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S z a n o w n a   P a n i   P r e m i e r   1. 03. 2016 r.  zwraca³am siê do Pani o interwencjê,
aby   zabra³a   Pani  g³os  na   forum   Rady  Europy  w  sprawie  likwidacji  lub  te¿  naprawy  od 
podstaw   zniewolonego   Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  ( E T P C ),   a  poniewa¿
w   ówczesnym   czasie   moja  skarga  na  ten  zniewolony  Europejski Trybuna³ nie by³a jeszcze
we   w³aœciwych   organach   jak  obecnie,  dlatego  te¿  nie  mia³a  Pani  z  czym  interweniowaæ, 
w  zwi¹zku  z  czym  nie  dosta³am ¿adnej odpowiedzi. Na mojej sprawie z numerem  23838 / 15 
dokonano   w   tym  fikcyjnym  i  nieludzkim  Europejskim  Trybunale  folwarcznego  linczu  bez
¿adnej   rozprawy   w   sk³adzie   jedynie   jednego  pseudosêdziego  L.  B i a n k u,  który  na  tak 
liczne   i   bardzo   dobrze   udokumentowane   przestêpstwa   napisa³   jedynie  jednym  zdaniem, 
¿e   moja   sprawa  jest  niedopuszczalna,  to  przecie¿  trzeba  byæ  niespe³na  rozumu,  aby  takie
nieprawnicze  brednie  wypisywaæ  w  tak  szumnie  nazwanym  ETPC,   który   w   rzeczy  samej
jest   niesamowit¹   kaŸni¹   masowych   zbrodni   niewygodnych   spraw, co wszystko to wpisuje
siê  w  dyktaturê  relatywizmu.   Moja   sprawa   z   numerem  23838 / 15   dotyczy  bezprawnego
nie   nadania  mi  stopnia  doktora  po  obronionej  pracy  doktorskiej  przy  pe³nym  wymaganym 
kworum  na  Wydziale  Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie, podczas którego 
dopuszczomo  siê  przestêpstwa,   poniewa¿   zagorza³y   komunista   i  ateista  prof .  Aleksander 
Winnicki   nie   bra³   udzia³u   w   g³osowaniu   mimo,  ¿e  by³  na  nim,  poza  tym  dopuszczono 
siê  licznych  nastêpnych  przestêpstw,   o   których   dok³adnie   piszê   w   za³¹czonym  liœcie  do 
Przewodnicz¹cego   Rady   Europy   T h o r b j o r n a    J a g l a n d a,   tak¿e  proszê  zaznajomiæ 
siê  z  nim. 

K  ETPC  na  oczach  ca³ego  œwiata  oddali³  siê  od  demokracji  i  pañstwa  prawa czyli 
sta³  siê  on  sekt¹  libertyñsko - lewack¹ z autorytarnymi zapêdami,  bo przecie¿ stoi on na stra¿y 
antymoralnych   i   antyrodzinnych   praw,   dlatego   te¿   jedynie   w   sk³adzie   jednoosobowym
podejmuje  siê  decyzje,  co  jest ra¿¹cym przestêpstwem i w dodatku bez ¿adnego rzeczywistego
rozpatrzenia   czyli   bez   ¿adnej   rozprawy,   pisz¹c   w   swoich   orzeczeniach,  ¿e  sprawy  nie 
podlegaj¹  zaskar¿eniu,  tak¿e  s¹  to  nastêpne przestêpstwa. Ponadto nie wyjaœnia siê odrzucenia 
skargi,  tylko  wszystkim  uœmierconym  sprawom  pisze siê wszêdzie tak samo, ¿e skargê uznaje 
siê  za  niedopuszczaln¹,  podaj¹c  przy tym jedynie tylko pierwsz¹ literê imienia rozpatrywanego
sêdziego  przy  pe³nym  nazwisku  jego,   co  jest  kompromitacj¹  w  wymiarze  sprawiedliwoœci. 
Poza  tym  bezprawnie  niszczone  s¹  akta  w  ci¹gu  jednego  roku  od  daty postanowienia czyli 
bez  prawa  zaskar¿enia  niszczone  s¹  akta,  tak¿e  s¹  to kolejne przestêpstwa, które wpisuj¹ siê 
jedynie  w  monarchiê  absolutn¹,  która  przesi¹kniêta  jest  aferami, korupcjami i zak³amaniami, 
gdzie  ofiary  nie  maj¹  g³osu  przy  podawanych  prawdziwych faktach, które s¹ niszczone przez
pseudosêdziów  tego  fikcyjnego  Trybuna³u,   którzy  s¹  pewni,   ¿e  ten  kierunek  bezprawnego
samow³adztwa nigdy nie mo¿e byæ podwa¿ony w ich sodomistycznym ciemnogrodzie, w którym 
to   nieustannie   cudzo³o¿y   siê   z  nieprawd¹  w  sprawach  niewygodnych  i  trudnych,  co  jest 
dalsz¹  kontynuacj¹  re¿imu  komunistycznego i  postkomunistycznego.
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S z a n o w n a   P a n i   P r e m i e r    na   to   zatrute   “ sumienie ”   Unii   Europejskiej,
jakim  to  jest  fikcyjny  ETPC  jak  do  tej  pory  nie  ma  mocnych,  bo przecie¿ ju¿ po raz trzeci
piszê  do  Rady  Europy  skargê  na  niego  i  to  bez  ¿adnego  echa  czyli  jak  widaæ  pojedyñcze
g³osy  nie  s¹  brane  tam  pod  uwagê,  w  zwi¹zku  z czym bez interwencji Pani i kompetentnych
ministrów  i  prawników  z  naszego  rz¹du  nie  mam  absolutnie ¿adnych szans, aby rozpatrzono
moj¹  skargê  na  ten  tak  nieudolny,  niesprawiedliwy i skorumpowany pod wzglêdem prawnym
Trybuna³,  który  dopuszcza  siê  tak  wielu  przestêpstw,   które   wyszczególni³am  ju¿  w  wielu
listach,  które  umieszczone  s¹  równie¿  na  mojej  stronie internetowej / http:annaanielaflak.eu /
wraz   z   ca³¹   niezbêdn¹   dokumentacj¹,   jak  i  obecnymi  listami  skierowanymi  zarówno  do
Pani,  jak  Przewodnicz¹cego  Rady  Europy,  które  zaraz  po  otrzymaniu  nadania  przesy³ki  na
poczcie  znajd¹  siê  równie¿  na  niej  w  pasku  numer  94  i  95. 

