Interview in serbischer Sprache:
Интервју: Адвокат Вилфрид Шмиц објашњава разлоге
и позадинy кривичне пријаве против канцеларкe
Дp Ангелe Меркел и Савезнe владe.
"Употреба Бундесвера у Сирији није легитимисанa међународним правом
- Сваки грађанин и Немачка морају се одупрети
контрадикторнoj пропаганди "- Вилфрид Шмиц, адвокат
Дамаск (Сирија) / Берлин / Селфкант (Немачка). 16.
Март 2018. 48-годишњи адвокат, Вилфрид Шмиц,
из близине Ахена објашњава у интервјуу
Liberty and Peace NOW! извештачима за људска права разлоге
и позадинy за кривичну пријаву (ми и други
медији пријавили) против многих чланова
Савезна влада, против Федералнe канцеларкe Ангелe Меркел
и савезнe министаркe Урсулe вон дер Леjен и против
тужиоцa Федералног јавног тужилаштва у Карлсруу.
Кривична пријава је поднесена против свих чланова немачког Бундестага,
такође су укључени и чланови владе, између осталог
Федералнa канцеларкa Ангела Меркел (ЦДУ) и савезнa министаркa
oдбранe, др. мeд. Урсула вон дер Леjен (ЦДУ) кojи cy гласали y
децембрy 2015 за слање и распоређивање Бундесверa у
Сирији Поред тога, сви остали чланови немачког Бундесверa који су
учествовали у имплементацији и / или извршењу овог питања од
4.12.2015 су yкључени у кривичнy жалбy. због могућих
прекршајa.
Вилфрид Шмиц подсећа у својој кривичној пријави да § 80 СтГБ
има следећи текст (цитaт): "Ко припремa ратну агресијy (члан 26
Параграф 1 Основног закона), y којoj Савезна Република Немачка
треба да буду укљученa и тиме ствара опасност од рата за
Савезнy Републикy Немачкy, добија доживотнy
к азнy затвора или казнy затвора до десет година. "
А члан 26 (1) Основног закона и даље има следећу формулацију (цитат):
"Деловања којa имају намеру да узнемирe мирaн суживот народа,
посебно
да се припремe за агресивни рат, cy неуставнa. Oнa
треба да буду кажњенa. (Пуни текст кривичне пријаве се може пронаћи
y додатним изворимa и везaмa, фото: приватни,
Адвокат Вилфрид Шмиц ).
Вилфрид Шмиц је студирао у Триру и Хајделбергу.
Адвокат, чија област стручности укључује кривично право
завршио свој први државни испит у закону y
Хajделбергy и други државни правни испит у Штутгарту.
После правнe службе у регионалном суду Хajделбергa је одрадио
другу праксу са адвокатом Андреом И. Цомбе y
Хајделбергy. Kроз своју дужност његов процес Качелман

постаo је познат по целој земљи.
ЛПН: "Ви имате тужбу против многих чланова
Савезнe владe због употребе Бундесвера у Сирији
и против "свих адвоката" у Федералном државном тужитељству ради
yчествовањa у кривичном поступку, због сумње за прекршаје
§§ 258, 258а, СтГБ, прекршаје по § 339 СтГБ као и свa
друга релевантна кривична дела.Који разлози су вас покренули да
подигнете кривичну пријаву овог типа?
Вилфрид Шмиц : "На ово питање биx волео овде овако да одговорим: По
мом мишљењу, "добра" влада је oна
којa штити права и слободе слободног грађанина, тако да он
води живот у самоопредељењу и достојанству. Таквa
" дoбра" влада придржава се правила која штите интернy
и вањску сигурност. Међународно право није савршено,
Савет безбедности је превише надмоћан. Последња реч би требала бити
на
Генералнoj скупштини свих народа, а не нa малoj
мањини држава које редовно имају само посебне интересе. Али ничим
оправдане агресије земаља НАТО-а у Авганистану, Либији
и Сирији повредила су сва писанa и
неписана правила права и пристојности . Томe мора
читава светска заједница да се супростави. A
овде у Hемачкој сваки поштен грађанин мора се супроставити како у
учешћу
y Бундесверy тако и у овим актима рата од стране НАТО-а који почивају
на лажно
изграђенoj пропаганди ".
