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S z a n o w n y    P a n i e   Generalny   Sekretarzu   Rady   Europy   nie   ma   Pan   nawet

minimum  uczciwoœci,   aby  zabraæ  stanowisko  w  tak  niewygodnej  skardze  na ten bezprawny
i  oligarchiczny  Europejski  Trybuna³  Praw  Cz³owieka  ( E T P C ),   który   nie   ma  absolutnie
¿adnego  nadzorczego mechanizmu, tak¿e zasklepiony w ideologiczno - politycznych libertyñsko
- lewicowych  prawach   czyli   sekciarskich   sta³   siê   on   monarchi¹   absolutn¹,   a   poniewa¿ 
wczoraj  tj. 26. 10. 2016 r.  dosta³am  kopiê  orzeczenia z tego Trybuna³u sprzed roku tj. z 15. 10.
2015 r.,  co  znajduje  siê  w  pasku nr. 72 na mojej stronie internetowej / http:annaanielaflak.eu /, 
co  zwi¹zane  jest  ze  zniszczeniem moich akt sprawy z numerem 23838 / 15, w zwi¹zku z czym 
piszê  po  raz  7 - my  do  Pana,   bo   moja  walka  o  przywrócenie  prawdziwej  praworz¹dnoœci 
w  tym  Trybunale  ma  wielki  sens,   bo   walczê   nie   tylko   w   imieniu   swoim,  ale  równie¿ 
w  imieniu  wszystkich  skrzywdzonych  tam  osób,  a  przyk³ad  biorê  z  najbardziej  odwa¿nych 
bohaterów  Polski   tj.  z  p³k.  Ryszarda  Kukliñskiego,   który   poœmiertnie   zosta³   mianowany 
na  stopieñ  genera³a  brygady   czy  z  te¿  z  Pana  Jaros³awa  Kaczyñskiego  i  Ministra  Obrony 
Narodowej  Pana  Antoniego  Macierewicza,  bo  odwaga,  prawdomównoœæ  i  m¹droœæ na rzecz
prawdziwej  demokracji  s¹  dla  mnie  najwa¿niejszymi  cechami,  których  pozbawiony jest Pan.

 
K  Pytam   siê   Pana,  a  zarazem  pracowników  Pana  odpowiedzialnych  za  dorêczenie

i  przet³umaczenie  korespondencji  mojej  do  Pana,   dlaczego   wszyscy  milcz¹  w  sprawie  tak
niewygodnej  skargi   na   E T P C ?,  który  znajduje  siê  w  przestêpczym  œwiecie  uwa¿aj¹cym 
siê  za  najskuteczniejsz¹  prawnicz¹  instytucj¹  sprawiedliwoœci  na  œwiecie,  co w rzeczy samej
jest   niewyobra¿aln¹   prawnicz¹   ruin¹  i  to  na  szerok¹  skalê  przesi¹kniêt¹  aferami,  o  czym
jedynie   nieliczni   wiedz¹   na   ten   temat,   a   pozostali  bêd¹  dowiadywaæ  siê  poprzez  moj¹
stronê internetow¹ / http:annaanielaflak.eu /,  która przekroczy³a ju¿ prawie 370 000  odwiedzin. 
Moja  sprawa z numerem 23838 / 15,  która jest bardzo dobrze udokumentowana na internetowej 
stronie  mej  daje  wyraziste  i  zatrwa¿aj¹ce  œwiat³o co tak naprawdê dzieje siê z tym fikcyjnym, 
k³amliwym  i  bezprawnym  ETPC ?,   który  ci¹gle  uderza  w  prawdziw¹  demokracjê  blokuj¹c 
zbyt  hañbi¹ce  i  trudne  sprawy,  przez  co  ukrywa  siê  niewygodne  prawdy,   gdzie  sêdziowie 
nadu¿ywaj¹c  swoich  stanowisk  jako  fa³szywe  autorytety,  które  nigdy  nie  s¹  poci¹gniête  do 
odpowiedzialnoœci   w   swoich   orzeczeniach  poœwiadczaj¹  nieprawdê  pisz¹c  jedynie  jednym 
zdaniem,  ¿e  sprawa  jest  niedopuszczalna.  Trzeba byæ niespe³na rozumu,  aby napisaæ, ¿e moja
sprawa  z  numerem 23838 / 15 jest niedopuszczalna skoro poda³am nie jeden, ale wiele licznych
dowodów czyli faktów mówi¹cych o przestêpstwach sitwy komunistycznej,  postkomunistycznej, 
która   w   obecnych   zniewolonych   czasach   zosta³a   zast¹piona   sitw¹  libertyñsko - lewack¹,
która   wyspecjalizowana   jest   w   ukrywaniu   prawd  bezprawia,  które  chronione  s¹  równie¿ 
za  pomoc¹  przedawnienia,  aby  tylko  mog³a  zwyciê¿yæ  niesprawiedliwoœæ.

