ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:
Κάθε δικαστήριο χωρίς κριτική επιτροπή είναι ένα "διοικητικό δικαστήριο" για την κοινωνική συναλλαγή ή/και
εμπόριο νομικών (αλλά όχι νόμιμων) μυθοπλασιών,
συγκατατεθέντα μέρη.

προσφέροντας υπηρεσίες επίλυσης θεμάτων για τα

Διεξάγει εμπόριο ή/και κοινωνική συναλλαγή στη διεθνή δικαιοδοσία Ναυαρχείου

Ναυτιλίας, που είναι ο "νόμος της θάλασσας" και είναι "σκάφος" σε "ξηρά αποβάθρα".
Η δικαιοδοσία του Ναυαρχείου Ναυτιλίας "νόμος της θάλασσας", εισέβαλε στη δικαιοδοσία του κοινού δικαίου
της ξηράς "νόμος της γης" μπαίνοντας στα λιμάνια και επεκτείνοντας ενδοχώρια μέσω ποταμών και λιμνών. Ως
εκ τούτου, το φορτίο που μεταφέρεται μέσω της ξηράς, του νερού ή του αέρα "αποστέλλεται με σκάφος" και η
κατάλληλη λέξη στην αγγλική γλώσσα είναι "shipped". Μεταφέρεται (trans"ported) με "φορτωτικές αποβάθρας"
(loading docks), μέσω λιμανιών (sea"ports") και αερολιμένων (air"ports"), "πλοηγώντας" (navigating), λωρίδες
αποστολής (shipping lanes) and "νησίδες κυκλοφορίας" (shipping islands).
Τα "Διοικητικά δικαστήρια" αντανακλούν τις θαλάσσιες ρίζες τους στη διάταξη και την εφαρμογή τους. Το
δικαστήριο χωρίζεται σε δύο μέρη από ένα φράγμα γνωστό στην αγγλική γλώσσα ως "bar", που μοιάζει με το
εξωτερικό κιγκλίδωμα του πλοίου. Όταν κάποιος διασχίζει το "bar" εισέρχεται στην Ναυτική δικαιοδοσία του
δικαστηρίου, καθιστώντας την εγγύηση για ένα "σκάφος" που υπόκειται σε εμπορικές "εισφορές" και "δασμούς"
(κυρώσεις, τέλη, πρόστιμα, φόροι, χρεώσεις και ούτω καθεξής). Ο δικαστής δεν κάθεται δικαστικά, αλλά ως
"εταιρικός διοικητικός λειτουργός". Το κατηγορούμενο "σκάφος" τοποθετείται σε μια "αποβάθρα".
Τα "Διοικητικά Δικαστήρια" είναι για εμπορικά σκάφη. Τα εμπορικά σκάφη είναι οι άνθρωποι που πεθάνανε όταν
γεννηθήκανε μέσω του πιστοποιητικού γεννήσεως τους. Τα Διοικητικά Δικαστήρια δεν είναι για ζωντανούς
άνδρες και γυναίκες, εκτός εάν συναινέσεις να ενεργήσεις ως "πλοίαρχος" (Master) - (MR/MRS/MISS) ενός
εγγεγραμμένου σκάφους στο εμπόριο όπως ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ με κεφαλαία γράμματα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Οι ερωτήσεις που θα σας κάνω, μπορώ να αποδείξω το αντίθετο μέσων των ειδικών.
1)

Αποδείξεις πως ο οποιοσδήποτε ιός, είναι ζωντανός, επικίνδυνος και μεταδοτικός και όχι διαλυτής

τοξινών όπου δημιουργείται από το δικό μας γενετικό υλικό για την αποτοξίνωση μας και όχι μόνο.
2)

Αποδείξεις πως ο ιός μεταδίδεται στον αέρα και με την αναπνοή.

3)

Αποδείξεις πως τα τεστ PCR & RABID, είναι 100% αξιόπιστα. Από την στιγμή που δεν απομονώνουν

τον υποτιθέμενο ιό SARS COV 2 για να πάρουν καθαρό δείγμα από το γενετικό υλικό του ιού ΜΟΝΟ και όχι από
χιλιάδες άλλα γενετικά υλικά που εμπεριέχονται μέσα στο δείγμα, το τεστ είναι λάθος πριν ακόμα το αποτέλεσμά
του. Και ακόμη να βρίσκαν τρόπο να απομονώσουν τον υποτιθέμενο ιό, πως θα μπορούσαν να τον διαχωρίσουν
από τα εξωσώματά μας που και αυτά ιοί είναι που τα δημιουργεί το κύτταρο μας, αποτελούν μέρος της άμυνας
του οργανισμού μας και έχουν το ίδιο μέγεθος με τον υποτιθέμενο ιό SARS COV 2; Άρα ότι και να κάνουν η
διάγνωση είναι λανθασμένη.
4)

Αποδείξεις πως ο πόρος της μάσκας μας προστατεύει από σωματίδια των 100 νανομέτρων όπου τόσο

είναι και το μέγεθος τους ιούς.
5)

Αποδείξεις πως οι νόμοι που εφαρμόστηκαν δεν εξαπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα .

6)

Αποδείξεις πως αυτά τα νομοσχέδια είναι νόμιμα και εγκρίθηκαν από την Βουλή.