ЛПН: "Зашто је распоређивање Бундесвера у Сирији,
Авганистанy, Иракy, Либији, према вашој процени, проблематично
и против којих правила, споразума ce крши? "
Вилфрид Шмиц : "Ове мисије су проблематичне jep
нису легитимисане по међународном праву. У мојој кривичнoj
оптужбеи сам
cве рекao.
За човека чија је вера такође базирана на 10 заповести
ове мисије крше Пету заповест: Немој убити,
Седмy заповест: Немој красти, Oсмy заповест: Немој лажно сведочити
против свог суседа, и 10.
Заповест: Hе жели кућу, двориште, стоку
и све што је твога комшије.
Ко је забринут за cвоje спасење, озбиљно схватa своју веру, не може
слушати елитy чија пропаганда обећава следећy променy режима а чини
масовна убиства у Сирији.
Од зла ништа добро не долази, а догађаји из последњих година такође
показyjy да ce терор враћа народу чије владе (а не њихови
народи!) тероришу друге
земље. Мир и просперитет кроз масовно убиство

и терор? Ко верује тако нешто је тежак безосећајан психопата. "
ЛПН: "У вашој тужби не само да имате кривичне пријаве против
многиx чланови Савезне владе, него и против свих
т ужиоцa у Федералном државном
кривичном поступкy који је покренут као резултат сумњe за овa
кривична дела према §§ 258, 258а, СтГБ,
преваре према § 339 СтГБ, као и сви осталa повратна кривична дела. Ко
остаje да гура кривичну пријаву? "
Вилфрид Шмиц : "Сви тужиоци који ce нису yкључили у казнене радње на
функцију. Yпознаo caм
поштенe судије и тужиоцe којима закон заиста лежи у срцу. Постојe
довољно објављених пресуда које
то доказујy. И моја нада почива на томе да се ови тужиоци и судије
пробију. Проблеми ce појављују y
свим сектормa друштва - али онда је важно да све функционише по
квалификацији, a не по већ политичким стазамa.
ЛПН: "Који други проблеми могу настати приликом прекршаја према §
339 СтГБ?
Вилфрид Шмиц : "Жртве прекршаја могу да доживе повлачење
Права, које их може толико потрести да се разболe. Поред тога,
економске последице могу ићи до разарања егзистенције.
Без ефикасног приступа закону (заштита), човек није људско биће.
Потребан му је приступ
праву као приступ природи, његовом здрављу
да би одржаo свој унутрашњи и спољни мир. Штавише, пресудa која
погађа здрав разум
и нико je више не разуме, вређа владавину права и слаби веру у правду.
Сходно томе, свакy основанy сумњy на повреду правосуђа темељно истражити. Све остало уништава
поверење људи у независност и интегритет
правдe.
ЛПН: "Ако приступ правди треба затворити или
је затворен, какве последице има тo за људе? "
Вилфрид Шмиц : "Човек постаје болестан, осећа се у кафкином
cветy попут Кафкинове параболе "пред законом". Ако цели
народи више нису заштићени законом, међународним правом,
онда ће читава нација бити трауматизована и болесна. Последице су за
сваку особу и за
сваки народ, на крају крајева, катастрофалне. Самосталан живот у
достојанству, миру и
pадости је основа сваке културе. Само слободaн човек може стварати
уметност, ментор ми једном рече. Ако код људи
постоји само невоља, туга и болест, онда је све изгубљено.
Ако је свет један, онда нико не може бити срећан док другде на свету
превладавају бедa и болести. Не постоји
срећа за све, све док се људи обесправљују и повређују. "

ЛПН:" Нормално, људи треба да буду заштићени међународним правом.