E T P C  funkcjonuje  o  nad  wyraz  skandaliczne,  bulwersuj¹ce  fakty czyli niesamowite
nieprawid³owoœci,  które  s¹  przestêpstwami,  tak¿e  Rada  Europy  na mocy prawa zobowi¹zana
jest  do  wyjaœnienia  tych  niesamowitych  naros³ych  patologii,  w  zwi¹zku  z  czym  nie mo¿na 
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umywaæ  rêce  jak  Pi³at,  bo  musi  ona  wzi¹æ  ca³kowit¹  odpowiedzialnoœæ  za stworzenie sobie 
takiego   trupowatego   Trybuna³u,   który   non - stop  uderza  w  podstawowe  prawa  cz³owieka. 
Te   niesamowite   przestêpstwa   dokonywane   przy   rozpatrywanych   sprawach   dokonuj¹  siê
jedynie  w  sk³adzie  jednoosobowym  bez  ¿adnego  rzeczywistego rozpatrzenia czyli bez ¿adnej 
rozprawy,   i   zdane   s¹   one  jedynie  na  t³umacza,  co  wszystko  to  nie  podlega  zaskar¿eniu,
i   w   swoich  bezwzglêdnych   i   absolutnych   orzeczeniach   nie   respektuj¹cych  prawowitych 
dowodów  pisze  siê  na  poœmiewisko  swoje  jedynie jednym zdaniem, ¿e sprawa jest ostateczna 
i  niedopuszczalna, nie udzielaj¹c te¿ ¿adnych dodatkowych informacji dotycz¹cych posiedzenia, 
ani   dotycz¹cego   postanowienia  ( czyli  nawet  nie  s¹  przes³ane  uzasadnienia ),   niszcz¹c  te¿ 
bezprawnie  akta  w  ci¹gu  jednego  roku  od  daty  postanowienia  czyli  bez  prawa  zaskar¿enia 
niszczone  s¹  akta,   podaj¹c   przy   tym   niepe³ne   imiona   sêdziego,  bez  ¿adnego  trudu,  bez 
¿adnego  te¿  wysi³ku  wysy³aj¹c ofiarom gotowy szablonowy blankiet.  Wszystko to notorycznie 
narusza  europejsk¹  konwencjê  praw  cz³owieka  czyli   w   bezkresie   bezkarnoœci  promowany 
jest  dalej  marksizm  w  nieco  innej  odmianie,  bo  przecie¿  dalej  nagminnie  wystêpuje jawna 
niepraworz¹dnoœæ  ³ami¹ca  podstawowe  prawa  cz³owieka.

E T P C    poprzez   swoje   fa³szywe   orzeczenia   w   niewygodnych   sprawach   tysi¹ce 
ju¿  spraw  zatopi³  w  szambie  bezprawia  i  zapomnienia   czyli   w   ten   sposób   ukry³   swoje 
zwyrodnia³e   bezprawia   anga¿uj¹c   siê   jedynie   w   wybiórczych   sprawach  korzystnych  dla 
libera³ów  i  lewaków  funkcjonuj¹c  jedynie  w  ich  ustanowionych  prawach   maj¹c  za  nic  to, 
¿e  s¹  odpowiedzialni  za  wszystkich  bez  wzglêdu  na  przekonania polityczne czy te¿ religijne
ka¿dej  osoby.  Z  takimi  prorokami  niedoli  i  praw  jedynie  libertyñsko - lewackich  ETPC sta³ 
siê  nad  wyraz  ekskluzywn¹,  zamkniêt¹   s e k t ¹,   która   kieruj¹c  siê  przemoc¹,  nienawiœci¹ 
i  zemst¹  uœmierca  orzeczeniami  swymi  niewygodne  sprawy,  tak¿e  za  nic  ma ona podawane
tak  liczne  przestêpstwa  w  nap³ywaj¹cych  tam  sprawach,   do   których  to  zalicza  siê  i  moja
sprawa  z  numerem  23838 / 15 ,   gdzie   poni¿ej   tak   jak  w  ka¿dym  liœcie  wyszczególniê  te 
tak  liczne  przestêpstwa,   na   które  sodomici  w  swoim  zwyrodnieniowym  œwiecie  nigdy  nie
bêdê  reagowaæ,  bo  przecie¿  oni  s¹  niezdolni  na  otwarcie  siê  niewygodnej  sprawiedliwoœci,
w   zwi¹zku   z   czym   nigdy   nie   bêd¹   wspó³pracowaæ   na   rzecz   bardziej  sprawiedliwego
i  braterskiego  œwiata  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ).

