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By Erik Kothny 
 
Az Europai Komissionelnöknö Ursula von der Leyen a Közep es -Keleteuropanak 
„Igazsagügyi hianyokat“ kelltett ( Süddeutsche Zeitung ) (Delnemet Ujsag 
2019.06.19.)  
 
Ket nappal a az ö interjuja utan a müncheni birosag elött alltam. A drezdai egyetem  
technikai Rektor PEGIDA ellenes felszolalasara  egy iszlam kritizalo organizacio 
ellen,.. egy felszolast tettem , amiben egy iszlam-hoher a kereszteny hivö nönek a 
nyakat atvagja . Ezt a fotot egy kereszteny-tanulmanybol, egy  „eröszakos-
keszkedesnek „ itelte az ügyeszseg es ezutan 5 eve üznek meg külföldön is . Ideje 
megmutatni hogy a nemet igaszsagszogalat hogy müködik: 
 
Az ügyesz olyan eljarasokat tett ellenem amit csak nehez bönözökkel tesznek 
A bironö hamisan külföldinak tart , es en nem voltam olyan helyzetben a z eljarast 
helyesen ertekelni .Egy felmentö tanu nem lett megengedve. A közben megfogadott 
ügyvedem Alexander Heumamm ellenkezett a fellebbezesben azzal hogy : az ö alap 
es emberi jogai – fökent a szolasi es müveszi szabadsag – nem lett ebben az 
iteletben figyelmbe veve. 
 
A birosag szonokja egy  jogi hajtovadaszatot inditott ellenem es egy koronat tett a 
fejemre  hamis informacioval a lengyel Kutato-Presse Relotius.Art modjan ( info: 
Relotius a Spiegel ujsgairoja volt aki nem kutatott infornacio utan hanem csak 
kitalata) 
 
Heumann ügyved fellebbezett az itelet ellen. Irtam egy könyvet erröl az iteletröl ( 
Schandurteil in Namen des Volkes) ( magyarul: Szegyenitelet a nep neveben) 
Az uj targyalas elött lepeseket teszek az Ugyeszseg ellen : 
 
Felkérem Önt, hogy felügyelje a kinevezési folyamatot. 
2019. 10 . 23. 13:00. Müncheni kerületi bíróság, Nymphenburger Straße 16 
 
Önök, a sajtòk ügynökei a honlapomon minden dokumentumot megnezhetnek es a 
hitelessegre megvizsgalhatjak . Az allaspont ezert eleg egyszerü: a Facebook-n 
kitettem egy kepet es ket sort irtam hozza. Ebböl egy 200 oldalas akta lett , ami a 
birosag alkalmatlansagat mutatja . 
 
Honlap: www.stastsanwalt-vs-kothny.de ( ott a dokumentumot klikkelni) 
A honlapon feltüntetett nevek csak a szemely beleegyezesevel lehet nyilvanossagra 
tenni . Csak az Önök nyomozasanak könnyiteset szolgaljak  

http://www.stastsanwalt-vs-kothny.de/