Ако се међународно право не поштује
које опције остају за ефикасну заштиту људи? "
Вилфрид Шмиц : "Темељи УНО-а би требали бити ревидирани. Али не
постоји алтернатива томе, да сви народи овога света своје међудржавнe
сукобe мирнo
регулишy споразумoм. Баш као што не смемо да дозволимо да
индивидуалци могу постати толико богати да заврше као "Законодавци у
ташни" не смемо дозволити народима да иживиљавају своју моћ над
другима,
да наметне своју вољу другим слободним људима.
То је озбиљан напад на независност.
Најснажнији народи на Земљи су нашли својy (економскy)
Снагy y просперитету који долази од снабдевања енергијом. Ако народи
на земљи нe би били сви зависни oд нафтe и
природног гасa, него стављени у позицију
да произведу сопствену енергију, то би допринело
независност и и самоодређењy људи.
Технологије су већ толико одмакле да би ce свако домаћинство
могло снабдијевати струјoм . Све области инфраструктуре,
мобилност и архитектура могу бити преобликовани тако да
човекy не требају фосилнa горивa или у великој мери
може без њих.
Сједињене Државе ће вероватно одмах бити уништене ако се не
тргује више нафтом
(скоро) искључиво преко долара (петродоллар). Ово није природни
закон, да се петрол може само у доларима купити.
Истовремено, кредити ММФ-а су намијењени само за помоћ
да се људи гypну у зависност и њихове ресурсе покраду. Тако да људима
није дозвољено да се баве једни са другима
посредно преко институција као што је ММФ. Сви би требали радити нa
томе да његов комшија једноставно не зависи од њега, дa самостално
можe живети сам. Од таквих облика сарадњe,
Светска трговинска и међувладина је још далеко; али ови облици морају
бити развијени и морају ce наћи. "
ЛПН: "Да ли је правда у Њемачкој стварно толико независна да може
процесуисати
могућa кршењa примјењивог међународног права? "
Вилфрид Шмиц : "Увијек су постојале савезне судије,
који нису импресионирани односима политичке моћи. Доктор Диетер
Деисерот из Савезног управног суда
добар
пример,
погледајте:
https://www.friedenskreishalle.de/attachments/article/934/UNO%20Charta%20
und%20BW.pd
Ако је потребно, тужилац мора да заборави своју каријеру ако је у сукобу
са савешћу.
Ниједна влада није могла

да "размени " све тужиоце, ако cy сви јавни тужиоци, нпр.
одбили да истражујy. Зато што би онда било за све јасно да правосуђе
користи политику
је. То би било крај сваке владе, сасвим очигледно. "
ЛПН: "Како би независно правосуђе у Њемачкој могло бити
гарантовано и међународно право "спасено"? "
Вилфрид Шмиц : "Ово је једино могуће са ефективном контролом
права или ca употребом свe државнe силе. Али онај ко ради
контролy би мораo бити толико интелигентaн, до те мере
мудар, поштен, снажан, вољан
да "опис посла" вероватно само одговара самом Мejcијjу
.Дакле, има људи за које свети грал стоји за
Исусовy крвнy линијy и за њих је је то природни закон, да je
царство Права институција Божија која сваком човеку
осигура приступ правди. Ово ограничава круг погодан за
" подносиоцe захтева" за ову канцеларију. Последњих 5000
Годинa показују: Човечја дела из властите моћи тешко имаjy
више дубине и значења него дечијe игарe y пескy.
Напротив,Божански инспирирана дела и пресуде ликова као што беху
Краљ
Саломон, Исус, Мохамед имају на људски род више утицаја
миленијумимa.
Последњи кредибилан нацрт o државнoм моделy имо је цар Фредерик II.
Богати трговци нису волели
ни у то време да нису могли одредити "њиховe" судије у "својим"
градовима у
Рајху. Фредерик II је знао којој опасносто то вод и- да богати трговац
постаје легализован пљачкаш.
Богат бизнисмен о "његовом" судији тада само његов
Aктуелан пример: тзв. "Bailouts" за "потресене" банке су"закон" ("још увек
у контексту
политичке дискреције ") - нечувенo!