P i e r w s z e    p r z e s t ê p s t w o     -   11. 07. 1985 r.   po   obronionej   mojej   pracy
doktorskiej   na   Wydziale   Rybactwa   Morskiego   Akademii   Rolniczej   w   Szczecinie   (  ul. 
Królewicza  4, 71 - 550  Szczecin ),   który   obecnie   zwie   siê   Wydzia³em  Nauk  o  ¯ywnoœci 
i   Rybactwa   obroni³am   pracê   doktorsk¹   maj¹c¹  dobre  recenzje  przy  pe³nym  wymaganym 
kworum,   aby   od   razu   nadaæ   mi   stopieñ   doktora,   lecz   nie¿yj¹cy   ju¿   od  paru  tygodni 
bezkarny  komunistyczny  oprawca  prof.  Aleksander  Winnicki dopuszczaj¹c siê niesamowitego
przestêpstwa  nie  bra³  udzia³u  w  g³osowaniu  mimo,  ¿e  by³  na  nim.

 D r u g i e g o   p rz e s t ê p s t w a   i  to  z  jak najhaniebniejsz¹ premedytacj¹ dopuœcili 
siê  ci  cz³onkowie  Rady  Wydzia³u,   którzy   byli   wiernie   oddani   komunistycznej   partii   tj.
pseudomêdrzec  prof.  Aleksander  Winnicki,  Idzi  Drzycimski, Rajmund Trzebiatowski, Juliusz
Chojnacki,   Zygmunt  Che³kowski,   Andrzej  Kompowski  i  Józef  Œwiniarski   oraz   nie¿yj¹cy 
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ju¿  docent  mianowany  czyli  doktor  Kazimierz  Miller,   bo   w³aœnie  wszyscy  oni  œwiadomie 
uczestniczyli   w   przed³u¿onym   przestêpstwie  zainspirowanym  przez  nieludzkiego  dziekana 
prof.  A.  Winnickiego   zwo³uj¹c   drugie   g³osowanie  na  9. 10. 1985 r.,   w   którym   to    n i e 
d o p u s z c z o n o    d o    g ³ o s o w a n i a    moich   recenzentów,   tak¿e  komisja  w  zupe³nie 
innym  sk³adzie  zrealizowa³a  perfidny   i   zamierzony  plan  komunistycznych  na  pó³  gwizdka 
mêdrców,   którzy   jako   nietykalna   sitwa  do  tej  pory  chroniona  jest  przez  zwyrodnieniowy
re¿im  liberalno - lewicowy,  w  którym ustala siê prawa o przedawnieniu, aby chroniæ oprawców 
mimo,  ¿e  ma  siê  niezbite  dowody,  tak  jak  w  moim  wypadku.  
   

