis van deze goede vernieuwende grond, zal op een dag 
een grote opbrengst ontstaan in de vorm van nieuwe en lokale Republieken van 
Gelijken, in harmonie met zichzelf en de hele schepping. De Common Law is een 
katalysator en een middel om dit politieke en spirituele doel te bereiken.” 

U die dit Handboek bestudeert bent de vonk die vele andere patriotten zal inspireren en 
opleiden. En jullie doen dit als deel van een grote beweging om de wereld terug te 
vorderen voor al haar bewoners onder de nieuwe jurisdictie van soevereine republieken, 
opgericht door vrije mannen en vrouwen overal. 

Jullie taak als sheriff zal ook zijn, op te treden als de hoofdofficieren van deze nieuwe 
republieken bij de vestiging en oprichting van haar eigen instellingen. 
U zult de macht hebben om burgerjury's en Common Law Volkstribunalen bijeen te 
roepen, arrestaties uit te voeren, om te winnen van de politie en andere agenten van 
oude regimes en het land en de rijkdom van de wereld terug te winnen voor al haar 
mensen. In uw handen rusten onze nieuwe Naties! 

Alleen de meest toegewijden en moedigen onder jullie zouden zo'n heilige 
verantwoordelijkheid aan kunnen nemen. De missie van een Sheriff van de Republiek 
zal niet makkelijk of veilig zijn, maar het is noodzakelijk voor de vrijheid om te heersen. 

Jullie zijn de nieuwe Republiek……. 
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Het doel en de vaardigheden van een Common Law Sheriff  

Missieverklaring, Ethische Code en Persoonlijke Eed 

De missieverklaring voor alle Sheriffs van de Common Law Republieken luidt 
als volgt: 
Onze Missie als dienaren van het Volk en de Republiek is het verdedigen en optreden 
als gezworen 
agenten van het Gewoonterecht (Common Law) en zijn Tribunalen, om de wet 
onpartijdig en eerlijk te handhaven, om de onschuldigen en alle slachtoffers van 
misdaad en onderdrukking te beschermen, om actief samen te werken met de mensen 
om hun vrede en vrijheden te verdedigen en de Grondwet van de Republiek. 

De Persoonlijke Ethische Code en Ambtseed van iedere Sheriff en Hulpsheriff luidt als 
volgt: 
Mijn fundamentele plicht als een Common Law Vredes Officier is het verdedigen en 
dienen van het volk en hun grondwettelijke Republiek, om de onschuldigen te 
beschermen en te weerstaan aan allen die hun welzijn en de vrede van de 
gemeenschap bedreigen. Als ik de wet handhaaf zal dat zijn om de grondwettelijke 
vrijheden van iedere man, vrouw en kind te beschermen, hun vrijheid, leven, respect, 
gelijkheid en rechtvaardigheid. 

Ik neem mij voor mijn persoonlijk leven te leiden met de grootst mogelijke eerlijkheid en 
integriteit, zodat mijn woorden en daden in overeenstemming zijn met deze eed. Ik zal 
terughoudendheid, begrip en moed tonen in elke situatie, altijd rekening houdend met 
de behoeften en rechten van anderen, en met mijn plechtige Eed als Officier van de 
Republiek. 

In mijn functie zal ik strikt de bevelen van mijn superieuren opvolgen wanneer deze 
bevelen niet in strijd zijn met het Common Law en de Grondwet. Ik zal meedogenloos en 
onvoorwaardelijk misdadigers achtervolgen en misdaden tegen individuen en onze natie 
stoppen, en zal de wetten en tribunalen van de Republiek tot de dood verdedigen. Ik zal 
handelen in strikt vertrouwen, geen wettig vertrouwen verraden, en de wet handhaven 
zonder kwaadwilligheid, vooroordeel of speciale gunst, nooit onnodig kracht of geweld 
gebruiken, en nooit steekpenningen aanvaarden of me laten beïnvloeden. 

Hierbij verbind ik mij aan deze Persoonlijke Code en mijn Eed, waarbij ik mijn ambt 
erken als een heilige publieke taak en vertrouwen, als iemand die verantwoording 
verschuldigd is aan het Volk en de wetten en grondwet van de Republiek. 

