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S z a n o w n y    P a n i e   Generalny   Sekretarzu   Rady   Europy,  nie  odpowiedzia³  mi
Pan  na  list  z  26. 04. 2016 roku  zwi¹zany  ze  skarg¹  na  Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka 
( E T P C ),  dlatego  te¿ piszê ponownie, aby zapytaæ siê jakie kroki zosta³y przedsiêwziête przez
Radê Europy ?, aby ratowaæ ten fikcyjny trybuna³, który w rozpatrywanych sprawach notorycznie 
³amie  prawa  jedynie   w   sk³adzie   jednoosobowym   bez  ¿adnego  rzeczywistego  rozpatrzenia
czyli  bez  ¿adnej  rozprawy,  zdany jedynie na t³umacza, co wszystko to nie podlega zaskar¿eniu. 
Z  tych  tak  licznych  mafijnych  i  wynaturzonych  przestêpstw  wynika  wyraŸnie,  ¿e ca³a Rada 
Europy  stworzy³a  sobie  bo¿ka na wzór staro¿ytnego z³otego cielca, o czym jest mowa w Piœmie 
Œwiêtym,  który  znalaz³  now¹  i  okrutn¹  wersjê  w ba³wochwalstwie i dyktaturze ³amania praw 
bez  ludzkiej  twarzy i bez naprawdê ludzkiego celu (Ojciec Œwiêty Franciszek),  czyli pogr¹¿ony
w  diabelskim  bagnie  oparty  jedynie  na  wydalanej  konsumpcji tj. mordowanych i zatapianych 
w   morzu   zapomnienia   niewygodnych   i   zbyt   hañbi¹cych  spraw,  nie  mo¿e  on  ju¿  d³u¿ej
dalej  niewzruszenie  funkcjonowaæ  w  narzuconych  fikcyjnych  i  bezprawnych  normach, które 
s¹  tr¹dem  dla  wymiaru  sprawiedliwoœci.

Nie   mo¿e   Pan  wygodnie  milczeæ  wraz  z  ca³¹  Rad¹  Europy  na  tak  ewidentne  z³o,
które  zagnieŸdzi³o  siê  na  sta³e  w  ETPC  i  poprzez  ciszê  zamiataæ  niewygodne  sprawy  pod 
dywan  czy  te¿  wrzucaæ  do  kosza  na  œmieci,  bo  taka postawa mówi wyraŸnie o wspó³udziale
w  przestêpstwach  tam  dokonywanych,  i o tym niesamowitym procederze bezprawia dowiaduje
siê   powoli   ca³a   ludzkoœæ   na   podstawie   mojej  sprawy  z  numerem  23838 / 15,  która  jest
bardzo  dobrze  udokumentowana  na  mojej  stronie internetowej / http:annaanielaflak.eu /, która 
przekroczy³a  ju¿  prawie  320 000  odwiedzin.   Dziêki  rzetelnej  dokumentacji,  która  widnieje
na   internetowej   stronie  mej   nie   jestem   absolutnie   do   niczego   potrzebna,  tak¿e  zdrajcy
sprawiedliwoœci,  którzy  utworzyli  ten  bezprawny  trybuna³  maj¹  do  wgl¹du  jak  dzia³aj¹ tam
sêdziowie,  którzy  w  rzeczy  samej  pacyfikuj¹  niewygodne  sprawy  zawieszaj¹c  na nich pêtlê,
aby  one  zatopi³y  siê  w  diabelskim  ³ajnie  czyli  jak widaæ ten niefortunnie utworzony trybuna³ 
tak  naprawdê  jest  niepo¿¹danym  czyrakiem  w  Unii  Europejskiej, która przecie¿ jest wielkim
dobrem  dla  nas,  ale  nie  w  takim  wydaniu  i  nie z takim trupem prawniczym opartym jedynie 
o  prawa  libertyñsko - lewicowe  czyli  sodomistyczne. 