T r z e c i e g o    p r z e s t ê p s t w a    dopuœci³a   siê   Centralna   Komisja   do   Spraw 
Stopni  i  Tytu³ów  w  Warszawie,   bo   zamiast   skierowaæ   moj¹   pracê  doktorsk¹  do  dwóch 
oœrodków  naukowych  i  to  do  profesorów  geografów,  to  skierowano  j¹  jedynie  do  jednego 
oœrodka  naukowego  tj.  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy, i to docentów 
fizyków,  tj.  do  pana  docenta  Pruchnickiego  i  docenta  Sadowskiego,  którzy dopuszczaj¹c siê 
przestêpstwa  czyli  jest  to  ju¿   c z w a r t e   p r z e s t ê p s t w o,  na zamówienie napisali nad 
wyraz  szkaluj¹ce  recenzje,  których  nigdy  nie otrzyma³am, i które zawsze by³y podtrzymywane 
mimo,  ¿e  opublikowa³am  moj¹  pracê  doktorsk¹  w  s³ynnym  Ossolineum w Komitecie Badañ
Morza  i  powsta³o z niej te¿ sporo plagiatów,  co  jest   ju¿   p i ¹ t y m   p r z e s t ê p s t w e m,
co  nigdy  to  nie  by³o brane pod uwagê przez pseudonaukow¹ sitwê obsadzon¹ w tej bezprawnej 
Centralnej  Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów,   która   by³a  i  jest  nie  tylko  niesamowitym
czyrakiem,  ale  i  trupem  dla  polskiej   nauki.  S z ó s t e   i   to  dotkliwe   p r z e s t ê p s t w o 
nast¹pi³o   ze   strony   sêdziego   L.  B i a n k u   z   Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka, 
który    nadu¿ywaj¹c    swojego   stanowiska   napisa³   na   odczepnego   jedynie   jedno   zdanie, 
¿e   sprawa   jest   niedopuszczalna   maj¹c   za   nic  orzeczenie  z  14. 04. 2015 r.  z  Prokuratury 
Rejonowej  Szczecin - Niebuszewo,   ¿e   przedstawione   przeze   mnie   przestêpstwa   podleg³y
przedawnieniu  karalnoœci  czynów   na  podstawie  art. 17 § 1 pkt 6 kpk,   w   zwi¹zku   z   czym 
otrzyma³am  postanowienie  o  odmowie  œledztwa. 

W   obliczu   tak  licznych  przedstawionych  przestêpstw  w  mojej  sprawie  z  numerem
23838 / 15 ,   które   poparte   s¹   dowodami   nie   mogê   byæ   bierna   na  bezprawne  dzia³ania
Europejskiego  Trybuna³u,  w  którym  to  pseudosêdzia  L.  B i a n k u  jednym  zdaniem  orzek³, 
¿e  moja  sprawa  jest  niedopuszczalna  nie  wiedz¹c  o  tym,   ¿e   wszystkie   przestêpstwa  tego 
fikcyjnego  Trybuna³u  bêd¹  ujawnione  w  moich  listach  do  Rady  Europy,  które  znajduj¹ siê 
równie¿  na  mojej  stronie  internetowej,  dziêki  której  zmierzy³am  siê  z  ca³ym  zniewolonym 
œwiatem,   który   musi   byæ   dobrze   poinformowany  o  niedopuszczalnych  dzia³aniach,  gdzie 
�  pracownicy  Trybuna³u,  pomimo  i¿  nie  wiedz¹  konkretnie,  jakie  sprawy i o jakiej wartoœci
merytorycznej  w  przysz³oœci  wp³yn¹  do  Trybuna³u,  z  góry  okreœlaj¹  w  trybie  orzekaj¹cym,
ile  dok³adnie  spraw  zostanie  odrzuconych,  a  ile  dopuszczonych  do  rozpatrzenia,  maj¹ wiêc
z   góry   za³o¿ony   plan   do   wykonania,  niezale¿nie  od  rzeczywistej  wartoœci  merytorycznej
skarg,  które  nap³yn¹    ( Zdzis³aw  Raczkowski ).

 
S z a n o w n y   P a n i e    zosta³   Pan   pos³any   do   wszystkich   narodów   ca³ej   Rady 

Europy,  tak¿e  nie  ma  Pan  najmniejszego  prawa  przyjmowaæ  podawane  bezkrytyczne prawa 
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i   nakazy   pseudoprawniczej   mafii   libertyñsko - lewackiej  E T P C,  która  nadu¿ywa  swoich 
stanowisk  chronionych  przez  ich  nieludzkie  pewnikowe  prawa,  poprzez  które  nie  anga¿uje 
siê   ona   w   prawowitym   dochodzeniu   niewygodnych   spraw,   bo  przecie¿  jako  stworzona
zwyrodnieniowa  elita  zamkniêta  jest  ona  w  sodomistycznych  formach  czerpi¹c  du¿e profity
na   swoich  “ sto³kach ”,   tak¿e   jak   widaæ  ci  mafiozi  przywi¹zani  s¹  do  w³adzy,  pieniêdzy 
czy   te¿   uk³adów,   nie   wiedz¹c   o   tym,   ¿e   ich   powo³aniem,  tak  jak  i  Pana  jest  obrona 
i  gwarantowanie prawdziwej sprawiedliwoœci w niestrudzonym i wymagaj¹cym wysi³ku d¹¿eniu 
do  dobra  wspólnego,  co  jest  g³ównym  celem  ka¿dej  polityki  ( Ojciec Œwiêty  Franciszek ). 

