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Medzinárodný trestný súd v Haagu sa začal
zaoberať podnetom na celoplošné testovanie zo
SR
SPRÁVY
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/ 10. júla 2021

Dňa 12. apríla 2021 podala skupina slovenských advokátov, vedcov, lekárov, zástupcov
ďalších profesií a občianskych aktivistov podnet na Medzinárodný trestný súd v Haagu v

FOTOGALÉRIA

súvislosti s experimentálnym celoplošným testovaním na Slovensku a z toho
vyplývajúceho závažného porušovania ľudských práv i medzinárodných záväzkov SR

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V
KATEGÓRII SPRÁVY ZA 7 DNÍ

niektorými vládnymi predstaviteľmi. Haagsky tribunál sa už začal touto vecou zaoberať
a rozhodne, či začne v tejto veci pojednávanie.

1 Medzinárodný trestný súd v
Haagu sa začal zaoberať
podnetom na celoplošné
testovanie zo SR  20878

Slovenský podnet na Medzinárodný trestný súd
v Haagu

2 V meste Banská Bystrica vládne
počas leta čulý stavebný ruch
 4613

Skupina slovenských advokátov, vedcov, lekárov a ďalších osobností vidí v zavádzaní
vynucovaného celoplošného testovania (následne aj v obmedzovaní ľudských práv
v súvislosti s tlakom na očkovanie obyvateľov) závažné porušenie medzinárodných

3 Lazovná ulica je zasa o niečo
krajšia, na Barbakane spustili
Banícky orloj  2232

záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z ustanovení Rímskeho štatútu a iných
medzinárodných záväzkov (napr. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne).
Podanie do Haagu

4 Doprava: Okružná križovatka pri
mestskom parku by mohla byť
realitou už budúci rok  2211

Tieto skutočnosti môžu zakladať trestnoprávnu zodpovednosť niektorých členov vlády
SR a ďalších osôb aktívne sa podieľajúcich na celoplošných testovaniach populácie SR,

5 COVID automat platný od 5. júla
2021, okres Banská Bystrica je
zelený  1714

nevylučujúc spolupôsobenie subjektov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Ich úmyselným a organizovaným konaním mohlo dôjsť k takým porušeniam, ktoré
tvoria s najväčšou pravdepodobnosťou dostatočný základ pre stíhanie skutkov s možnou
právnou kvali káciou: zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny smerujúce voči

NAJNOVŠIE BLOGY

vlastnému obyvateľstvu.
1 Martin Majling: Ako je to s
kosením na území mesta Banská
Bystrica?  2327
2 Ľubomír Motyčka: Niečo pekné
do tohto sveta  1057
Celá galéria (7)

3 Martin Majling: Detské ihriská v
meste sa budú kosiť častejšie
 541
4 Ľubomír Motyčka: Pat a Mat v
bystrickom parku – eto naše
delo!!!  1457
5 Ľubomír Motyčka pred prvým
májom: Byť tak za vodou…
 756

V Haagu o Slovensku
Medzinárodný trestný súd je prvý stály trestný tribunál príslušný na stíhanie genocídy,
zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie. Bol vytvorený v
roku 1998 tzv. Rímskym štatútom. Sídlo má v holandskom Haagu.
Súd sa skladá z predsedníctva, odboru pre odvolacie konanie, odboru pre súdne konanie
a odboru pre prípravné konanie, úradu prokurátora a sekretariátu. Tvorí ho 18 sudcov,
ktorých podobne ako prokurátora a jeho zástupcov volí Zhromaždenie štátov zmluvných
strán Rímskeho štatútu na deväťročné funkčné obdobie.
Prvá časť podania zo Slovenska sa týkala celoplošného testovania, ktoré podľa
signatárov porušilo jednak Norimberský etický kódex, a tiež Oviedský dohovor, ktorými
je Slovenská republika viazaná.

Tým je podľa signatárov daný právny základ pre stíhanie zločinov proti ľudskosti a
vojnových zločinov niektorých predstaviteľov exekutívy Slovenskej republiky a ďalších
osôb, smerujúcich voči vlastnému obyvateľstvu. Je tu vysoká pravdepodobnosť, že
organizácia pomyselnej protiprávnej činnosti siaha aj mimo hranice Slovenskej
republiky.
Advokátka a bývalá zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva JUDr.
Marica Pirošíková k podnetu do Haagu uviedla:

„Ďakujem za spoluprácu advokátom, ktorým nie je ľahostajné, čo
sa deje na Slovensku v oblasti ľudských práv a snažia sa o zmenu.
Nie je to prvé ani posledné podanie, ktoré bolo zaslané
medzinárodným súdnym orgánom. Vieme, že ani medzinárodné
inštitúcie neexistujú v izolácii a môžu podliehať politickým
vplyvom. Vo svojom úsilí, napriek absolútnemu sklamaniu z
rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR, nepoľavujeme a
riadime sa v týchto dňoch myšlienkou, že porazený je len ten kto
sa vzdá. Všetci ostatní sú víťazi. Úmyselným a organizovaným
konaním nepovolených medicínskych experimentov na
Slovensku mohlo dôjsť k takým porušeniam, ktoré tvoria s
najväčšou pravdepodobnosťou dostatočný základ pre stíhanie
skutkov s možnou právnou kvali káciou zločiny proti ľudskosti a
vojnové zločiny smerujúce voči vlastnému obyvateľstvu.“

Marica Pirošíková

Podľa advokáta Petra Weisa podanie do Haagu bolo krajným právnym riešením a v
zásade sa mu dalo predísť, pokiaľ by si slovenské orgány činné v trestnom konaní riadne
plnili svoje zákonné povinnosti a boli by zasiahli voči organizátorom akcie Spoločná

zodpovednosť riadne a včas.
Práve nezasiahnutím sa iba rozšíril okruh podozrivých osôb a skutkov, čo viedlo k
potrebe riešiť tento problém až na medzinárodnej úrovni. Vnútroštátna úroveň zlyhala
a existujú indície, že zlyhanie malo organizovanú podobu a obzvlášť zavrhnutiahodné
ciele.

„Povinné celoplošné testovania a následné zákazy mnohým
ľuďom na Slovensku zapríčinili opakované fyzické, psychické aj
spoločenské traumy. Vnímam, ako je im v nesprávne
komunikovanej krízovej situácii metódou strachu vnucovaná
výmena ich základných práv a slobôd za falošný pocit bezpečia.
Falošná bezpečnosť nie je a nikdy nebude spôsobilá slobodu
žiadnym spôsobom obmedziť,”
vysvetľuje Weis.

Peter Weis

Na Slovensku niekto snaží vytvoriť dve skupiny ľudí. Jednu s väčšími právami, než má
mať tá druhá. O vyhliadkach na úspešnosť podania do Haagu Peter Weis povedal:

„Ak by sme si nemysleli, že šancu na úspech má, návrh do by
sme nepodali. A aktuálne nalizujeme ďalšiu časť podania. Spolu
s ňou zašleme trestnému súdu množstvo konkrétnych
rozpracovaných negatívnych prípadov, ktoré nám nahlásili
obyvatelia Slovenska. Je ich už viac ako sto a priebežne
pribúdajú. Prípady sa týkajú apartheidu na zdravotnom základe a
diskriminácie skupiny občanov v rôznych situáciách (napr.
zamedzenie vstupu do obchodov bez testu, prekročenie štátnej
hranice, neposkytnutie základnej zdravotnej starostlivosti bez
testu, ukončenie pracovných pomerov netestovaných a pod.). A
to všetko napriek tomu, že testovanie bolo deklarované ako
dobrovoľné, avšak fakticky (pri neúčasti) bolo nepopierateľne
sankcionované.“
V Haagu ide o právne náročný proces , kde tribunál posudzuje a zvažuje všetky
argumenty pre a proti s dopadom na ľudské práva obyvateľov danej krajiny, ktoré mohli
byť konaním vládnych predstaviteľov porušené. My budeme čakať na postup haagskeho
Medzinárodného trestného súdu sledovať a aktuálne vás o ňom informovať.

Autor: (tom), Foto: ilustračné
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 Pridať nový komentár

Publikačné pravidlá

Amélia z BB / 10. júla 2021, 21:26 / Odpovedať
Na každé „prasiatko“ sa varí voda. Dúfam, že v Haagu uspejeme. Inak sa môžme navždy
rozlúčiť s demokraciou a našimi ľudskými právami ako aj Ústavou, ktorú už na Slovensku
toľkokrát porušili a odignorovali.

klaudia.kallaiova@gmail.com / 10. júla 2021, 21:24 / Odpovedať
Veľká vďaka týmto odborníkom. Vďaka za ich odvahu a čestnosť a obetavosť. A v
neposlednom rade za ich čistý charakter. Pracujú pre národ, ktorého polovica si to ani
nezaslúži.

