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SÜRGŐS FELLEBBEZÉS 

A Nürnbergi Kódex megsértése és az emberiség elleni bűncselekmények 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

arra kérjük Önöket,  hogy példátlan döntést hozzon, amelyet egy példátlan helyzet indokol. 

Miközben Izraelben hivatalosan lazítani szükséges a korona-intézkedéseket, a gyermekek oltása 
még mindig vita tárgyát képezi. Az oltási propaganda folytatódik, hogy így az embereket továbbra 
is félelemben és pánikban, és ezzel együtt nyomás alatt tarthassák. A félévenkénti oltás 

bejelentett folytatása szintén nem kérdéses. És a legfontosabb: az emberek továbbra is 
bizonytalanok abban, hogy milyen hatású és milyen orvosi kísérletben vesznek részt. Nem hagyjuk 
magunkat elhallgattatni. 

Amikor 1945-ben a nürnbergi perre sor került, a háborúnak vége lett, és elhárult az emberiség 
veszélye. Most más a helyzet: nemzetközileg hangszerelt emberiség elleni bűncselekmény van 

folyamatban , és addig folytatódik, amíg el nem ítélik. 

A jelenlegi sürgős fellebbezés okait néhány tényre korlátozzuk. 

International Criminal Court 
Office of the Prosecutor 
Communications 
Post Office Box 19519 
2500 CM The Hague 
The Netherlands 
Email: otp.informationdesk@icc-cpi.int 
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1. A brüsszeli Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Brüsszelben figyelmen kívül hagyja a Covid 
„oltás” következtében jelentkező mellékhatások saját zavaró számait. Szembetűnő, hogy 
a legtöbb mellékhatás a 18 és 64 év közötti korosztályt érinti.1 Mindeközben a 70 év alatti 
korosztály a lakosság körülbelül 90% -át teszi ki, és a WHO 2020. október 14-i közleménye 
szerint vírus által nem fenyegetett - a halálozási arány 0,00 - 0,31% közé esik2   

Más szavakkal: a kísérleti terápia a legsúlyosabb mellékhatásokat, sérüléseket és halált 
okoz azoknál az embereknél, akik számára a vírus nem jelentett veszélyt. És ennek 
fényében kellene a gyermekeket beoltani, azzal a fenyegetéssel, hogy különben 
megtagadják tőlük az oktatáshoz való hozzáférést, illetve a kormány képviselői hatalmas 
zaklatással élnek! 

Ennek ellenére egyszerűen valótlan, hogy a koronának való veszélyeztetés kitettsége 

igazolja a kísérleti oltás katasztrofális következményeit.  

Az itt bemutatott tényállásra hivatkozva a kormányok, a média, a hatóságok és a 
gyógyszergyárak szándékosan járnak el, hiszen mindezen tények ismertek számukra . 

2. Ismertté vált, hogy minden génalapú COVID-19 vakcina vérrögképződést okozhat. Már 

csupán ezen az alapon is használatuk erkölcsileg és etikailag is tilos. 

Ha az agy, a gerincvelő, a szív és a tüdő sérülékeny területein vérrögök képződnek, a 
véráramlás megszakadása visszafordíthatatlan, sőt halálos is lehet. A vérrögök kialakulása 
az agyi erekben többek között erős fejfájást, hányingert és hányást, homályos 
tudatosságot és különféle típusú idegbénulást okoz. A vaszkuláris trombózisok más 

helyeken különféle életveszélyes következményekkel járhatnak. 

3. Az Oviedo-egyezmény - az emberi jogok védelmére jogilag kötelező erejű nemzetközi 
eszköz a biomedicina területén- a 13. cikkely kimondja: 

"Az emberi genom megváltoztatását célzó beavatkozás csak megelőző, diagnosztikai vagy 
terápiás célból hajtható végre, és csak akkor, ha ez nem eredményez változásokat az 
utódok genomjában." 