E T P C   nie   jest   absolutnie  ¿adn¹  skarbnic¹  sprawiedliwoœci,  ani  te¿  m¹droœci,  bo
przecie¿  s³u¿y  on  jedynie  jednej  opcji  tj.  liberalno - lewackiej, tak¿e w takiej sodomistycznej
izolacji   nie   maj¹cej   poczucia  ¿adnej  sprawiedliwoœci  mam  wielk¹  odwagê  sprzeciwiæ  siê
tym  wszystkim  zamkniêtym  zniewolonym  strukturom,  bo jestem otwarta na uczciw¹ i szczer¹
sprawiedliwoœæ.  Nadszed³  czas  odwa¿nych  dzia³añ  w  fikcyjnym  i  bezprawnym Europejskim
Trybunale  i  Radzie  Europy,  która  przecie¿  nie  mo¿e  ci¹gle  nie  odpowiadaæ  na  moje  listy, 
bo  to  znaczy³oby,  ¿e  moja  prawda  by³ych komunistycznych, postkomunistycznych i obecnych
libertyñsko - lewackich  sprzedawczyków   z a s t r a s z y ³ a  “ wielkich ” Komisji  Europejskiej, 
w  zwi¹zku  z  czym w takich wypadkach w ich rozumowaniu najlepiej jest milczeæ, aby poprzez
milczenie   zakoñczyæ   rozpatrywanie   jakichkolwiek   niewygodnych  spraw,  ale  ja  niebawem 
i  tak  znowu  siê  odezwê,  aby  podaæ trochê innych haniebnych i karygodnych ich dzia³añ, które
wszelkimi   sposobami  s¹  wymazywane  z  pamiêci  i  zatuszowywane  prawdziwe  niewygodne
przestêpstwa,  czego  przyk³adem  jest  moja  omawiana  sprawa z numerem sprawy  23838 / 15. 

W  tym  bezwartoœciowym  i  bezprawnym  E T P C  � w  rzeczywistoœci  wiêc skargi lub
petycje   w   znacznej   czêœci   rozpatruje   t³umacz  ( pomimo  ¿e  nie  jest  do  tego  uprawniony
i  kompetentny),  decyduj¹c  o  czym  napisaæ,  a  o  czym  nie  i  w  jaki  sposób  streœciæ.   Czym
d³u¿sza  skarga  tym,  jak  mo¿na  s¹dziæ,  bardziej  niedbale  i  nieudolnie mo¿e zostaæ dokonane
streszczenie  przez  t³umacza,  nawet  z  pominiêciem  istotnych  dla  sprawy w¹tków. Jak podaje
pracownik  Trybuna³u,  prawnicy  polskojêzyczni,  zatrudnieni w Trybunale, decyduj¹ w praktyce
o  tym,  czy  sprawy  s¹  uzasadnione  czy  nie  ( a  wiêc  prawnik,  nie  bêd¹cy sêdzi¹, w praktyce
podejmuje  takie  decyzje,  jakby  nim  by³ ).   Gdy   sprawa   ma   byæ   potencjalnie   rozpoznana
przez   komitet   trzech   sêdziów,  polskojêzyczny  prawnik  opracowuje  dla  nich  akta  poprzez
napisanie  krótkiego  sprawozdania  z  opisem  tego,  co  jest  w  aktach,   jakie   s¹  fakty  sprawy
tak,   jak   przedstawia   je   skar¿¹cy,   ze   wskazaniem,  czy  istniej¹  dowody  na  poparcie  jego
zarzutów.  Sêdziowie  ( a  w³aœciwie  w  praktyce  jeden  sêdzia - sêdzia sprawozdawca,  który
- uwaga ! -  jest  niejawny,  jego nazwisko jest tajemnic¹ s³u¿bow¹ i nie podaje siê jego nazwiska
do  publicznej  wiadomoœci )  podejmuj¹  wiêc decyzje na postawie streszczenia przygotowanego
przez  prawnika  nie  bêd¹cego  sêdzi¹,  a  nie  na podstawie ca³oœci akt, a zatem to od rzetelnoœci
przygotowania   streszczenia   przez   polskojêzycznego   prawnika  zale¿y,  czy  sprawa  zostanie
dopuszczona  do  dalszego  rozpatrywania  ( tj.  komunikowania  skar¿onemu  rz¹dowi ),  czy te¿
odrzucona  jako  niedopuszczalna    ( Zdzis³aw  Raczkowski ).