Osoby  odpowiedzialne  za  stworzenie  ETPC  maj¹  za  zadanie  czuwaæ  nad  tym,   aby
mia³  on  zawsze  ludzk¹  twarz,  ale jak widaæ ci libertyni i lewacy, którzy utworzyli takie zatrute 
“ sumienie ”  dla  ca³ej  Unii  Europejskiej,  który  w  rzeczy  samej jest rynsztokiem prawniczym
nad  wyraz  upajaj¹  siê  “ cielcem ” swym,  za pomoc¹ którego wywieraj¹ niesamowity nacisk na 
niewygodne  sprawy i na prawa Bo¿e dokonuj¹c na nich egzekucji. Potrzebne s¹ natychmiastowe 
zmiany  prawne,  aby  zwalczyæ  niesprawiedliwe poczynania w tym fikcyjnym ETPC, który jako 
wierny  modom  ideologicznym  promuje  jedynie  niesamowite zniewolenia oparte na atakach na 
wolnoœæ  w  rozpatrywanych  sprawach  bez  jakiejkolwiek  obiektywnoœci  i  prawdziwego s¹du, 
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co  wszystko  to  odpowiada  jedynie  niekompetentnym  i  niedouczonym  prawnikom.   

Sprawiedliwoœæ   w   tym   fikcyjnym  Europejskim  Trybunale  przez  psudosêdziów  jest
bezkarnie   dewastowana   i   niszczona  czego  przyk³adem  jest  np.  sêdzia  L. B i a n k u,  który 
bêd¹c  pewny,  ¿e jest panem nieludzkich orzeczeñ, nadu¿ywaj¹c swojego stanowiska w sk³adzie 
jedynie  jednoosobowym,  jednym  te¿  zdaniem  orzek³,  ¿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.   Sprawy   re¿imu  komunistycznego  nigdy  nie  mog¹  byæ  przedawnione  nawet  i  te,
które  dotycz¹  spraw  naukowych,  tak¿e  nie  mo¿e  byæ  naginane  prawo dla pseudonaukowych
oprawców,   i   nie   mo¿e   te¿   byæ  naruszana  europejska  konwencja  praw  cz³owieka  w  tym
nieludzkim Europejskim Trybunale,  który dzia³aniem swym dopuszcza siê tak licznych ra¿¹cych 
przestêpstw,   które   uwidocznione  s¹  oczywiœcie  jedynie  w  niewygodnych,  zbyt  hañbi¹cych
i  trudnych  sprawach.

Jakim  prawem  sêdzia   L. B i a n k u   napisa³,  ¿e  moja  sprawa  jest  niedopuszczalna ?
i   to  w  obliczu  tak  wielu  uczynionych  przestêpstw  przez  pseudonaukow¹  sitwê  pocz¹wszy
od   Wydzia³u   Rybactwa   Morskiego   Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie  ( ul.  Królewicza  4, 
71 - 550 Szczecin),  który  obecnie  zwie  siê  Wydzia³em  Nauk  o  ¯ywnoœci  i  Rybactwa, gdzie
11. 07. 1985 r.  obroni³am   pracê   doktorsk¹,  i  gdzie  by³o  pe³ne  wymagane  kworum,  aby  od
razu  nadaæ  mi  stopieñ  doktora,   lecz   dziekan   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   przestêpstwa    dopuœci³a   siê   Rada   Wydzia³u   na  czele  z  prof.  Aleksandrem
Winnickim,  Idzim  Drzycimskim,  Rajmundem  Trzebiatowskim  i  Juliuszem  Chojnackim,  nie 
dopuszczaj¹c   do   g³osowania   moich   recenzentów,    którzy    napisali    dobre   opinie,   tak¿e
komisja  w  innym  sk³adzie  na  drugim g³osowaniu tj. 9. 10. 1985 r.  zrealizowa³a  perfidny plan
komunistycznych mafiozów,  którzy  do  tej  pory  chronieni s¹ przez re¿im liberalno - lewicowy, 
w którym ustala siê prawa o przedawnieniu,  aby  chroniæ sprawców z³a mimo, ¿e ma siê niezbite
dowody  przy ¿yj¹cych jeszcze œwiadkach.  T r z e c i e g o  przestêpstwa  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   przestêpstwo,   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
przestêpstwem,  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 niesamowitym
trupem   dla   polskiej   nauki.    S z ó s t e    i   to   dotkliwe   przestêpstwo   nast¹pi³o   ze  strony
sêdziego  L. B i a n k u   z   Europejskiego  Trybuna³u  Praw Cz³owieka, który wewn¹trz równie¿ 
jest  trupem  dla  wymiaru  sprawiedliwoœci,   bo  przecie¿  nasi¹kniêty  jest on ba³wochwalczymi 
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prawami,   przez   co   wpad³    w   ideologiczn¹   pu³apkê   realizuj¹c  ideologiê  zwyrodnialców, 
którzy  s¹  zara¿eni  wirusem  bezprawia.