Kwalificaties, Vaardigheden en Verantwoordingsplicht 
Van elke Common Law Sheriff wordt verwacht dat hij lichamelijk, geestelijk en 
emotioneel 
gezond en bekwaam is, in staat is om de plichten van zijn of haar ambt te vervullen. 
Geaccrediteerde sheriffs moeten jaarlijks een fysieke en psychologische keuring 
ondergaan, uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten, en krijgen alleen op die basis 
hernieuwde accreditatie. 
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Sheriffs zullen worden opgeleid in het gebruik van vuurwapens en fysieke 
zelfverdediging. Veroordeelde misdadigers of met een twijfelachtig verleden worden niet 
geaccrediteerd als sheriff of hulpsheriff. 

De bekwaamheid en opleiding van alle sheriffs en plaatsvervangers zal worden 
overzien en geleid door een centraal sheriff bureau. Elke sheriff en hulpsheriff is 
verantwoording schuldig aan dat bureau voor hun gedrag, dit bureau is opgericht onder 
de autoriteit van het “ministerie van Justitie” van de Republiek. 

De praktische vaardigheden van een common law sheriff vereisen dat hij of zij in staat 
is om te werken in elke omstandigheid van gevaar met kalme vastberadenheid, 
discipline en moed. 
Sheriffs moeten bedreven zijn in psychologie, groepsdynamiek en interpersoonlijke 
conflictoplossing. 

Opmerkzaamheid, een sterk geheugen en vermogen tot het onderscheiden van details, 
en het vermogen om snel en besluitvaardig te reageren op onvolledige informatie in 
elke situatie is verplicht. Officieren moeten lichamelijk sterk, gezond en zelfstandig zijn, 
geen voorgeschiedenis van mentale of emotionele problemen en geen banden hebben 
met criminele of tirannieke krachten. 

Bij de definitieve accreditatie, zullen alle Sheriffs en hun hulpsheriffs hun insignes en 
wapens, uniformen en officiële foto identificatie krijgen bij hun status als officieren van 
de Republiek. 

Het bewaren van de vrede en het vestigen van de Republiek 

Sheriffs zijn niet alleen voor de common law vredesofficieren, maar ook frontlinie 
agenten van de Republiek. Als zodanig is het hun taak niet alleen de wet te handhaven 
en de vrede te bewaren, maar ook actief Republikeinse instellingen op te richten en te 
fungeren als de veiligheidsarm van de nieuwe natie. Sheriffs zijn gemachtigd om 
veroordeelde criminelen of agenten van de voormalige regimes voor de rechter te 
brengen. 

Sheriffs zijn ook gemachtigd volgens de wetten van de Republiek om actief land en 
rijkdom van de Naties terug te vorderen om hen beschermen tegen vijanden van de 
Republiek. 
Een van hun belangrijkste methodes om dit te doen is door het afzetten van mensen en 
voormalige agenten van het oude regime om op te treden als Republikeinse officieren, 
die gewapend zijn met volledige bevoegdheden zoals onderzoek doen, arrestatie en 
gevangenneming. 

Politie en handhaving van de wet is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het volk als 
geheel en naarmate gemeenschappen hier meer verantwoordelijkheid voor nemen, zal 
de behoefte aan "speciale organen van gewapende mannen" afnemen. Dit wordt steeds 
meer realiteit als de wetten van de Republiek en acties om armoede uit te roeien door 
subsidies en herverdeling van rijkdom steeds meer de sociale redenen van criminaliteit 
zullen wegnemen. 
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Praktische opleiding 

Ken de wet: Gewoonterecht versus wetgeving. 

Het gewoonterecht vloeit voort uit de natuurlijke orde en de menselijke rede, die de 
basis is van alle wet en bestuur. Wetten zijn de regels en voorschriften die door 
regeringen zijn opgesteld voor hun eigen onderhoud, en zijn als zodanig altijd 
ondergeschikt aan de eisen van natuurrecht en vrijheid, en de precedenten van het 
gewoonterecht (Common Law). Wetten dienen de mensen, niet het tegenovergestelde. 
Dienovereenkomstig heeft de wet geen bindend gezag voor een man of vrouw zonder 
de vrije en niet gedwongen toestemming van de laatste. In de woorden van rechter 
Oliver Wendell Holmes: 

"Geen wet of voorschrift, zelfs als het rechtsgeldig is, is rechtmatig van kracht wanneer 
het door de vrije wil van het volk wordt tegengestemt... Autoriteit zonder instemming is 
tirannie." 