ΜΗΝΥΣΗ:
Υποβάλλω μήνυση στον/στην/στους …………………………………………………………………
……………………………………. που μου υπέβαλε/αν πρόστιμο για κάτι που δεν μπορεί να αποδειχτεί αληθινό
αγνοώντας επίσης τα ανθρώπινά μου δικαιώματα.
Ζητώ αποζημίωση για πρόκληση ψυχολογικής συμφόρησης, όπως επίσης και καταπάτηση των
ανθρωπίνων μου δικαιωμάτων της τάξης των 100,000 χιλιάδων ευρώ από τον/την/τον καθέναν τους.

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
1.

Βάσει του Κώδικα της Νυρεμβέργης 1947, 1966: παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ορίζει:

«κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα».
2.

Βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 10-12-1948. Όπως επίσης και

διακήρυξη της Γενεύης για γιατρούς 1948: «Θα σεβαστώ την αυτονομία και την αξιοπρέπεια του ασθενούς
μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις ιατρικές μου γνώσεις για να παραβιάσω τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
πολιτικές ελευθερίες, ακόμη και υπό πίεση. Θα κρατήσω το απόλυτο σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή, από τη
σύλληψη. Θα θεωρήσω την υγεία του ασθενούς μου ως το πρώτο μέλημά μου».
3.

Βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & των

Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) της Ρώμης 04-11-1950.
4.

Δήλωση του Ελσίνκι 1996, υπογραμμένο από 45 χώρες – Άρθρο 25: «Η συμμετοχή ατόμων ικανών

να παρέχουν συγκατάθεση μετά από ενημέρωση σε ιατρική έρευνα πρέπει να είναι εθελοντική πράξη. Κανένα
άτομο ικανό να δώσει συγκατάθεση μετά από ενημέρωση δεν μπορεί να συμμετάσχει στην έρευνα χωρίς να έχει
δώσει ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση».
5.

Βάσει της Σύμβασης ΟΒΙΕΔΟ (Ν2619/1998-ΦΕΚ Α'132) - Άρθρο 5 -"Επέμβαση σε θέματα υγείας

μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν
προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης του. Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως
ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κίνδυνους που αυτή
συνεπάγεται. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεσή του."
Η συναίνεση μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, προφορική ή έγγραφη, όπως προκύπτει από την Ερμηνευτική
Έκθεση (παρ. 37), διότι στην Σύμβαση δεν προβλέπεται συγκεκριμένος τύπος για την παροχή της συναίνεσης.
Το άρθρο 6 καλύπτει επίσης και τα άτομα που δεν μπορούν να συναινέσουν μόνα τους λόγο ηλικίας ή
ανικανότητας.
6.

Βάσει του Νόμου 31(ΙΙΙ)/2001 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός),
όπου λέει: οι απαγορευμένες πράξεις ή παραλείψεις της Σύμβασης συνιστούν αδικήματα δυνάμει του παρόντος
Νόμου τα οποία κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες και τιμωρούνται ανάλογα.
Κατηγορία Α:

Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22

και άρθρο 1 του Πρωτόκολλου της Σύμβασης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή/και με χρηματική
ποινή μέχρι 10,000 λίρες (€ 16,754)
Κατηγορία Β:

Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των άρθρων 11, 12, 13, και 14 της Σύμβασης,

τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή/και χρηματική ποινή μέχρι 5,000 κυπριακές λίρες (€ 8377.34).

7.

Απόφαση του Salvetti κατά Ιταλία-CEDH 09/07/2002 – αριθμός 42197/98: καμία ιατρική περίθαλψη

δεν είναι υποχρεωτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «ως μη εθελοντική ιατρική περίθαλψη, ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός συνιστά παρέμβαση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, που κατοχυρώνεται από το άρθρο
8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες».
8.

Βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξη της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 20-10-

2005.
9.

Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2361 (28 Ιανουαρίου 2021): Συμβουλευτική γνωμοδότηση –

καλεί όλα τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Άρθρο 731: «για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες
ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν υπόκειται σε πολιτική, κοινωνική ή
άλλη πίεση να εμβολιαστεί, εάν αυτός ή αυτή δεν το επιθυμεί. Άρθρο 732 «για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν
υφίσταται διακρίσεις λόγω μη εμβολιασμού, λόγω δυνητικού κινδύνου για την υγεία ή επειδή δεν επιθυμεί να
εμβολιαστεί».

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΘΕΝΗ
1.

Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) - General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος προνοεί ρητώς ότι
τα δεδομένα που αφορούν την υγεία του πολίτη δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από κανέναν
τρίτο χωρίς την ύπαρξη του νόμου που να θέτει ρητά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1.

Βάσει του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 28 Νοεμβρίου 2005 Άρθρο 12 -"Ο ιατρός δεν

επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση του πλήρες ενημερωμένου ασθενή."
2

Βάσει του Αστυνομικού Κώδικα Δεοντολογίας, εάν το άτομο που σε υποχρεώνει στην παράνομη

ιατρική πράξη χωρίς την συναίνεση σου, ανήκει στην αστυνομία, τότε εξαπατά τα πρώτα 4 άρθρα.

Υπογραφή