Analizuj¹c   wszystkie   przestêpstwa   zadomowiane  jak  dotychczas  na  sta³e  w  ETPC 



- 5 -

wskazuj¹  one  na  to,  ¿e  pseudosêdziowie  stracili  tam  rozum   i   “ pos³uguj¹  siê  mó¿d¿kiem 
weneckim  w  sosie  brukselskim  zamiast  mózgiem ” ( Janusz  Szewczak ),  i  mimo,  ¿e  jestem
bezradna  w  obliczu  tak  wielkiej  niesprawiedliwoœci,  to  nie znaczy to, ¿e mam milczeæ, kiedy
dobrze  wiem,  ¿e  ten  nieludzki  problem  mo¿e  byæ  rozwi¹zany  przez  Radê Europy, która nie 
mo¿e  ci¹gle  staæ na stanowisku nieumiejêtnoœci zlikwidowania tego trupowatego Europejskiego
Trybuna³u, w zwi¹zku z czym bêdê pisa³a dot¹d do Rady Europy a¿ moja skarga na ten masoñski
trybuna³  bêdzie  rzetelnie  rozpatrzona,  o  czym  to  ju¿  niejednokrotnie  pisa³am  na  ten  temat.
Liczê  siê  nawet  z  tym,   ¿e   mogê   absolutnie   nie  dostaæ  ¿adnej  odpowiedzi  w  tak  wa¿nej
sprawie,  ale  to  znaczy³oby,  ¿e  nie  mo¿na  przebiæ  siê  z  prawymi  listami  w  tej  demokracji
libertyñsko - lewackiej,  któr¹  serwuje  nam  równie¿  Rada  Europy,   która   absolutnie  nie  jest
¿adnym  inspiratorem  dobrych  zmian  w  zdeformowanej  demokracji,   któr¹  pragnie  budowaæ
w³aœnie  jedynie  na  cielcu  bez  ludzkiej  twarzy  jakim  to  jest  E T P C,   który  jak  dotychczas
jest   umar³y   dla  jakichkolwiek  ¿ywotnych  zmian  w  zak³amanym  i  niegoœcinnym  wymiarze
sprawiedliwoœci,  który  tam  goœci  od  samego  powstania  jego.

K  Pytam  siê  Pana,  a  zarazem  wszystkich  pracowników  Rady  Europy, dlaczego nikt
nie  chce  zmierzyæ  siê  z  tak  niewygodnymi  przestêpstwami  w  E T P C  na  podstawie  mojej 
sprawy  z  numerem  23838 / 15,   jak   i   te¿   innych   niewygodnych   spraw,  które  zosta³y  ju¿ 
zatopione  w  szambie  bezprawia  przez  ten  nieludzki  Trybuna³ ?  Najwy¿sza ju¿ pora,  aby nie
grzêzn¹æ  ju¿  d³u¿ej  w  tych  sodomistycznych  bezprawiach  i  zmierzyæ  siê  publicznie  z tymi
niedopuszczalnymi  przestêpstwami  tego  Europejskiego  Trybuna³u,  który  w  rzeczy samej jest 
zatrutym  “ sumieniem ” dla  ca³ej  Unii  Europejskiej.   Rada   Europy   pragnie  byæ  “  o a z ¹  ”
wszelkiej  sprawiedliwoœci,  w  zwi¹zku  z  czym  musi  ona  stan¹æ  na  wysokoœci  zadania,  aby 
skutecznie  rozwi¹zaæ  ten  bezprawny  Trybuna³,   bo   naprawiæ,  to  jest  raczej  niemo¿liwoœci¹ 
przy tak licznych wystêpuj¹cych tam przestêpstwach, które wo³aj¹  ju¿ o pomstê do mi³osiernego 
Boga.    Nie    mo¿na    ju¿    d³u¿ej    na    arenie    ca³ego   œwiata   trzymaæ    w    t a j e m n i c y
haniebnych  i  karygodnych  przestêpstw  E T P C,  które  podajê  w  ka¿dym liœcie, bo najwy¿sza 
ju¿   pora,   tak   jak   to   mia³o   miejsce   z   naszym   Polskim  Trybuna³em,  aby  ca³a  ludzkoœæ 
dowiedzia³a  siê  “ od samej podszewki ”  o  tym  trupowatym Europejskim Trybunale, w którym 
wystêpuj¹   nagminne   afery   przy   rozpatrywanych   sprawach,   w  rzeczy  samej  bez  ¿adnego 
rzeczywistego  rozpatrzenia  czyli  bez  ¿adnej  rozprawy,  o   czym  wy¿ej  ju¿  wspomnia³am.