Republikeinse Sheriffs moeten de beste studenten en leraren zijn van alle aspecten van 
de wet, 
en niet functioneren zoals de meeste politie, als louter handhavers van wetten en het 
verzamelen van inkomsten voor de Staat, want de fundamentele plicht van sheriffs is om 
de essentie van de wet te handhaven en dat is dat het niemand kwaad doet en het 
algemeen welzijn beschermt. 

Geconditioneerd om het staatsgezag gelijk te stellen met de wet, moeten sheriffs, net als 
de rest van ons de betekenis van de wet opnieuw leren, in termen die zijn natuurlijke 
doel handhaaft, waarbij het welzijn, de vrijheid en de waardigheid van ieder mens 
waarborgt. 
Alle sheriffs zullen daarom grondig worden onderwezen in het gewoonterecht en een 
eerlijk proces op meer dan een functionele manier; ze moeten het leven en ademen. 

De dubbele rol van de sheriff als beschermer van de vrede van het volk en als 
verdediger van een nieuwe Republikeinse staat mag nooit in conflict zijn, en hoeft dat 
ook niet te zijn, want die staat blijft wettig en grondwettelijk wanneer het gebaseerd is op 
de niet gedwongen en actieve toestemming en participatie van het volk. Dit feit is 
vastgelegd in de Constitutie van de Republiek, waarin het recht van het volk wordt 
bevestigd om zich te verzetten tegen hun eigen regering en die af te zetten. Als sheriffs 
het volk verdedigen en hun vrijheid om te vechten te blijven wie ze zijn, beschermen ze 
tegelijkertijd de Republiek. 

Autoriteit: Zijn wij "legitiem"? Reageren op uitdagers van sheriffs' autoriteit Wat 
maakt een macht legitiem - vooral een totaal nieuwe macht als onze Republiek? Heel 
eenvoudig: als genoeg mensen het ermee eens zijn, is het zo! 
Dat eenvoudige principe is de kern van elke republikeinse regering van de afgelopen 
vier eeuwen. 
In plaats van het resultaat te zijn van een vermeende "goddelijke wil" of de voorrechten 
van een koning of paus. Macht komt als eerste en laatste van een mandaat van de wil 
van het volk, verzameld in een wettige vergadering: een vergadering wettig gemaakt 
door de overeenkomst van het volk om een verbond te sluiten in een nieuwe vereniging. 
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Bovendien wordt elk bestaand gezag onwettig wanneer het haar eigen wetten of haar 
volk heeft aangevallen of verraden en daardoor hoogverraad heeft gepleegd, of zich 
voortdurend schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden, genocide, illegale oorlogen 
of fraude. 
Een dergelijk regime verliest automatisch zijn autoriteit en recht om te regeren, en kan 
niet langer de loyaliteit verwachten van zijn burgers verwachten. Dit beginsel is in het 
internationaal recht gehandhaafd sinds de Neurenbergse rechtsregels van 1950, en 
binnen het Internationaal Strafhof in 2002. 

Canada, de Kroon van Engeland en hun sponsors in het Vaticaan vallen allemaal in 
deze categorie, van nietig en zonder gezag te zijn vanwege hun bewezen status als 
veroordeelde criminele organen. Burgers van deze regimes hebben niet langer de optie 
om zich bij dergelijke machten aan te sluiten, omdat dit een criminele daad is volgens 
zowel internationaal recht en het natuurrecht. 

Om deze reden is een nieuw politiek systeem nodig in deze en alle andere naties die nu 
onder arbitraire, corporatistische regeringen gebukt gaan. De enige legitieme bron van 
dat nieuwe systeem ligt in het volk zelf, bijeengekomen in een verbond, dat een nieuwe 
autoriteit vormt. 