Bohatier Svatohor / 10. júla 2021, 21:15 / Odpovedať
@packa48: podla Vasho komentaru je zjavne, ze nie ste zdatny problematiky…
Velmi zjednodusene vysvetlenie: Nejde tu o „blbe testovanie“, ako sa moze zdat, ale o to,
ze islo o invazivny zakrok a odber genetickeho materialu, ktory moze byt vykonany
vyhradne len so suhlasom osoby. Zaroven ho podla zakona moze vykonavat len lekar.
O zlocin proti ludskosti tu ide preto, ze boli vykonavane invazivne medicinske zakroky
bez suhlasu ludi, vynutene dokonca pod hrozbou, ze pokial sa „testu“ osoba nezucastni,
nebudu jej umoznene ist ani do prace a tym padom jej bolo znemoznene zabezpecenie
si obzivy.
Vyzadovat invazivny lekarsky zakrok pod hrozbou odoprenia zabezpecenia vlastnej
obzivy (a obzivy pre rodinu) je zlocin proti ludskosti.
Okrem spominaneho hrubeho natlaku bolo pri tejto akcii porusene OBROVSKE
mnozstvo zakonov (napr. ze invazivne zakroky vykonavali studenti a nie realni lekari,
clovek nepodpisoval informovany suhlas) a ludskych prav.
Akciu zosnovali chore mozgy (Matovic, Nad, Krajci, Mikulec) a odsuhlasil dalsi chory
mozog (Caputova) s vysledkom, ze pocas tohoto vikendu stali tisice ludi (zdravi + chori)
na jednom mieste, co viedlo k extremnemu rozsireniu ochorenia a nasledne k 12000
mrtvym.
Verim, ze po tomto, aj ked zjednodusenym, vysvetleni, chapete zavaznost problematiky a
mozno prehodnotite svoj pohlad.

Emilia Filipova / 10. júla 2021, 20:58 / Odpovedať
Je to celkom správne že je to podané do Haagu a verím že rozhodne v prospech ľudí.
Budem sa za to modliť.

Katka / 10. júla 2021, 20:53 / Odpovedať
Tak toto ma zaujima. Som zvedavá na výsledok.

Peter / 10. júla 2021, 20:42 / Odpovedať
Rado vôbec si nepochopil dokument podania do Haagu.

juraj / 10. júla 2021, 20:11 / Odpovedať
Zasa Slovensko zaplati darebakom z EU

maros / 10. júla 2021, 19:58 / Odpovedať
packa48 treba dodat ze povinne, nutene testovanie pretoze kto sa neotestoval nemohol
ist do prace…

Miro / 10. júla 2021, 19:20 / Odpovedať
Určite percento obyvateľstva má krčmu ako jediný koníček a ich zavretím utrpeli
traumu.To je celý problém.

Miro / 10. júla 2021, 19:16 / Odpovedať
Pod ten podnet do Haagu sa podpísala hotová elita :D Weis-mužská verzia Nulitnej z
Košíc :D Rád by som videl,aká klientela ho vyhľadáva,keď sidlí na periférií Bratislavy.

Roman / 10. júla 2021, 18:43 / Odpovedať
Potom sa, zoberú zbrane a bude sa musieť spraviť poriadok s elitami sveta a všetkých
odstrániť! Iná možnosť nebude.. Po dobrotky sa to pravdepodobne nebude dať!

Matej / 10. júla 2021, 18:29 / Odpovedať
packa48 – A to si predstavte, ze by tie testy neboli nazalne, ale analne :) Stale by to bolo
v pohode niekolkokrat ludi na to nutit? :) Ked raz platia iste zakony a medzinarodne
zmluvy, tak sa maju dodrzovat. Ak ich nechceme, je to najmenej, aby ich EU zrusila a
mozeme sa sprtat v kazdom otvore kolko chceme.

Mária Jančovičová / 10. júla 2021, 18:24 / Odpovedať
Chcem všetkým zúčastneným poďakovať za ich nesmierne úsilie dovolať sa
spravodlivosti a mravenčiu prácu.12500 obetí tohto apardeidu si zaslúži,aby boli vinníci
braný na zodpovednosť.Veľká vďaka pán Weis

pacmar48 / 10. júla 2021, 17:57 / Odpovedať
Kdo bude žalovat ty, co mi dítě očkovali proti dětské obrně a neštovicím.

packa48 / 10. júla 2021, 17:49 / Odpovedať
Považovat plošné tetování za zločin proti lidskosti mi jen potvrzuje skutečnost, že svět
se zbláznil.

Rado / 10. júla 2021, 13:56 / Odpovedať
Ok predpokladajme že sud dá za pravdu že porušovali práva atd a čo ďalej odškodné či
Igorko vystúpi rozplače sa ospravedlní sa povie že sa to dialo pre dobro ľudí a že sme
nevďačný atd ako vzdy
Nič skonstatuju a pokračuje sa ďalej buď hranice a delenie na ockovanych a
neockovanych Heil Heger
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Júlové osvieženie v CINEMAX BB
pokračuje zaujímavými lmovými
novinkami

Matej Baluch si na ME do 23
rokov zlepšil osobný rekord, ide
priamo do semi nále

Pellegrini: Ľudia majú právo
prejaviť nespokojnosť, Chmelár:
Táto ústava už nemá cenu

Lazovná ulica je zasa o niečo
krajšia, na Barbakane spustili
Banícky orloj
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