Felhívtuk az összes szolgáltatót. Egyikőjük sem volt kész arra, hogy biztosítson arról, hogy 
az emberi genomba történő jelenlegi beavatkozásnak nincsenek következményei az 
utódokra. Az állítás alátámasztására továbbra is rendelkezésre állnak az adatok. Ez 

önmagában indokolttá teszi az oltási kampány azonnali leállítását. 

                                                      
1 EMA Analytics BioNTech  

EMA Analytics Moderna 
EMA Analytics AstraZeneca  
EMA Analytics Janssen 

2 https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf  

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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4. Sok elismert szakértő figyelmeztetett az oltási kampány előtt hónapokkal az antitestfüggő 
fokozásra (ADE). Kritikájukra gyakran politikai nyomás, cenzúra, rágalmazás és mindig 
figyelmen kívül hagyás volt a választ. Ez önmagában bűncselekmény, tekintve, hogy ezeket 
az embereket az emberi élet iránti aggodalom vezérli. 

Most a Nobel-díjas Luc Montagnier - aki azt mondja magáról, hogy már öreg és Nobel-

díjas, és nem zsarolható -, hogy az oltási görbe követi a halál görbéjét, hogy az oltások új 
rezisztens vírusvariánsokat okoznak.3 A jelenlegi oltási kampányt tudományos és orvosi 
hibának minősíti, és etikátlannak nevezi. Mi, és a gyermekeink, nem vagyunk 
tengerimalacok. Az önöké azok? 

5. A Pfizer tanulmány melynek címe "Tanulmány az RNS-oltójelöltek biztonságosságának, 
tolerálhatóságának, immunogenitásának és hatékonyságának értékelésére a COVID-19 
ellen, egészséges egyéneknél" 4   (a tanulmányt a német BioNTech szponzorálja) a 10. 
oldalon az alábbiak szerint állapítja meg az immunreakció monitorozásának 
időintervallumait: 

"... 7 és 21 nappal az 1. dózis után; 7 és 14 nappal, valamint 1, 6, 12 és 24 hónappal a 
2. dózis után." 

Tény, hogy Kanadában és az Egyesült Államokban ebben a pillanatban a gyerekek vannak 
kitéve a kísérletnek, őket Németország és más országok követik. Ez kevesebb, mint hat 
hónappal az oltási kampány kezdete után, a kockázat minimalizálása a megadott 
időintervallumok betartása nélkül történik. A gyermekek oltását azonnal le kell állítani és 

meg kell akadályozni. 

A gyermekeinknek rizikó kitettségének megítéléséhez olvassa el az Izrael Népi Bizottság 
mellékelt jelentését e levél 1  mellékleteként. 

6. A fent említett Pfizer-dokumentum a környezeti expozíció lehetőségére is rámutat5, amely 
oltási mellékhatásokhoz vezet a terhesség és a szoptatás alatt: 

„8.3.5.1 

Megállapítható, hogy egy nő terhes, mialatt ő egy környezeti expozíció alapján vizsgálati 

beavatkozásnak lett vagy volt kitéve. Az alábbiakban a terhesség alatti környezeti 
expozíció példái láthatók: 

- Egy női családtag vagy egy egészségügyi szakember beszámol arról, hogy terhes miután 

a vizsgálati beavatkozás belégzés vagy bőrrel való érintkezés által megtörtént. 

                                                      
3 https://youtu.be/RZGuTNhNxOE  
4 https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page9  
5 A környezeti expozíció alatt lényegében a nem oltott embereknél jelentkező mellékhatásokat értjük, oltottakkal 

közvetlen és közvetett érintkezés útján. 

https://youtu.be/RZGuTNhNxOE
https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page9
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- Az a férfi családtag vagy egészségügyi szolgáltató, akit belélegzés vagy bőrrel való 

érintkezés révén kitettek a vizsgálati beavatkozásnak, majd exponálja a partnerét a 

fogantatás előtt vagy a körül." 