Dat verbond is de specifieke bron van het gezag van de Common Law Sheriffs. Hun 
algemene bron ligt in het gewoonterecht zelf, en het recht van het volk om zichzelf en 
hun gemeenschap te beschermen tegen een duidelijke dreiging, die momenteel ligt in 
de misdadige criminele regimes die nu ook opereren. 

Deze kwestie van de legitimiteit van ons gezag komt vaak onmiddellijk aan de orde, en 
is steevast een weerspiegeling van de angst van de mensen om "in de problemen te 
komen" met de bestaande machten. De meeste mensen willen zekerheid en garanties 
dat iets "echt" is voordat ze ermee instemmen. Wij vinden dat dit probleem in de praktijk 
wordt opgelost, wanneer wij ons verzetten tegen de status-quo en mensen laten zien 
dat de zogenaamde "machten die er zijn" meestal een illusie zijn. Geen enkele macht 
heeft gezag zonder onze toestemming, of die nu passief of actief is. Wanneer we onze 
toestemming intrekken, stellen we snel een nieuwe autoriteit in: Onze eigen autoriteit. 

Reclamaties en directe acties 

Een van de belangrijkste taken van de Republikeinse Sheriffs is te zorgen voor een 
vreedzame en wettige overgang naar de nieuwe Republieken. Deze overgang houdt in 
het actief terugwinnen van het land van de natie en haar rijkdommen voor de mensen 
en hun gemeenschappen. Ook 
moeten het oude "kroon "gezag en zijn instellingen worden 
worden opgeheven en teruggevorderd door Sheriffs en het Burgerleger onder het gezag 
van de Sherriffs. 

De herovering van de natie door de sheriffs en de burger milities zal zich richten op drie 
algemene aspecten: 
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1. Landontginningen: De inbeslagname van voormalige "kroon" en corporatieve 
grond, onbebouwde of braakliggend land, alsmede land dat onteigend is door 
(veroordeelde) criminele instanties, zoals (Het koningshuis, de kerk, 
projectontwikkelaars die samenwerken met de huidige regeringen) (de rooms- 
katholieke, anglicaanse en verenigde kerk van Canada) 

2. Onteigeningen van rijkdom: Het onteigenen van overtollig vermogen van banken en 
bedrijven, en de activa van veroordeelde criminele organisaties, waaronder het 
Vaticaan en de Kroon van Engeland. (Nederlandse Koningshuis) 

3. Institutionele en eigendomsontnemingen: Het bezetten en hergebruiken van de 
gebouwen van de Katholieke, en andere Verenigde Kerken, voormalige 
overheidskantoren, en de eigendommen van andere veroordeelde criminelen. 

Het is de taak van de sheriffs en de milities om ervoor te zorgen dat deze ontruimingen 
vreedzaam gebeuren met als doel het delen van het teruggevorderde land, bezittingen 
en eigendommen van het volk en de republiek. Landontginningen zullen gepaard gaan 
met de vestiging van coöperatieve plattelandsgemeenschappen die openstaan voor alle 
Nederlanders in nood en met de nodige vaardigheden om de wederopbouw te 
ondersteunen. 
Alle voormalige agenten van de huidige regimes zijn en zullen worden bevolen zich 
terug te trekken uit hun functie net als alle politici, rechters, en hoge ambtenaren, omdat 
al deze autoriteiten zijn afgeschaft door de oprichting van de Republiek en haar 
jurisdictie. Het leger, de politie en de ambtenaren, daarentegen, zullen allen worden 
verplicht 
een nieuwe eed van trouw aan de republiek af te leggen, en zullen vervolgens worden 
opgenomen 
in het nieuwe staatsapparaat, waaronder het leger van de republiek, lokale milities en de 
Republikeinse regering op elk niveau. 

Sheriffs en de milities zijn verplicht om te allen tijde en tijdens de 
om met deze voormalige functionarissen samen te werken en niet tegen hen, en om 
gebruik te maken van hun professionele expertise en kennis, op voorwaarde dat ze niet 
tegen de 
Republiek en haar gewoonterecht inwerken. 
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alle vorderingen en directe acties ligt bij de 
Republikeinse regeringen, hun rechtbanken en gekozen Congressen. 

