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 Németország hamarosan 

többé nem lesz jogállam? 

Holger Fischer ügyvéd bemutatja, milyen 

messzemenő és drámai következményekkel 

jár, ha a fertőzésvédelmi törvény, az IfSG, az 

úgynevezett "vészféktörvény" tervezett 

módosítására kerül sor. 

"A zárlat kőbe lesz vésve" - tart Holger Fischer ügyvéd. Véleménye az 

Infektionsschutzgesetz, IfSG, az úgynevezett "vészféktörvény" tervezett újbóli módosításáról 

eljutott a Kla.TV-hez. Egy új bekezdés bevezetéséről van szó, az IfSG 28 b §-a. Fischer 

ügyvéd úr világossá teszi, milyen messzemenő és drámai következményekkel és/vagy 

drámai hatásokkal jár Németországra nézve, ha ez a törvény jogerőre emelkedik. Most ismét 

elveszhet a jogállamiság egy része, ezúttal - úgy tűnik - a legnagyobb megmaradt része. De 

hallgasd meg magad. 

 

Videó szövege  

2021.04.13-án a szövetségi kabinet úgy döntött, hogy az úgynevezett "vészféktörvényt" a 

Bundestag és a Bundesrat elé terjeszti szavazásra. Ez azt jelenti, hogy néhány hónapon 

belül sokadik alkalommal módosítják a fertőzésvédelmi törvényt, most az IfSG 28 b § 

bevezetésével.  

Ismét elvész egy rész, ezúttal - úgy tűnik - a jogállam legnagyobb megmaradt része,   

Ismét több alapvető jogot vesznek el, 

Ismét a végrehajtó hatalom kap felhatalmazást arra, hogy parlamenti ellenőrzés nélkül 

döntsön arról, hogy kapunk-e alapvető jogokat vagy sem.  

És először fordul elő, hogy a végrehajtó hatalom e döntések felülvizsgálhatóságának nagy 

részét örökre elveszik a bíróságoktól, mert nincs többé mozgástér a döntéshozatalra. 

A tartományoknak többé nem lesz beleszólásuk a döntéshozatali folyamatba; a jövőben 

egyedül Merkel asszony vagy utódja fog dönteni. A föderalizmus elve sérül. 

A zárlatot kőbe vésik, állandósítják.  

A politikusok biztosítékai, miszerint ez csak egy átmeneti időszakra szól, nem meggyőzőek:  
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Végül is, miért hoznának egy szövetségi törvényt - amely elvileg határozatlan ideig érvényes 

-, ha néhány hét múlva újra lazítani akarnának rajta? 

Az egyetlen mérce a "szent tehén": az esetszám. 100 vagy ennél nagyobb előfordulási 

gyakoriság esetén, ami 1000 emberre vetítve 1 SARS-CoV-2 pozitív tesztet eredményező 

személynek felel meg, automatikusan megvonják a jogokat, beleértve a következőket is  

- éjszakai kijárási tilalmakat 

- érintkezési korlátozásokat 

- az éttermek működésének tilalma  

- Munkavállalói home office, ennek megfelelően a munkáltatók részleges kisajátítása 

- Kiskereskedelmi üzletek bezárása 

- A testközeli szolgáltatások tilalma 

- Kulturális és szabadidős létesítmények tilalma 

- A csoportos és csapatsportok tilalma 

- Az idegenforgalom korlátozása 

De mi ez a szent tehén, ez a PCR-tesztekkel kimutatott SARS-CoV-2 előfordulási 

gyakoriság? A PCR-tesztek nem képesek kimutatni a fertőzéseket, Németországban 

tömegesen alkalmazzák őket a gyártók általi validálásukkal és a WHO ajánlásával 

ellentétben tünetmentes személyeknél - klinikai leletek nélkül. Hamis eredményekhez 

vezetnek, naponta, nem százszor, hanem ezerszer. 

Tömeges terjesztés esetén a 100-as előfordulási gyakoriságot tartósan, az örökkévalóságig 

fenn lehet tartani, pusztán a téves pozitívumok alapján.   

Mert hamis pozitív eredmények mindig lesznek, amíg léteznek PCR-tesztek a Corona 

kimutatására. Csak eleget kell tesztelnünk, ahogy jelenleg is tesszük. Ha kell, megvizsgáljuk 

a gyerekeket, a dolgozókat, mindenféle betegeket mindenféle más betegséggel, hogy a 

forgatókönyv minél tovább fennmaradjon.  

A német Bundestag tagjainak:  

A GG 38. cikkének (1) bekezdése szerint önök az egész nép képviselői, akiket nem kötnek 

parancsok és utasítások, és csak a lelkiismeretüknek vannak alávetve.  

Ha Ön egyetért az IfSG 28 b. §-ával, akkor azt mutatja, hogy Ön nem a népet képviseli, sőt, 

inkább  egy olyan szövetségi kormányt, amely megkedvelte az autokráciát. Ön bizonyítja, 

hogy harmadik felek utasításaihoz és útmutatásaihoz van kötve azzal, hogy végleg 
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megfosztja magát a hatalmától, és így azokat az embereket is, akiknek a képviselője. A GG 

20. cikkének (3) bekezdése szerint azonban a jogalkotás az alkotmányos rendhez kötött. Az 

IfSG 28b. cikke azonban nem alkotmányos.  

Végezetül azt is megmutatja, hogy önöknek nincs lelkiismeretük, különben nem értenének 

egyet egy olyan államcsínnyel, amely korlátlan és végeláthatatlan hatalmat ad a végrehajtó 

hatalomnak.  

