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 W  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  28. 04. 2017 roku  ( pismo  w  za³¹czeniu )  wydanego 
z  upowa¿nienia  Kanclerza  przez Sekretarza  Prawnego  K. Kosowicz  ( napisane  jest  K.,  wiêc 
nie  wiem  czy  to  jest  pan  czy  pani ?,  co  jest to kompromitacj¹ dla wymiaru sprawiedliwoœci, 
¿eby  podawaæ  niepe³ne  imiona  i  to  jeszcze przez prawników) pragnê zawiadomiæ, ¿e obecnie
sk³adam  prawid³owo  skargê  na  fikcyjny  Europejski  Trybuna³  Praw Cz³owieka (ETPC), tak¿e 
skarga  jest   k o m l e t n a.  Bardzo szczegó³owo wype³ni³am formularz skargi, który œci¹gnê³am
z internetu ze strony internetowej Trybuna³u ( www.echr.coe.int/applicants ),  i  wszystko zosta³o
wype³nione  w  komputerze  zgodnie  z  wymogami  art.  47  Regulaminu  Trybuna³u   bior¹c  te¿
pod  uwagê  dwa  zalecania,  które  by³y  podane  w  piœmie,  tak¿e  wysy³am wype³niony wydruk 
tego formularza wraz ze wszystkimi niezbêdnymi dokumentami, których jest  182  na  375 stron, 
i  które s¹ u³o¿one chronologicznie wed³ug daty i postêpowania, i w prawym górnym rogu strony
podany  jest  numer  dokumentu,  natomiast  numery  stron  znajduj¹ siê po œrodku ka¿dej strony.
  

Dla   dobra  ca³ej  Unii  Europejskiej  nie  mo¿e  ju¿  d³u¿ej  w  takiej  nieludzkiej  formie
funkcjonowaæ  ETPC,  który  zosta³  stworzony na jej u¿ytek w oparciu jedynie o prawa lewackie
i  liberalne,  i  który  pozostaje  poza  jak¹kolwiek  kontrol¹  spo³eczn¹,  tak¿e najwy¿sza ju¿ pora
po¿egnaæ  siê  z  takim  prawniczym  cielcem  stworzonym  na  wzór  z³otego  cielca, o czym jest
mowa   w   Piœmie   Œwiêtym,   bo   narody   nie   chc¹   mieæ   takie   zatrute  “ sumienie ”,  które
pozbawione  jest  oznak   prawdziwego  cz³owieczeñstwa.  Pragnê  zaznaczyæ,  ¿e  poprzez  moj¹
stronê   internetow¹   / http:annaanielaflak.eu /,    która    przekroczy³a   ju¿   432 000  odwiedzin
informujê  ca³¹  ludzkoœæ  o  poczynaniach  Trybuna³u  w  Strasburgu,   na   której   znajduj¹   siê
najwa¿niejsze  dokumenty zwi¹zane z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora przez sitwê
pseudonaukow¹,  a  podtrzyman¹  przez  kastê  pseudoprawnicz¹,  która  zagnieŸdzi³a  siê  w tym
nieludzkim Trybunale,  gdzie  w  przedstawionej mojej sprawie z numerem 23838 / 15  sêdzi¹  L. 
B i a n k u   w   obliczu  szeœciu  przedstawionych przestêpstw, które s¹ dobrze udokumentowane
napisa³  jednym  zdaniem,  ¿e  sprawa  jest  niedopuszczalna  maj¹c  za  nic  orzeczenie  z 14. 04.
2015 r.  z Prokuratury Rejonowej Szczecin - Niebuszewo, która orzek³a, ¿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. 
 

Mam  g³êbok¹  nadziejê,  ¿e  tym  razem  sêdziowie   z   E T P C  ustosunkuj¹  siê  bardzo
skrupulatnie  do  swoich  11 - tu  przestêpstw,   które  przedstawi³am  w  formularzu,  i  wszystko
bêdzie  tak  dok³adnie  przedstawione  jak  przysta³o  na  rzetelnych  sêdziów,  którzy za nic maj¹
wypaczone  ideologie  i  prawa.  W  razie  potraktowania  mojej  sprawy  w  ten  sam  sposób  jak 
dotychczas  czy  te¿  po³owicznie,  co  jest  charakterystyczne  dla  re¿imu liberalno - lewackiego,
który   wystêpuje   w    tym   Trybunale,   który   jako   fa³szywy   prawny   autorytet   stoi   ponad 
wszelkimi  prawami,  to  ponownie  napiszê  skargê  na  ten  nieludzki  Trybuna³ do Generalnego 
Sekretarza  Rady  Europy  Thorbjorna  Jaglanda.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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