Arrestaties en opsluitingen, en het gebruik van geweld 

Sheriffs en hun plaatsvervangers moeten volledig gekwalificeerd en getraind zijn in het 
oordeelkundig gebruik van geweld, om verdachte en veroordeelde criminelen en 
vijanden van de republiek te arresteren en op te sluiten. 
Alle Sheriffs zullen gewapend zijn en uitgerust met beschermende uitrusting. Hun 
bevoegdheden van arrestatie en detentie worden geregeld door gerechtelijke bevelen 
en 
bevoegdheden aan hen verleend door de tribunalen. 
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Aangezien politiewerkzaamheden meer en meer de verantwoordelijkheid van het volk 
als geheel zal worden, zullen gevangenissen en repressieve acties minder noodzakelijk 
worden, vooral omdat de republikeinse wetten die rijkdom herverdelen, armoede en de 
sociale oorzaken van misdaad zullen elimineren. De hele kwestie van de noodzaak van 
dergelijke "speciale gewapende instanties" zal hopelijk overbodig worden in de 
toekomst. 

Hulpsheriffs bevoegdheden en procedures 

Alle geaccrediteerde Sheriffs hebben de bevoegdheid om elke man of vrouw van 
zestien jaar of ouder als republikeinse vredesofficier, inclusief en vooral voormalige 
kroonagenten en politie van het oude regime te aan te wijzen als hulpsheriff. Elke van 
deze nieuwe afgevaardigden moet de eed van trouw afleggen die vereist is voor alle 
republikeinse ambtenaren. Hulpsheriffs staan onder het directe gezag van de lokale 
Sheriff en het centrale bureau van de sheriff, en ondergaan de jaarlijkse 
geschiktheidsinspectie en die voor alle sheriffs verplicht is. 

Commandostructuur en procedures - het centrale bureau van de sheriff 

Sheriffs worden elk jaar gekozen door de lokale gemeenschap, maar zijn ook 
verantwoording schuldig aan de Republiek en haar Grondwet. De acties van de Sheriffs 
worden gecontroleerd door een Centraal Sheriff bureau dat onder het Ministerie van 
Justitie van de Republiek is opgericht, dat ook toezicht houdt op de opleiding en 
evaluatie van de Sheriffs. 
Tegelijkertijd heeft het Centrale Bureau niet de bevoegdheid om tussenbeide te komen 
in de dagelijkse acties en verantwoording van de Sheriffs aan hun kiezers, of met de 
verkiezing en het democratisch terugroepactie van Sheriffs door de mensen in een 
lokale gemeenschap. 

Van de Sheriff wordt verwacht dat hij maandelijks verslag uitbrengt aan het 
Hoofdbureau van de plaatselijke rechtshandhaving, opleiding van hulpsheriffs en 
rechterlijk toezicht. De Sheriffs zullen toezicht houden op de lokale gewone tribunalen 
en zorgen ervoor dat de grondwet en het Common Law worden gehandhaafd. De 
Sheriffs kunnen ook een beroep doen op een plaatselijke adviesraad van burgers en 
deskundigen om hen te adviseren bij hun dagelijkse werkzaamheden. Deze raad is 
volledig autonoom van het centrale bureau en de regering. 

Noodhulp en tactische steun kunnen de sheriffs krijgen van het Centrale Bureau en 
andere Republikeinse organen, waaronder het leger van de Republiek en lokale 
burgermilities. 

Onderzoek van de plaats delict: Beleid en procedures 
De sheriffs en hun hulpsheriffs zullen specifieke opleiding krijgen in het protocol inzake 
onderzoek op de plaats van het delict door gekwalificeerde forensische en ballistische 
specialisten, en zij zullen bij dit werk ter plaatse worden begeleid door een team van 
dergelijke specialisten. Moordzaken zullen worden doorverwezen naar het Centrale 
Bureau van de Sheriff en zijn afdeling Detectives, en indien nodig het “Ministerie van 
Justitie”. 
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In de loop van hun werk, vooral met betrekking tot de herbestemming van voormalige 
kerken en massagraven in Indiaanse woonscholen en Indiaanse ziekenhuizen, hebben 
de Sheriffs niet de bevoegdheid om alleen verder te gaan met het onderzoek van 
dergelijke scènes van berekende genocide en massamoord. Alle moordzaken en 
plaatsen van delict waarbij inheemse volkeren en anderen die het slachtoffer zijn 
geworden van Canada en zijn kerken betrokken zijn, zullen worden uitgevoerd door het 
Departement van Justitie van de regering, met gebruikmaking van de sheriffs als back-
up en logistieke ondersteuning. 

