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Protocol

Artikel 1 Regime-wijziging zonder bloedvergieten
Regime-wijziging is het verwijderen van dictatoren uit een arbeidscontract – machtspositie zonder
daarvoor burgers te bedreigen – verwonden – doden. Zonder materiële schade aan te brengen aan een
land.
Artikel 2 Rol VN Commissie Arbitrage-recht-systemen bij Regime-wijziging
1.

Het Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid verplicht een Staat die Partij
is aan het verdrag om aan Arbitrage-recht-systeem op nationaal grondgebied te openen.

2.

Een Staat die Partij is bij dit verdrag heeft ook een Strafrrechtbank en andere Civiele rechtbank
op haar grondgebied.

3.

Een burger heeft recht op het bestaan en gebruik van de Rechtbanken;

4.

Een burger dwingt het bestaan van een Arbitrage-recht-systeem op nationaal grondgebied af…
door zelf het juiste dossier te vormen voor een rechtzaak en het conflict te verankeren in:
a) het Handvest voor de Verenigde Naties

b)
c)
d)

de Mensenrechtenverdragen
het Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid
de Nationale wet die van toepassing is op het bestaande conflict in het dossier van de burger

5.

Een burger dwingt op nationaal grondgebied het bestaan van een Arbitrage-recht-systeem af
door dit op te eisen bij een Rechtbank op nationaal grondgebied.

6.

Een burger kan ook een Gerechtelijke Procedure starten tegen personen die zich als dictator
gedragen en hun arbeidscontract misbruiken bij een andere Rechtbank op nationaal grondgebied
dan de Arbitrage-rechtbank.
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7.

Een burger die ‘recht op recht’ moet opeisen op nationaal grondgebied gebruikt de voorbeelden
van Goede praktijken en Slechte Praktijken met het Aritrage-recht-systeem, welke zijn
gepubliceerd op de website van de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen.

8.

Een burger die ‘recht op recht’ moet opeisen bij dictatoren, dwingt deze dictatoren juridisch
correct te gaan werken door een Gerechtelijke Procedure te starten bij de nationale Arbitragerechtbank. Of andere nationale Rechtbank.
Bij deze Arbitrage-rechtbank – of andere nationale Rechtbank – eist deze burger dat de dictator
bewijst dat hij / zij het Handvest van de Verenigde Naties – Grondwet van het land –
Mensenrechtenverdragen correct toepast in het leven van de burger die ‘recht op recht ‘eist.
Deze burger eist bij de Arbitrage-rechtbank op nationaal grondgebied een Schikking &
Schadevergoeding van de dictator die gedwongen wordt juridisch correct te gaan werken.

9.

Een burger die geconfonteerd wordt het het rechtsfeit dat er op nationaal grondgebied geen
enkele Rechtbank is, vestigt deze Rechtbank zelf… in samenwerking met andere burgers in het
land.
Een burger die overgaat tot het vestigen van een nieuwe Arbitrage-rechtbank of andere
Rechtbank op nationaal grondgebied, kan de positie van de Verenigde Natie Secretaris-Generaal
benutten om via de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen tot realisatie van dit nieuwe
Arbitage-recht-systeem te komen.
Deze burger informeert de VN Commissie Arbitage-recht-systemen over het feit dat hij / zij een
nieuw Arbitrage-recht-systeem op nationaal grondgebied start.
Deze burger stuurt bewijsstukken van het starten van een nieuw Arbitrage-recht-systeem op
nationaal grondgebied aan de VN Commissie Arbitage-recht-systemen.
Zodra deze burger – samen met een groep andere burgers – een nieuw Arbitrage-recht-systeem
heeft gevestigd, neemt het Volk deze Arbitrage-rechtbank in gebruik als Betrouwbare Rechtbank
op nationaal grondgebied.

10. Leeft een burger in een land waar wel Rechtbanken aanwezig zijn, maar steunen deze

Rechtbanken de dictatoren en weigeren zij het Volk te beschermen tegen een leven in een
dictatuur, moet de burger -die bewijst dat nationale Rechtbanken corrupt en partijdig zijn aan
dictatoren – via de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen en de VN Algemene Vergadering
afdwingen dat deze dictatoren alsnog juridisch correct gaat werken.
Weigert de dictator alsnog juridisch correct te gaan werken, kan de burger die rechtenloos is en
bewijst dat de nationale Rechtbank partijdig is aan de dictator, persoonlijk het arbeidscontract
Interim MinisterPresident opeisen bij de dictator en bij de VN Algemene Vergadering en VN
Veiligheidsraad.
Een burger die het arbeidscontract InterimMinisterPresident opeist, blijft vanaf de datum waarop
dit arbeidcontract is geclaimed werken als ‘juridisch correct werkend InterimMinisterPresident’.
Op nationaal en internationaal niveau.

Artikel 3
1.

Een burger die bewijst dat nationale Rechtbanken partijdig zijn aan Parlement – Koninklijkhuis,
en de burger fundementale Grondrechten – Mensenrechten ontnemen, start ook tegen de
dictatoren een Internationaal Strafhof rechtzaak.

2.

Een burger die een Internationaal Strafhof rechtzaak start tegen een nationale dictator,
publiceert dit bewijs in de media of op het internet.

3.

Een burger die tegen dictatoren een Internationaal Strafhof rechtzaak start, informeert de VN
Commissie Arbitrage-recht-systemen en de VN Algemene Vergadering over deze situatie.
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4.

In antwoord op het bewijs dat een burger tegen een nationaal dictator een Internationaal
Strafhof rechtzaak is gestart en het arbeidscontract InterimMinisterPresident opeist, neemt de
VN juridisch correcte maatregelen tegen deze dictator.

Artikel 4
De Verenigde Naties steunt de burger die het arbeidscontract InterimMinisterPresident opeist en die
juridisch correct werkt met de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen, via de VN Algemene
Vergadering – VN Veiligheidsraad.
Artikel 5
Elke Staat die Partij is aan het Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid kan een
protocol-artikel toevoegen aan dit Protocol.
Artikel 6
Dit protocol is een bijlage bij het Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid;
wijzigingen in het protocol worden gerealiseerd conform de eisen van wijziging van het Verdrag
Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid.
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