K  Proszê  mi  powiedzieæ  jakim  prawem   R a d a   E u r o p y   przymyka oczy na takie 
prawnicze  dno  pod  postaci¹  ETPC,  który  dopuszcza  siê  ogromu  przestêpstw,  które  bardzo 
szczegó³owo  wyszczególni³am   w  ostatnim  liœcie ?  Proszê  mi  te¿  powiedzieæ jakim prawem 
R a d a    E u r o p y   hoduje  takiego  nieu¿ytecznego  prawniczego wrzoda nie pragn¹c ¿adnych 
pozytywnych  zmian  dla  dobra  przychodz¹cych  tam  spraw ?  Dziêki  takim pseudoprawnikom 
w  tym  trupowym  trybunale  mamy  do  czynienia  z  nowoczesnym niewolnictwem, bo przecie¿
on  nie  daje  nam  ¿adnych  rzetelnych  praw,  które  mia³yby  dobro  ofiar  tam zwracaj¹cych siê.
Nie   mo¿e   ju¿   d³u¿ej    R a d a    E u r o p y   milczeæ   i   uciekaæ   przed   odpowiedzialnoœci¹
w  sprawie  ³amania  praw  ludzkich  jakie  dokonuj¹  siê  w  tym  Europejskim  Trybunale,  który
pozbawiony  jest  m¹droœci  i  sprawiedliwoœci,   bo   przecie¿  tutaj  manipuluje  siê  prawd¹,  co
widaæ  to  bardzo  dobrze  na  podstawie  mojej  sprawy,  tak¿e  z  takimi  pseudosêdziami, jakim
jest  niespe³na  rozumu  sêdzia   L.  B i a n k u   mamy   do   czynienia   z   niesamowit¹  masakr¹
i   klêsk¹   wymiaru   sprawiedliwoœci,   który   wynegocjowany  jest  jedynie  przez  lewicowców
i  libera³ów, którzy w dyktaturach swych narzucaj¹ zniewolone prawa, które ograniczaj¹, a nawet
nie  daj¹ ¿adnych szans na dojœcie sprawiedliwoœci w sprawach niewygodnych i zbyt hañbi¹cych. 