Noodgevallen en rampen 
Het ondersteunen van de bevolking bij natuurrampen en openbare noodsituaties 
gebeurt ook door de landelijke en lokale regeringen, het leger van de republiek, met 
sheriffs en lokale milities als secundaire steun. De republikeinse regering zal een 
nationale noodhulpraad oprichten en beheren om dergelijke operaties te coördineren. 
Zoals met alle andere aspecten van de sheriffstraining zullen regelmatig testscenario's 
en trainingen op basis van reële situaties deel uitmaken van de jaarlijkse 
geschiktheidsinspectie en evaluatieprocedure die verplicht is voor alle geaccrediteerde 
sheriffs en plaatsvervangers. 

Algemene aanpak van het oude regime en zijn agenten 
Gedurende mogelijk vele jaren zal een strijd worden gevoerd tussen de nietig 
verklaarde systemen van de oude regimes en hun frauduleuze de-facto Kroon 
rechtbanken, en onze opkomende nieuwe Republiek. Deze tussenperiode zal bestaan 
uit een strijd om de harten en geesten van het volk, en het verzekeren van hun actieve 
betrokkenheid bij het vestigen en legitimeren van onze nieuwe Natie. Het belangrijkste 
wapen dat we in deze crisis nodig hebben is dat we op de morele, logische en 
menselijke manier de sympathie winnen van de mensen. 

Hoewel nu nog een groot deel van de Nederlanders passief zijn in hun acties en kennis 
over de misdaden van onze regeringen, is het belangrijk dat we de mensen zo 
onderwijzen dat die passieve steun voor onze nieuwe republiek moet worden omgezet 
in een actieve. 

Om zo'n verandering in te luiden, moet onze benadering van het oude regime tweeledig 
zijn: terwijl we bestaande regeringen en hun wetten negeren, moeten we voortdurend 
een deur openen voor voor agenten van dat systeem om vreedzaam "van kant te 
wisselen" en hun loyaliteit over te dragen aan de Republiek en haar Gewoonterecht. En 
dit kan alleen gebeuren als mensen worden onderwezen hierover. De nieuwe realiteit 
door werkelijke gebeurtenissen, in plaats van door louter propaganda. De politie, 
rechters en politici moeten duidelijk zien dat de mensen letterlijk de natie terugnemen 
en elk aspect ervan opeisen. Eén hard voorbeeld van zo'n herovering... is duizend uur 
publieke voorlichting waard. 
Dat proces is al begonnen, maar nu moet het geleid worden door onze sheriffs en 
milities en alle patriotten, in elk gehucht, boerderij en stad over de hele wereld. En 
uiteindelijk, moet ons nieuwe rechtssysteem en economie in onze natie die steeds 
zichtbaarder en werkzamer is mensen in staat te stellen zo'n verschuiving van loyaliteit 
te ondersteunen en zelfs toejuichen voor een goed 
functionerende republiek voor iedereen. Deze alternatieven zijn de uiteindelijke garantie 
dat de nieuwe republieken zullen bestaan en overleven. 
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Sheriffs en de Common Law Tribunalen 
Het voortbestaan van de common law tribunalen, en de Republiek zelf, berust op de het 
vermogen van hun sheriffs en burgers om de wet te beschermen en te handhaven. 
Als vredesofficieren van common law zijn de sheriffs en hun hulpsheriffs verlengstukken 
van de tribunalen en de grondwet van de Republiek, en treden zij op als hun officiële 
arm. Iedere officier die buiten, of in strijd met de wet, hun mandaat of hun ambtseed 
handelt wordt op staande voet ontslagen en wettelijk vervolgd door het centrale bureau 
van de sheriff. 