Ezt természetesen meg kell akadályozni, mert minél több ember lesz beoltva, annál több 

ember lesz közvetlen és közvetett veszélynek kitéve. 

7. Svédországban, ahol alig alkalmaztak koronaellenes intézkedéseket, 2020 februárja és 
2021 májusa között 14 275 ember halt meg Covidban. 6  Négy hónapon belül 30 000 
bejelentett mellékhatása volt az oltásnak.7 Ez az összefüggés univerzálisan alkalmazható. 

8. Minden intézkedés a németországi Drosten-teszten alapul. Ez a teszt alkalmatlan a 
diagnosztikára8 , és ráadásul szándékosan kalibráltunk 35 - 40+ Ct-vel, hogy akár 97% -ig 

hamis pozitív eredményt érhessünk el és ezáltal a kísérleti oltás indoklására.9 

Másrészt a CDC-irányelvek szerint 28-as Ct-t kellene használni a beoltott embereknél.10  

Így igény szerinti eredményeket generálhat az ember a Drosten teszt segítségével. Ez egy 
végzetes átverés, amely emberéleteket követel és gazdasági és társadalmi pusztítást okoz. 
Mindenki, aki tudomást szerez róla, részt vesz benne, elősegíti vagy akár lehetővé teszi, 
részt vesz a szervezett bűnözésben. 

Megfelelő módon panaszt nyújtunk be. De erre nem lehet várni, mint 1945-ben annak 

tudatában, hogy az emberiségre gyakorolt akut veszély megszűnt. Sürgősen arra kérjük Önt, 
hogy ügyeljen arra, hogy döntése ne szülessen meg későn. Arra számítunk, hogy a bíróság 

azonnal megtiltja a COVID "oltási" kísérletet, amíg a komoly aggályokat alaposan kivizsgálják. 

Izraelt elsősorban a holokausztot túlélők védelmére alapították. Egyesek közülük, az idősebb 

holokauszt-túlélők, lettek az elsők akik - tudomásuk és kifejezett beleegyezésük nélkül - orvosi 
kísérletekben vettek részt.  Kérem, gondoljon ebbe bele. 

A zsidók a világ népességének csak 0,2% -át teszik ki (ismert okokból). Az, ami Izraelben történik, 
népirtás lehet. Az Ön kezében van, hogy ezt megállítsa. 

                                                      
6 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/#graph-cases-daily  
7 https://greatgameindia.com/side-effects-covishield-vaccine/  
8 Inventor of the PCR test, Nobel prize winner Kary Mullis about his invention: "If you do this right, you can find 

almost anything in anybody" but "... it doesn't tell you if you're sick"A PCR teszt feltalálója, a Nobel-díjas Kary 
Mullis találmányáról: "Ha jól használod, szinte bármit megtalálhatsz bárkinél", de "... ez nem mutatja meg, ha 
beteg vagy" –  https://youtu.be/_t2EHCmLjAE 

9Az RKI (a betegség ellenőrzéséért és megelőzéséért felelős német szövetségi kormányzati intézet) álláspontja 
szerint: „A> 30-as Ct értékű PCR eredmény pozitív RNS kimutatást eredményez alacsony vírusterheléssel, amely 
megfelel a magas Ct értéknek, ami a korábbi tapasztalatok szerint veszteséget jelent a szaporodási képességben. " 

- https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-
19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf 

10 https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/  

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/#graph-cases-daily
https://greatgameindia.com/side-effects-covishield-vaccine/
https://youtu.be/_t2EHCmLjAE
https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf
https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf
https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/


 א. סוכובולסקי ושות'           

 דין-משרד עורכי                                                    

 .PAGE NO  .A. SUCHOVOLSKY & CO 'דף מס 

                       LAW-OFFICES 
 

5 

Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója szerint Izrael világméretű laboratóriummá vált.11 Legalább 
kérjük, vegye figyelembe, hogy az izraeliekre kényszerített szörnyű tapasztalatokat az emberek 
védelmére használják szerte a világon. 