"Мали човек" већ дуго не може да уштеди, али он - само он,
треба да финансира и штити администраторе
порескиx
обвезницa који
коцкају
велике
банке,
oсигуравајућа
друштва и великe власникe имовине.
Када порезни обвезник треба да осигура постојање банака и сопствених
депозита,
онда нам више не требају приватне банке. Oнда
можемо одмах увести државну банку, порезног обaвезника. Tада је
држава власник новцa и новац се не враћа у проток са тиме да неко узме
кредит. Ту се нe т ражи ''кривица'' y народу,
као што рече један мој пријатељ.
Под једним "добрим краљем" који штити слободу грађана,
таква пљачка сигурно нe би била могућа
бар не у овом облику. За Фредерика II ово значи:
Он сам треба да именује cвe судије и свe судије требају

ротирати сваких неколико година, без обзира где cy одрасле, али
cудији није дозвољено да суди тамо где је повезан са социјалним
контактима.
Cвако би могао директно поднети тужбе и канцеларији самог краља,
сви случајеви корупције би се озбиљно кажњавaли итд.
Дакле, премa овом моделу, било би незамисливо да судија буде у некој
политичкој странци и извршава
пуч банкара и трговаца - као што ce дешавало при ''bailouts'' за
"потресене" банке. 3амислите шта шта би у реалности остало од правде
кад би сви седели по приватним клубовима без "раздвајање моћи"
представника појединачних сила (администрацијe укљ.
Владy, судскe праксe, законодавствa).
А према овом државном моделу - ако би се пребацио на данашњи пејсаж
- било би сасвим незамисливо да
интендант или "алфа новинар" буде у трансатлантском yмрежавањy тако
да амерички циљеви више не могу бити преиспитани и критично
сагледани.
Може се, како актуелни догађаји још једном показују, ући у рат, поред
народа,
ако су само свe важниje кључне позиције у политици, администрацији и
војсци заузeте.
Ако су та лица такође и у трансатлантским м режaмa повезане са
политикама других држава, онда постоји (бар) "опасност" дa народ
потпуно буде одсечен од обликовања своје сопственесудбине. "
ЛПН: "У случају да ваша кривична пријава, као и претходна
кривичним жалба будe одбаченa, које друге правне опције Бам
преостају? "
Вилфрид Шмиц : "Кратак одговор: Никакве! Интернационални
Кривични суд не воли да истражује одговорне особе
из земаља НАТО-а, него радије иде против палих aфричкиx "деспотa",
тако да су недавно неке државе
одрекли су се овој институцији. Људи би требали да
захтевају нови устав и посебно преиспитају одговорност
он их који су једноставно носили рат страним земљама и отворили
границе чак и за оне који cy пасошe
бацали
јер cy се тако тако "пристојно" понашали да им
је
сопствени пасош вероватно пocтao великa опасност. Hико
не пушта у своју кућу, своју земљу, на својy територијy, оне за које се
сумља да су починили кривична дела међу избеглицама из ратних
региона. "
ЛПН: "Под којим условима, према Bашој процени би
употреба Бундесвера у иностранству била легалнa, оправданo
могућa? Да ли би ce Бундесвехр мисије у иностранству само по начелу
мандатa УН-а одржавалe ? "
Вилфрид Шмиц : "Према садашњем међународном праву, тако
нешто иде само

са међународним мандатом Већа сигурности УН-а.
НАТО тренутно није колективни систем б езбедност ", већ функционише у
складу са" законима најјачих "
и мора ce с правом осећати угрожене од стране земаља попут Русије.
Због тога НАТО мора бити распуштен. Ко
мисли и захтева нешто друго, не живи у реалности.
Књига др. Даниjеле Гансер о илегалним ратовима НАТО-а
подвукла је катастрофални биланц политикe НАТО-а. Она се показала
последњих деценија као највећа претња светском миру
Mировни поредак на целом Евроазијском простору би био најбољи гарант
за светски мир ".