Önök nagy többsége már korábban is rátette a kezét a jogállamiságra azzal, hogy a 

világjárványhelyzetet többször is országos méretűvé nyilvánították, és 2020.11.18-án az 

IfSG 28a. szakaszának bevezetésével megalapozták a végrehajtó hatalom egyre 

mértéktelenebb intézkedéseit.  

Ezzel megmutatták, hogy figyelmen kívül hagyják az ország alkotmányjogászainak 

figyelmeztetéseit. Ha most elfogadják az IfSG 28b. §-át, akkor nem először, hanem 

másodszor mutatják meg az igazi arcukat, ami az Alaptörvény lábbal tiprása.  

Szükségünk van önökre, szükségünk van a parlamenti ellenőrzésre, de önök már nem 

akarják azt gyakorolni, és ezzel nyilvánvalóan feleslegessé teszik magukat mindannyiunk 

számára. 

Az igazságszolgáltatásra nem kevésbé van szükségünk, mint a parlamenti képviselőkre, 

különösen a tartományi alkotmánybíróságokra, és természetesen a Szövetségi 

Alkotmánybíróságra, amelyre már 14 hónapja szükségünk van.  

Egyre-másra jöttek létre gyorsított eljárások, amelyekben semmilyen korlátot nem szabtak a 

végrehajtó hatalomnak.  

Most már nem kell tovább várnunk az alapeljárásra, mert az IfSG 28 b cikkével a 

szabadságjogok végleg megszűntek.  

Jogászként és hazánk polgáraiként a következő felhívást intézzük minden alkotmánybíróhoz:  

Szólítsák fel a saját bíróságukat, hozzanak sürgős határozatot az IfSG 28b. cikkének 

hatálybalépését követő napokban, és nyilvánítsák alkotmányellenesnek az IfSG 28b. cikkét.  

Haladéktalanul térjenek át az alapeljárásra.  

Döntsenek az alkotmány mellett, ne a puccs mellett. Döntsenek a föderalizmus, a 

szabadság, a gyermekeink és a jövőnk mellett.  

Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy az alkotmánybíróságok útján sürgősségi határozattal 

megállítjuk az IfSG 28 b §-át.  
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Ellenkező esetben marad a PCR-tesztrendszer, amelyet minden autokráciába szerelmes 

szövetségi kormány, minden kancellár vagy leendő kancellár addig folytat, ameddig neki 

tetszik.  

A 25 000 euróig terjedő drákói pénzbírságok vagy akár öt évig terjedő szabadságvesztés 

révén bezárnak minket a háztartásokba, munkanélküliségbe, a megélhetés tönkretételébe, 

ezáltal a nincstelenségbe, és végső soron a társadalom egészének és saját egyéni 

létünknek a tönkretételébe vezetnek.  

Az országot rettegéssel és megfélemlítéssel kormányozzák - ahogyan az elmúlt 14 

hónapban is -, és a legkisebb szabadságjogokért is a szabadság elvesztése jár, méghozzá 

évekig.  

Ki fog mindannyiunkat ellenőrizni a közvetlen magánéletünk megsértése miatt, otthon, a 

családban, a munkahelyen? Rendőrség és bűnüldözés? Vagy ismét a fegyveres erőket 

hívják be? Lesznek-e hosszabb útlezárások és forgalomellenőrzések? Fegyveresek fogják 

megrohamozni a lakásokat? - A rendőrség és a rendfenntartó erők mindezt már eddig is 

megtették, a korábbi jogi helyzet alapján. Miért lenne most jobb? 

Az önkívületben vergődő, ugyanakkor a vírustól való félelem örvényébe fagyott lakosság ezt 

még nagyrészt elfogadja, de egyre inkább azt kérdezi majd önmagától, hogy a saját csupasz 

életén kívül mit is veszíthet valójában. A vírustól való félelem találkozik az államtól való 

félelemmel. A végén kiderül, hogy melyik félelem lesz erősebb. 

Csak az oltást kínálják fel kiútként, holott már régóta világos, hogy mindannyian rabságban 

maradunk az újabb és újabb mutánsok és az újabb és újabb magas esetszámok miatt, és 

hogy az oltás már most is sok embernek árt, alighogy elkezdődött.  

Aki most nem áll a megfelelő oldalon és ezáltal szabadságjogaink további korlátozása ellen, 

az az IfSG 28 b §-a által felhatalmazott diktatúra oldalán áll.  

A jövő nemzedékek előtt kell majd felelnie, hogy miért nem állt ki és tiltakozott akkor, amikor 

az IfSG 28 b §-a felhatalmazta a szövetségi kormányt az egyeduralomra.  

Eljön ez az idő.  

Addig is: Isten áldja meg hazánkat és a benne élő embereket. 

Quellen: 

https://youtu.be/PQYA2pOD34Y 
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Das könnte Sie auch interessieren: 

#Deutschland ‐ www.kla.tv/deutschland 

 

#Lockdown ‐ www.kla.tv/Lockdown 

 

#Grundrechte ‐ www.kla.tv/Grundrechte 

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ... 

 was die Medien nicht verschweigen sollten ... 

 wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ... 

 tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv 

Dranbleiben lohnt sich! 

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo 

Sicherheitshinweis: 

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 

gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 

damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden. 

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig! 

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung 

Lizenz:     Creative Commons‐Lizenz mit Namensnennung 

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden. Mit öffentlichen Geldern (GEZ, 

Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich verfolgt werden. 