Tisztelettel, 

Ruth Machnes Arie Suchovolsky 

                                                      
11 https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-

660349  

https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349
https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349
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Summary of the Israeli People's Committee's database regarding adverse events related to the 
covid-19 vaccine in Israel 
Updated April 25th 2021 

Category Sub-Category Number of 
complaints 

Percent 
of total 

Death 

Sudden death 
Death from cardiac arrest / heart attack 

Death from stroke 
Death from covid-19 after vaccination 

Death from multi-system failure 
Death from another reason 

179 
81 
16 
11 
7 

15 
309 15.8%

Gynecology 

Vaginal bleeding 158 
Menstrual Disorders 107 

Miscarriage 41 
Pregnancy hospitalization 10 

Stillbirth 8 
Endometriosis flare-up 4 

Other (premature contractions, breastfeeding difficulties 
/ Infertility / baby issues) 8 

336 17.2%

Neurology 

Stroke 69 
Bell’s Palsy 55 

Neurological impairment 
(vertigo, paresthesia, Facial nerve palsy, paralysis) 67 

Neurological-motor impairment (limb paralysis) 35 
Seizure 16 

Other (cognitive impairment, neurological-sensory 
impairment, neurological-cranial impairment, 

intracranial pressure, ageusia, ALS) 
21 

263 13.4%

Heart Heart attack, Myocarditis 159 
UNS 7 

166 8.5% 

1 mellékleteként
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Pain 

Limb pain 49  
Extreme headache 44  

Myalgia 28  
Back pain 27  

abdominal cramps 19  
Other  

(chest pain, bone pain, joint pain, fibromyalgia flare-up) 11  

  178 9.1%     
Lungs Pneumonia, Pulmonary edema, Pleural fluid 87  

Dyspnea 1  
  88 4.5%     

Skin 

Shingles 52  
Rash & blisters 9  

Dermatology – general 11  
Other (edema, aphthous ulcer, psoriasis) 8  

  80 4.1%     
Allergy Allergic reaction 43  

Anaphylactic reaction 6  
  49 2.5%     

Inflammation 

Inflammation - general 30  
Arthritis 5  

Multi Organ Syndrome 3  
Other (gastritis, cholecystitis, pancreatitis) 4  

  42 2.1%     

Ears 
Inner ear Tinnitus 33  

Hearing impairment 6  
Other 4  

  43 2.2%     

Eyes 
Eye disorders 20  

Visual impairment 19  
Loss of vision 2  

  41 2.1%     
Covid-19 after 

vaccination 
 38  
 38 1.9%     

Blood 

Blood clots 
Internal bleeding 

Bleeding 
Other (blood infection, blood clotting disorders, Intra-

cranial/Rectal bleeding, hematuria) 

12 
4 
3 
5 

 

 24 1.2%     
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Autoimmune 
Autoimmune Disease 

Lupus 
10 
2  

 12 0.6%     
Endocrinology Thyroid gland disorders 

Drastically high blood sugar 
6 
7  

  13 0.7%     

Internal 
Renal 

Digestive system 
Liver function 

5 
4 
2 

 

  11 0.6%     

Malignancy 

Lymph node malignancy 
Exacerbation of oncological condition 

Cancer - general 

5 
3 
3 

 

 11 %60.      

Infectious 

Bacterial infection 
CMV 
AIDS 

4 
1 
1 

 

 6 %30.      

Other 
lymphadenopathy, syncope, extreme fatigue, reduced 

ability to perform activities of daily living, mental 
disorders, hospitalizations. 

  

  246 %62.1  
    

Total analyzed  1956 100.0% 
Received, not 
analyzed yet  300  

Total reports  2256  
 