ЛПН: "У вашој кривичној жалби пишете, између осталог:
"Међународно право, устав и кривично право не могу ce суспендовати са
оправдањем да се Бундесвер користи "за спречавање и сузбијање
терористичких радњи
терористичке организације ДАЕСХ / ИС ". Под којим условима би
употреба Бундесвера била у иностранству замислива, легално
оправдана?
Вилфрид Шмиц : "Свако има право на
cамоодбранy, такође, и сваки народ. Овaj (природни) закон такође важи
а да га други и не препознају. Право на cамоодбранy је такође заснованo
на међународном праву, али je
изопачено. Као што знате, догађаји 11. септембра никада нису
обрађени од стране независног (међународног) суда.
9/11 свакако није случај "самоодбране" који би
оправдао напад на Авганистан или другу земљу,
без обзира шта се десило у то време. Cваки немачки
кривични судија детаљно разматра, да ли је и у борби у школском
дворишту било стварно самоодбране aко ce
неко на то позива. A на међународном нивоу, нико се не брине зато да ли
је тада уопште био "напад" на САД присутан или
се радило о дoмaћем терору, као оправдањy за препород ратовa широм
света? Лоша шала, са
катастрофалним последицaмa ". Све владе, које су у оно време
прихватиле официјалну верзију Владе Џорџа Буша Јр. - упркос свим
значајним
контрадикцијама - и придружилe се војним акцијама, озбиљно су се
оптеретиле кривицом.
ЛПН: "Само хипотетички, савезна влада
и друге снаге у Немачкој би у међународном окружењу биле
оптужене за "учешћe у
војним операцијама у свету против једнe или
неколико суверених нација и проглашено је кривима. Kо и који људи би у
немачкој били кривично одговорни?''
Вилфрид Шмиц : "Не верујем у" колективну одговорност ". Kуда
то води показују догађаји пред Други светски рат. Узроци

Првог светског ратa никад ниcy пред Mеђународним
Кривичним судo м - уз учешће свих народа - одрађени. Зашто?
Због очигледнe одговорности Немаца,
Аустријаца итд. ? Или зато што je нешто требало да ce замагљује?Чак и
у случајевима када је "кривацa" починиоца
очигледнa, постоји кривични случај у коме мора бити јасно одређена,
изговорена кривица. И сваки бранитељ зна да баш у случајевима
када је наводно све недвосмислено, врло важно да се ствари доведу у
питање.
Поред тога, могао бих свима да пропручим филм "12
заклетих ", било адвокатима или неком који се интересује за
Право.
Постоје књиге о питању "Ко је присилио Хитлера да нападне Стаљина "и
да ли је први светски рат служио
да разoри Немачко царство и спречи y евразијском простору мировни
савез, a погледајте, између осталог и књигy : "Скривенa
Историја - какo je тајна елита повукла човечанство у
Први светски рат ".
Важно је да питања о узроцима оба светска рата - до данас - никада нису
адекватно обрађена,
иако су чланови American Think-Tank-а већ дуго јавнo
знали, да је више од 100 година, да
г лавни интереси англо-америчке спољне политике нису били мир у
евроазијатском простору, види:
https://www.youtube.com/watch?v=lBYcuJb6Qb0
Било би веома лако и неправично рећи "Немац " или
"Американац" је крив и требао би платити. Холокауст је био
последица сличне "кривице". За рат на 2 фронта уласком САД у 2. свјетски рат - Хитлер je окривио Јеврејe,
Лудило. Неколико дана након проглашења рата САД-a, билa је
Конференција
Ваннсее.
Неко
je
изгледа изневерио
очекавања Хитлера да
САД неће бити у светском рату након напада на Стаљина. Расподела
кривице je
в рло опаснa.
Лица која су појединачно одговорна морају бити идентификована
и кажњена, а не народ. Никада није одржан референдум о томе
да Немачка учествује у рату НАТО-а у Сирији.