C a ³ a     R a d a    E u r o p y   musi   zdaæ   sobie  sprawê,   ¿e   ten   liberalno  -  lewacki 
Europejski   Trybuna³   okaleczony  zniewolonymi  ideologiami  prowadzi  antyludzkie  dzia³ania
³ami¹c  elementarne  prawa,   tak¿e   nie  mo¿na  ju¿  d³u¿ej  krzywdziæ  ofiary  traktuj¹c  je  jako
drugorzêdny towar,  maj¹c  do  nich jedynie niechêæ i pogardê, czego jestem ¿ywym przyk³adem, 
poniewa¿    moja   skarga   na   ten   spl¹drowany   pod   wzglêdem   prawnym   trybuna³   zosta³a 
zignorowana  czyli  spiskuje  siê,   aby   dalej   dewastowaæ   ten   trybuna³,   który   powinien  jak 
najszybciej   oczyœciæ   siê   z   zarzutów,   które   tak   szczegó³owo  przedstawi³am,  a  nastêpnie
zreformowaæ,   aby   on   ju¿   nigdy   nie  by³  cielcem  re¿imu  sodomistycznego.  Aby  nast¹pi³a
rzetelna  reformacja,   to   musz¹   byæ   te¿   dopuszczeni   prawi   sêdziowie,  ani  tylko  libertyni
i  lewacy,  którzy  jako  us³u¿ni  i  nad  wyraz arbitralni prawnicy nie licz¹cy siê ze zdaniem ofiar, 
ani  te¿  ze  zdaniem prawych prawników dla swoich pobratymców ustalili nie tylko odpowiednie
prawa,  aby  by³o  przedawnienie  niewygodnych  spraw,  co  powinno byæ odwrotnoœci¹, aby one
nigdy  nie  by³y  przedawnione,   ale   równie¿   ustanowili   ten   nieludzki  Trybuna³  Europejski,
aby  on   by³   ostoj¹   dla   s¹downiczego   dna,  co  musi  temu  wszystkiemu  ulec  zmianie,  aby 
wszystko  opiera³o  siê  na  propagowaniu  i  poszanowaniu  podstawowych  praw  cz³owieka.   

 Wszyscy   cz³onkowie   Unii   Europejskiej   musz¹   siê  ju¿  dowiedzieæ  o  nieznoœnym
pragmatyzmie  ETPC,  który  nigdy  tak  oficjalnie  nie  spotka³  siê  z  krytyk¹,  któr¹  ja w Bogu
przedstawiam,   bo   przecie¿   jako   pierwsza   na   œwiecie   zaskar¿am   jego,   tak¿e   prawnicy
odpowiedzialni  za  stworzenie  tego  zniewolonego  trybuna³u,   który   jedynie   pozornie  dzia³a
normalnie   musz¹   publicznie   przyznaæ   siê   do   swojej  pora¿ki,  która  sz³a  na  kompromisy
ze  z³em  za  nic  maj¹c  rzetelne  przebadanie  przychodz¹cych  tam  niewygodnych  spraw, czyli 
poprzez  za³o¿ony  kaganiec  na   nie  nierzetelni  sêdziowie  wspó³pracuj¹  z  oprawcami. W tym 
tak  szumnie  nazwanym  ETPC,  który  w  swoim  bezkrólewiu  rz¹dzi libertyñsko - lewicowymi 
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prawami  a¿  wierzyæ  siê  nie  chce,  ¿e  nie  wyjaœnia  siê  przyczyny odrzucenia skargi, przecie¿ 
to   jest   a n a r c h i a,  i  przy  tej  monarchii  absolutnej na dok³adkê nie mo¿na w ¿aden sposób 
zaskar¿yæ   tego   trybuna³u,    który   najwyraŸniej   piêtnuje   niewygodne   sprawy  trzymaj¹c  je
w  kajdanach  niewoli,   w   której   zastosowa³   ich  “  r z e Ÿ n i ê ”,   któr¹   chroni  poprawnoœæ 
polityczna,   która  ma  niesamowit¹  pogardê  do  prawdy  i  sprawiedliwoœci.   ETPC  w  sposób 
niewyobra¿alny  dyskryminuje  niewygodne  sprawy,  tak¿e  nie jest on ¿adnym stra¿nikiem praw 
w  Unii  Europejskiej,  bo  przecie¿  jest  on  nie  zakamuflowanym  lecz jawnym totalitaryzmem, 
który  postawi³  na  ³amanie praw ludzkich si³¹ narzucaj¹c ba³wochwalcz¹ tyraniê wynaturzonych 
swoich praw w sk³adzie jednoosobowego sêdziego, bez ¿adnej rozprawy,  ani  te¿  rzeczywistego 
rozpatrzenia,  o  czym  ju¿  wspomnia³am,  pisz¹c  jednym  zdaniem,  ¿e  sprawa  jest  ostateczna
i niedopuszczalna,  nie udzielaj¹c te¿ ¿adnych dodatkowych informacji dotycz¹cych posiedzenia, 
ani dotycz¹cego postanowienia  (czyli nawet nie przeœle 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,  co  wszystko  to jest kompromitacj¹ 
na  skalê  miêdzynarodow¹.
  