De drievoudige taak van de sheriff is 
1) Het dienen en beschermen van de rechtbanken 
2) Het handhaven van de wet en de gemeenschap te verdedigen en 

beschermen 
3) Handhaven van de integriteit van de Republiek. 

Wat de tribunalen betreft, treden de sheriffs op als deurwaarders voor de rechtsgang en 
als agenten van de tribunalen, met de betekening en uitvoering van bevelschriften en 
rechterlijke bevelen. 

Deze specifieke taken omvatten het zorgen voor de veiligheid en de handhaving van de 
openbare orde tijdens processen en rechtszittingen; het helpen bijeenroepen van 
tribunalen, het in verzekerde bewaring stellen van gevangenen en het instellen van 
burgerjury's; het verrichten van arrestaties, het uitvoeren van aanhoudingsbevelen en 
het betekenen van gerechtelijke stukken; het verstrekken van bewijsmateriaal en 
inlichtingen aan aanklagers en verdedigers van tribunalen; en het exploiteren van 
straffaciliteiten in het rechtsstelsel en daarbuiten. 

De sheriffs spelen ook een essentiële rol als "check and balance" in het gerechtelijk 
systeem door toezicht te houden op de tribunalen en hun beslissingen, om ervoor te 
zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de grondwet van de Republiek en niet 
worden bezoedeld door corruptie, omkoperij of ongepaste beïnvloeding. Wij begrijpen 
dat vijanden van de Republiek het op onze tribunalen zullen gemunt hebben voor 
verstoring en sabotage, aangezien de tribunalen de hoeksteen van de Republiek zijn. 
Sheriffs zullen ervoor zorgen dat rechtspraak zowel in de praktijk als in theorie 
prevaleert. 

Daarnaast hebben de Sheriffs de bevoegdheid om direct te rapporteren aan een 
speciale afdeling van het Ministerie van Justitie en het Hoge Hof van Justitie over 
corruptie of beïnvloeding van lokale "gewoonterecht" jury's en magistraten. Indien 
gerechtigd door het hoger hof kunnen de sheriffs dergelijke jury's ontbinden en 
magistraten arresteren die verdacht worden van het schenden van hun ambtseed. 

Tenslotte moeten de sheriffs de integriteit en de werking van het burgerjury-systeem 
waarborgen door toezicht te houden op de juryselectie, juryleden te beschermen en te 
controleren tijdens rechtszaken, en het rapporteren van elke inmenging door 
magistraten of andere partijen met de jury en zijn beraadslagingen. 

Daarnaast voorzien Common Law en de grondwet van de Republiek in nog een 
gerechtelijke controle en evenwicht: het systeem van de Grand Jury. 
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De Grand Jury kan, net als elke gewone jury, worden ingesteld door een sheriff of een 
groep van burgers die een dergelijke jury bijeenroepen door het publiekelijk uitschrijven 
van een verzoekschrift. De Grand Jury, echter, is een lichaam van vijfentwintig mannen 
of vrouwen met volledige bevoegdheden om elke kwestie, persoon of instantie te 
onderzoeken en elke zaak die zich voordoet voor de rechter te brengen. De Grand Jury 
is een vierde arm van de regering, die rechtszaken initieert, de wet herziet, en fungeert 
als een waakhond voor de tribunalen, de regering en de uitvoerende macht. 

De burgermilities 
De Burgermilities zijn op 15 januari 2017 door het Hof van Justitie in het leven geroepen 
en vastgelegd. Enkele delen uit dat mandaat: 

"De Burgermilities zijn organen van het volk met het volgende doel: 

1. Het vestigen en handhaven van republieken van gewoonterecht, hun grondwet en 
wetten onder toezicht en gezag van beëdigde Republikeinse sheriffs en om actief het 
Koningshuis en het corporatieve gezag binnen de Republiek af te schaffen. 

2. De vonnissen en bevelen van de Common Law Tribunalen van de Republiek uit te 
voeren, en het verschaffen van veiligheid aan deze tribunalen en hun functionarissen. 