Ten  rynsztok  prawniczy  pod  postaci¹  E T P C,  który  dokonuje nagminnych egzekucji
na  niewygodnych  sprawach  �  sam  na  swojej  stronie  internetowej podaje, ¿e 90 % skarg jest 
odrzucanych  z  powodów  formalnych  -  jak  siê  wydaje  istotna czeœæ tych powodów mo¿e byæ 
wyimaginowana  przez  Trybuna³,  a  nie  rzeczywista.  Nawet  te ok.10%, które nie zostaj¹ w ten 
sposób  odrzucone,  s¹  odrzucane  w  sposób  taki  jak  przedstawiono w tym piœmie z Trybuna³u 
-  czyli  tak  naprawdê  nie  wiadomo,   z   jakiego   powodu  s¹  odrzucane,  gdy¿  nie  podaje  siê 
uzasadnieñ  odrzucenia,  w  zwi¹zku  z  brakiem mo¿liwoœci odwo³añ   (Zdzis³aw Raczkowski).

Rada  Europy  zobowi¹zana  jest do jak najg³êbszego skontrolowania tego jak dotychczas 
fikcyjnego  i  bezprawnego  ETPC,   i   nie  mo¿e  ona  zezwoliæ  na  tak  liczne  zwyrodnieniowe 
patologie,   które   dokonuj¹   siê   tam   przez  najprzeró¿niejszej  maœci  pseudosêdziów,  którzy 
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nigdy   nie   s¹   poci¹gniêci  do  odpowiedzialnoœci  za  swoje  fa³szywe  orzeczenia,  w  zwi¹zku 
z  czym  jako  wp³ywowi  oszuœci  lekcewa¿¹  niewygodne  fakty czyli dowody przy podawanych
przestêpstwach,  czego  przyk³adem  jest  moja  sprawa z numerem 23838 / 15.   “ Wielcy ” Rady
Europy  powinni  mi  podziêkowaæ,   ¿e   tak   otwarcie  piszê  o  niedopuszczalnych  patologiach
ETPC,  który  nie  mo¿e  poradziæ  sobie  z prawdziw¹ demokracj¹ i podejmowanymi reformami. 
� A  zatem  wszystkie  podejmowane  dot¹d  reformy,  w  celu  poradzenia sobie z coraz wiêksz¹
iloœci¹   nap³ywaj¹cych   skarg,   biegn¹   w   zupe³nie  z³ym  kierunku,  który  spowoduje jeszcze
wiêksze  bezprawie  w  Strasburgu,  tym  razem bêdzie to najgorszy rodzaj bezprawia, bezprawie
w  majestacie  prawa.   Skarga   bêdzie   mog³a  byæ  odrzucona  pod  pretekstem  nie  odniesienia
istotnej  szkody,  co  mo¿e  byæ  t³umaczone  równie¿ jako wysokoœæ szkody finansowej, a zatem
Strasburg  nie  bêdzie  dla  osób  ubogich.  Wszystkie  zmiany  zmierzaj¹  wy³¹cznie do tego, aby
jak naj³atwiej i jak najszybciej odrzucaæ jak najwiêksz¹ iloœæ skarg. Natomiast nad zwiêkszeniem
prawid³owoœci  rozpatrywania  skarg  przez  Trybuna³,  w których zosta³y zg³oszone pogwa³cenia
praw   cz³owieka,   nikt   siê   w   Radzie   Europy  w  ogóle  nie  zastanawia  i  nikt  nie  d¹¿y  do
naprawienia  ra¿¹cych  patologii,   które  maj¹  miejsce  przy  rozpatrywaniu  skarg  w  Trybunale
w  Strasburgu.  Kwestia  tych  nieprawid³owoœci  przy  rozpatrywaniu  skarg  jest dla urzêdników
w   Strasburgu   tematem   tabu  ( przynajmniej   w   relacjach   ze   skar¿¹cymi )   oraz  tajemnic¹
poliszynela.  W  celu  ukrycia  faktów  pope³niania  przestêpstw  w  Trybunale w Strasburgu, akta
s¹   tam   niszczone   w   ci¹gu  6  lub  12 miesiêcy.   Czasami   Trybuna³   informuje   skar¿¹cych
o  fakcie  planowanego  zniszczenia  akt  skar¿¹cych, aby ich bardziej zdo³owaæ oraz uzmys³owiæ
bezcelowoœæ  skarg  na  bezprawne  postêpowanie  Trybuna³u    ( Zdzis³aw  Raczkowski ).