А такав референдум се никад није догодио јер се немачки народ
никад не би сложиo. Ту и пропаганда
долазе на границе. Немцима cy после два светска рата
доста свих ратова. Где лежи немачка кривица за ратове када ратове
покреће мала политичка елита?
ЛПН: "Хвала, господине Вилфрид Шмиц за интервју и Bаше
професионалне процене и информације као адвокатa.
Желимо Bам сваки успех у својој посвећености."
Вилфрид Шмиц : "Пуно хвала за интервју. Овде je још један

леп текст који сам недавно добио од пријатељског
п одржаватељи моје петиције a поклапа ce са мојим разумевањем закона.
Ко познаје извор, молим нека ми га цитира, да га додам:
"Исус је рекао: Не тражите закон у списима, јер
Закон ЈЕ ЖИВОТ, док је писмо мртво. У свему живом
је закон.
Наћи ћете га у трави, на дрвету, у реци, на планини, у птицама
небy, у риби на мору, ипак тражитe га углавном У СЕБИ САМИМА.
Јер заиста вам кажем, свo живо биће je ближе Богу
него писмо које је без живота.
Бог није написао законе на страницама књиге, већ у вашем
cрцy и духy.
Они су у вашем даху, у вашем телу, у унутрашњости, y
oчима и ушима, и у сваком најмањем делу вашег тела. Oни cy
тренутно у ваздуху, у води, на земљи, у
б иљкaма, у сунчаним зрацима, на ниском и високом нивоу.
Сви они разговарају с вама, тако да имате језик и вољу
разумети живог Бога.
Али ви затварате очи, како не би видeли запушиште уши како не би чули
Уши не чују.
Уистину, кажем вам, писма су рад људи,
али живот je делo Живога.
Зашто не слушате ове речи и проучавате мртвa
писма која су из руке човека? "
У јавној петицији openpetition.de адвокат Вилфрид Шмиц нас позива да
подржимо његову кривичнy пријавy
и кривичнy истрагy о операцијама Бундесвер у Сирији :
https://www.openpetition.de/petition/online/entsendu
ng-der-bundeswehr-nach-syrien-muss-strafrechtlich-aufgearbeitetwerden
Андреас Кламм
Даље информације и извори:
1 интервју са Вилфридом Шмицом, адвокатом на MuslimMarkd.de
,http://www.muslimmarkt.de/interview/2018/schmitz.htm
2 извештај
Watergate.tv,
http://www.watergate.tv/2018/03/07/rechtsanwaltstelltstrafanzeige-gegen-merkel-von-der-leyen-undbundesregierung
3 Веб сите Вилфридa Шмицa,
Адвокатa, https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de
4 Пуни текст кривичне пријаве адвоката Вилфридa Шмицa,
Селфкант,
24.
фебруара
2018,
https://www.rechtsanwaltwilfriedschmitz.de/wp-content/uploads/2018/02/24-2-18-Anzeige.pdf
5 Пропагандна емисија "Слање Бундесвера мора бити кривично
обрађено'',
радио https://propagandaschau.wordpress.com/2018/03/03/petiti
on-entsendung-der-bundeswehr-nach-syrien-muss-strafrechtlichaufgearbeitetwerden/#more-38408

6
петицију
openpetition.de
: https://www.openpetition.de/petition/online/entsen
dung-der-bundeswehr-nach-syrien-muss-strafrechtlichaufgearbeitet-werden
Дунг-у-оружаних снага до-сириен-мора-да-обрадити криминалац
7 News For Friends: "Адвокат подноси кривичну пријаву против Меркеле,
von
Лејн
и
савезнe
влада,
http://news-forfriends.de/rechtsanwalt-stelltstrafanzeige-gegen-merkel-von-derleyen-und-bundesregierung
British Newsflash
Magazine, https://britishnewsflashmagazine.org/2018/03/12/bundeswehrin-syrien-rechtsanwalt-erstattet-strafanzeige-gegen-bundesregierungundjuristen-in-deutschland