3. Het organiseren, beschermen en handhaven van landwinning en andere directe 
acties door soevereine mannen en vrouwen in de Republiek, en het bezetten en in 
beslag nemen van de eigendommen, bezittingen van criminele organisaties en 
misdadigers die veroordeeld zijn door Common Law Tribunalen. 

4. De kinderen van hun gemeenschappen te beschermen door kinderverkrachters, 
moordenaars en hun helpers op te sporen, te arresteren en te vervolgen, en door 
dergelijke misdadigers permanent uit hun gemeenschap te verbannen; 

5. Het volk op te voeden, te trainen en te mobiliseren om zichzelf te verdedigen 
tegen bedreigingen van hun vrijheid en welzijn, onder meer door het opzetten van 
een basisinformatienetwerk. 

6. Toezicht op hun lokale gemeenschappen, reageren op inbreuken op de vrede 
of bedreigingen van de mensen, en in het algemeen de rechten en het welzijn van de 
gemeenschappen; 

7. Het initiëren van alle andere directe acties die nodig zijn om de mensen en hun 
vrijheden te beschermen." 

De burger milities worden opgericht door de vorming van drie of meer mannen of 
vrouwen in een gemeenschap in een lokale groep. Elke groep opereert onder leiding 
van de lokale Republikeinse Sheriff. In tegenstelling tot deze Sheriffs, hebben Militia 
leden geen speciale training of accreditatie, omdat ze in feite een politiemacht van het 
volk zijn, die als doel heeft het identificeren en stoppen van bedreigingen voor het volk, 
hun kinderen, en de Republiek als geheel. 
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De burger milities zijn in feite de ogen en armen van het volk, wakend over hen, als 
hoeders, houden ze misdaden en verdachte situaties in de gaten, onderzoeken de 
verantwoordelijken, en nemen directe maatregelen om ze te stoppen, maar altijd 
volgens de wetten en grondwet van de Republiek en haar geaccrediteerde officieren, 
met wie zij in eenstemmig handelen. 

Administratieve Afdelingen 
a) Centraal Sheriff Bureau: Het administratieve hoofdkwartier 

b) Afdeling recherche en moordzaken 

c) Veldoperaties: Coördineert de dagelijkse werkzaamheden van de Sheriffs 

d) Tribunaal diensten 

e) Speciale operaties: Para-militaire en grootschalige gecombineerde politie-acties 

f) Directoraat Veiligheid van de Volkeren: De interne en externe veiligheidsdienst van het 
agentschap van de Republiek dat samenwerkt met het bureau van de algemene 
Sheriff. 

Samenvatting 

Dit Handboek is een algemene inleiding tot de aard en de taken van de Sheriffs en de 
Burger-milities bij het bewaren van de vrede in de Republiek. Bijkomend 
opleidingsmateriaal zal verder worden ontwikkeld en aangevuld door lokale Sheriffs en 
de Burger-milities volgens hun ervaringen en speciale behoeften. Zoals met alle 
aspecten van de nieuwe republiek, is de wet en haar vredesofficieren een "werk in 
uitvoering", en kan alleen vooruit door de directe acties en initiatieven van de burgers 
van de republiek door het hele land. 

Teams van gekwalificeerde specialisten, waaronder dienstdoende 
politiefunctionarissen, militair personeel en forensische experts, zullen beschikbaar zijn 
voor de verdere opleiding van lokale Sheriffs en hun hulpsheriffs. 
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om vandaag de Burger- 
milities te vormen en te lanceren om onze nieuwe natie te verdedigen tijdens het 
opzetten van de nieuwe Republiek en haar jurisdictie over het land uit te breiden. 

Regelmatige rapporten zullen worden uitgebracht aan alle geaccrediteerde 
vredestichters van het Centrale Sheriffs kantoor. 
Onze vredebewaarders zullen worden uitgerust en gemobiliseerd naast de nieuwe 
Common Law tribunalen. 
Neem contact op met uw districtsraadgever voor meer informatie, of de Voorlopige Raad 
van de Republiek via het onderstaande e-mailadres. 

Gedrukte exemplaren van dit handboek zijn te verkrijgen op itccsoffice@gmail.com
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