K  Nie¿yciodajny  system  prawniczy  na jakim to dzia³a ETPC jest ju¿ nie do zniesienia, 
bo  przecie¿  ograniczona  jest  tutaj  prawdziwa  sprawiedliwoœæ,  tak¿e  wymaga  on  nad wyraz 
prawdziwych  zmian  i  struktur  na  wzór  Trybuna³u  Konstytucyjnego  w  Polsce, aby ju¿ nigdy
nie  by³o  kultury  odrzucenia  w  krzywdach  ludzkich,   w   których   to  ³amane  s¹  elementarne
prawa.  Nie  mo¿e  ETPC  uwa¿aæ  siê  za  wy¿szoœæ  na  wy¿szoœciami,  skoro  jest  prawniczym
dnem dokonuj¹cym orzeczenia jedynie na falach pychy i fa³szywych ideologii,  które promowane 
s¹  przez  relatywistyczny  system,  który  pozbawiony  jest  godnoœci  i  dzia³a  na niesamowitym
powszechnym  szanta¿u,   abyœmy   tylko   przebywali  w  niewolnictwie  zaproponowanym  nam
przez   egoistów  “ wielkich ”  tego  œwiata,   którzy   nie   doœæ,   ¿e   czerpi¹   olbrzymie   profity
z  w³adzy, to jeszcze maj¹ pogardê do niewygodnych spraw i uciekaj¹ przed odpowiedzialnoœci¹.

S z a n o w n y    P a n i e   Generalny   Sekretarzu   Rady  Europy, jestem pewna, ¿e Rada
Europy,   która  ustanowi³a  ETPC,   aby  on  faktycznie  czuwa³  nad  poszanowaniem konwencji 
o  ochronie  praw  cz³owieka  i  podstawowych  wolnoœci,   bardzo  powa¿nie  i  jak  najrzetelniej
podejdzie  do  ca³ej  sprawy,  i  podejmie  wiele  zmian  w  tym trybunale, który w takim wydaniu
jako  ciemiê¿yciel  jedynie  pierze  mózgi  swoimi  nieludzkimi  prawami,   zaciekle  te¿  broni¹c
bezprawia,  które  niewygodne  jest  dla  pobratymców  libertyñsko - lewicowych, co wszystko to
nad  wyraz  szpeci  sprawiedliwoœæ,   która   cudzo³o¿y  z  nieprawd¹  uczestnicz¹c  w  destrukcji
demokracji.  Po  zapoznaniu  siê  z  ca³¹  moj¹  dokumentacj¹, oczekujê tylko jednej odpowiedzi,
¿e  zosta³y  przedsiêwziête  wszystkie  kroki,  aby  uzdrowiæ  ten  nieludzki  Trybuna³  Europejski 
dla  dobra  ca³ej  Unii  Europejskiej,   a   w  razie  braku  odpowiedzi,  bêdzie  to  kolejny  sygna³,
¿e  niewygodne  listy  s¹  gardzone,  ale  ja  z  takimi “ wartoœciami  i  ideami ”  nie  pogodzê siê,
bo   ¿yjê   zgodnie   z   prawami   naturalnymi   i  Bo¿ymi,  a  nie  sodomistycznymi  standardami 
europejskimi,   tak¿e   nikt   nie   wywrze  na  mnie  nacisku,   abym  milcza³a  w  tak  ewidentnej 
krzywdzie  mej,   jak   i   krzywd,   które   tam   nieuczciwie   i   nieodpowiedzialnie  dokonywa³y 
i  dokonuj¹  siê  w  sprawach niewygodnych i zbyt hañbi¹cych. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak
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