S z a n o w n y   P a n i e   w   tym   ja³owym   rz¹dzeniu   Pana  najwy¿sza  ju¿  pora,  aby
obudzi³  siê  Pan  w  tym  pragmatyzmie burz¹c wszelkie libertyñsko - lewackie mury przez co na
pierwszej  linii  frontu  sta³by  siê  Pan  najwspanialszym  przywódc¹ Rady Europy w heroicznym
œwiadectwie   swym   maj¹c   na   uwadze   interesy   wszystkich   ( Ojciec  Œwiêty   Franciszek ),
w  zwi¹zku  z  czym  nie  uciek³by  Pan  poprzez  milczenie  na  moje tak niewygodne listy, które
poprzez   moj¹   stronê   internetow¹   i   tak   powoli   rozprzestrzeniaj¹   siê   na   ca³¹  ludzkoœæ. 
W  ka¿dym  liœcie  wszystko  dok³adnie  przedstawi³am  pod  wzglêdem  merytorycznym podaj¹c
ogrom  argumentów  na  wielkie  bezprawia  w  ETPC,   który   nie  jest  ani  bezstronny,  ani  te¿
apolityczny,  a  nawet  i  niezawistny,   w   zwi¹zku   z   czym   nie  mogê  dostaæ  ¿adnej  czy  te¿
zbywaj¹cej  mnie  odpowiedzi,   w   której   pustymi  i  bezsensownymi  s³owami  wmawiaj¹cymi
mi  ciemnotê  pragniêtoby  zdyskredytowaæ  moj¹  skargê na ten fikcyjny Trybuna³ w Strasburgu, 
co  znaczy³oby,  ¿e  Radzie Europy zale¿y na takim prowadzeniu sprawy. Jeszcze raz zaznaczam,
¿e  jest  Pan  pos³añcem  prawdy,  a  nie  k³amstwa  i wywrotowych praw jednej opcji politycznej
libertyñsko - lewackiej,  tak¿e  trzeba  budowaæ  sprawiedliwy  ³ad  spo³eczny  i  mimo,   ¿e  jako 
jednostka  prowadzê  nierówn¹  walkê  z  nieudolnym  wymiarem  sprawiedliwoœci  jakim  to jest
ten  nieludzki  ETPC,  ale  wierzê  g³êboko,   ¿e  na  chrzeœcijañskich  fundamentach  zbierze  siê 
pe³ne  wymagane  kworum  Rady  Europy,   aby   rozpatrzeæ   moj¹  skargê  na  ten  bezu¿yteczny
Europejski  Trybuna³   i   z³o   zostanie   zwyciê¿one   dobrem,   jak   to   te¿  podaje  nam  Pismo 
Œwiête,  tak¿e  niech  te  s³owa  stan¹  siê  mottem  dla  ca³ej  Rady  Europy,  która  w  tym duchu 
powinna   rozpatrywaæ   wszystkie   przedstawione   przeze   mnie  przestêpstwa  w  stosunku  do 
tego  Trybuna³u,  który  notorycznie  ³amie  prawa  cz³owieka.    Szczêœæ  Bo¿e ! 

     Anna  Aniela  Flak 
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