Nie   mog¹   rz¹dz¹cy   wszystkich   unijnych   narodów  przymykaæ  oczy  na  europejsk¹ 
patologiczn¹  sitwê,  która  nieludzko  zagnieŸdzi³a  siê   w   E T P C,  który  nieustannie  narusza
prawa  konwencji,  które  s¹  propagowane  na  ¿yczenie  sprzedawczyków liberalno - lewackich,
którzy  k³amstwami  pragnêli  i  dalej  pragn¹  zaprowadziæ  porz¹dek  nawet  w  naszym polskim
trybunale  konstytucyjnym,   abyœmy   mieli  sodomiê  zniewolonych  trendów  “ wielkich ”  Unii 
Europejskiej,  którzy  nie  licz¹  siê  z  narodem,  bo  przecie¿  w  wielu  wypadkach  podaj¹  nam
oni  nakazy  i  zakazy,  które  nie  maj¹  nic  wspólnego  z  dobrem  i  sprawiedliwoœci¹ narodów. 

Dla   ca³ej   zniewolonej   Rady   Europy   obsadzonej    przede    wszystkim    geniuszami
liberalno - lewicowymi  ta  moja  skarga  na  fikcyjny  i  bezprawny  E T P C  jest  niesamowitym 
s z o k i e m,   bo   przecie¿    ona   odkrywa   najprzeró¿niejsze   k³amstwa   i   bezprawia,   które
dokonywane   s¹   na   uœmiercanych   niewygodnych   i  zbyt  hañbi¹cych  sprawach,  w  zwi¹zku 
z  czym  poprzez  milczenie  pragn¹  odrzuciæ  moj¹  skargê,  aby  ona  nigdy  nie  ujrza³a œwiat³a
dziennego,  i  aby  nie  by³o  po  niej  historycznej  pamiêci.  Zdaj¹  sobie  sprawê  z tego wszyscy
sodomistyczni  prawnicy  w  Unii  Europejskiej,  ¿e  ta moja skarga jest niesamowitym zapalnym
ogniwem  wymierzonym  w  ich  anarchistyczne  skrajne  standardy  i zwyrodnieniowe ideologie, 
nad którymi czuwa ob³udna poprawnoœæ polityczna,  dlatego te¿ do samego koñca bêd¹ utrudniaæ 
rozpatrywanie  tej  tak  niewygodnej  skargi,  jakiej  jeszcze  nie  by³o i nie bêdzie w historii ca³ej 
ludzkoœci,  poniewa¿  obna¿am  ca³e  z³o  tego  niewypa³u  prawniczego  jakim  jest  ten  fikcyjny
ETPC  na  podstawie  nie  tylko  swojej  sprawy,  ale równie¿ innych spraw tam przychodz¹cych,
które  jako  niewygodne  zosta³y  ju¿  zatopione  w  bezprawnym  szambie  tego  trybuna³u.  

S z a n o w n a    P a n i    P r e m i e r     mam    g³êbok¹    nadziejê,   ¿e   stanie   Pani   na
wysokoœci  tak  trudnego  zadania  i  bêd¹  powziête  w³aœciwe  kroki  przez  w³aœciwe te¿ organa
do  tego  powo³ane,  ¿eby  wywrzeæ  prawny  nacisk  na  Radê  Europy,  która jak dot¹d w swoim
bezkrólewiu  rz¹dzi  siê  jedynie  libertyñsko - lewicowymi  prawami,   które  przecie¿  nie  mog¹
staæ   na   stra¿y   prawdziwej   demokracji,   aby   bardzo   wnikliwie  sprawdzi³a  ona  wszystkie 
ewidentne  bezprawne  prawa,   które  zadomowi³y  siê  na  sta³e  w  tym  nieludzkim  Trybunale, 
który  dla  dobra  Unii  Europejskiej  w  takim  bezprawnym  stanie  nie  ma  ju¿  prawa bytu.  Po 
zapoznaniu  siê  z  ca³¹  dokumentacj¹  oczekujê  odpowiedzi  z  Pani  strony.    Szczêœæ  Bo¿e !  

     Anna  Aniela  Flak
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