Ke dni 20.12. 2017 aktivní dovolání a ústavní a evropské stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis
is The Cure) kromě jiného především napadají porušení čl. 2) a 3) Evropské úmluvy o lidských právech
a čl. 34) a 267) Smlouvy o fungování Společenství Českou republikou.

1. Evropský soud pro lidská práva: napadáno usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5.10.2017 č.j.
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III.ÚS 3354/16 – připravováno, dosud byly členy výzkumu ESLP ve Štrasburku podány stížnosti na
usnesení ústavního soudu č.j. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS
2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16 a II. US 1091/2016, které byly vždy ESLP bez odůvodnění
odmítnuty projednat a v níže uvedené ústavní stížnosti je žádána jejich obnova
Ústavní soud ČR : napadáno usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 5.10.2017 č.j. 3 T
131/2017 a usnesení Krajského soudu v Brně dne 9.11.2017 č.j. 9 Nt 19/2017 – podaná ústavní
stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. má č.j. IV.3899/17 a je podána s návrhem na naléhavé
a veřejné (ústní) projednání stížnosti a paralelně byla za nezákonná rozhodnutí a nevydávání
informací podána žaloba na US ČR (dne 18.12.2017)
Nejvyšší soud ČR: napadáno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 11. 7. 2017, č.j. 23 Nc
906/2016 a usnesení Krajského soudu v Brně dne 30.10.2017 č.j. 15 Co 295/2017 – připravováno
Nejvyšší soud ČR: napadán rozsudek Krajského soudu v Krajského soudu v Brně, pobočky ve
Zlíně, ze dne 23.2.2017, č.j. 61 T 1/2017 a rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 5. 2017
č.j. 4 To 33/2017 – podáno
Nejvyšší soud ČR: napadán rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 9 T 5/2016 ze dne
27.2.2017 a rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 11 To 48/2017 ze dne 12.6.2017 – podáno
Nejvyšší soud ČR: napadáno usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 4.7.2017 č.j. 2 Nt
1151/2014 a usnesení Krajského soudu v Brně dne 30.8.2017 č.j. 5 To 297/2017 – podáno
Nejvyšší soud ČR: napadán rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 25.5.2017 č.j. 11 T
130/2016 a rozsudek Krajského soudu v Brně dne 7.12.2017 č.j.7 To 362/2017 – připravováno
Nejvyšší soud ČR: napadáno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24.4.207 č.j. 67 Nc
8008/2017 ve spojení s usnesením ze dne 14.7.2017 č.j. 67 Nc 8008/2017 a usnesení Městského
soudu v Praze ze dne 29.6.2017 č.j. 11 Co 246/2017 ve spojení s usnesením Městského soudu v
Praze ze dne 11.9.2017 č.j.11 Co 246/2017 – podáno
Nejvyšší soud ČR: s ohledem na dosavadní průběh soudního jednání a obecnou justiční korupci v
předmětné věci (nedovolená výroba konopných léčiv/drog) bude pravděpodobně rovněž
napaden dovoláním rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 9.1.2018
č.j. 2 To 265/2017 a rozsudek Okresního soudu v Šumperku ze dne 12.10.2017 č.j. 3 T 109/2017
Nejvyšší soud a státní zastupitelství ČR: podány kárné podněty na předsedy vrchních soudů za
podporu a nečinnost nezákonného jednání předsedů krajských rejstříkových soudů při průtazích
zápisů změn (zejména) zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a investorů výzkumu do
veřejného rejstříku a kárné podněty na vedoucí státní zástupce vrchních státních zastupitelství a
nejvyššího státního zástupce za podporu a nečinnost při doloženém povědomí o porušování čl.
2) a 3) Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34) a 267) Smlouvy o fungování Společenství,
které všechny stupně státních zastupitelství s vědomím výše uvedených odmítají a policii
zakazují vyšetřit a justice k uvedenému mlčí, nebo si vědomě vymýšlí bludy, že konopí je
chemická látka k výrobě chemických drog a podobné bludy jako údajně zákonné měření a
zjištění omamného kanabinoidu THC k v konopí, aby spor o porušení práva Společenství Českou
republikou nesměl posoudit jediný k tomu příslušný Soudní dvůr v Lucemburku.

Další aktivní prvoinstanční a odvolací trestní, správní a civilní soudní řízení, podněty, návrhy na určení
lhůty, návrhy na obnovu trestních řízení u soudů a státních zastupitelství a podané stížnosti ministru
spravedlnosti pro porušení zákona v neprospěch členů výzkumu ke dni 20.12.2017 u členů výzkumu, kteří
dali svolení se zveřejněním kauzy, najdete společně s ústavní stížností č.j. IV. 3899/17 a dalšími
dokumenty na blogu asociace Cannabis is The Cure, z.s. http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com/
Dne 20.12.2017, aktualizace ke dni 2.1.2017
Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure, z.s.

