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S z a n o w n y P a n i e Generalny Sekretarzu Rady Europy piszê ju¿ do Pana 11 - ty
raz w sprawie skargi na fikcyjny i zgni³y pod wzglêdem prawnym Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka (E T P C), który swoimi liberalno - lewackimi prawami zniewala ofiary stoj¹c po
stronie ob³udy, k³amstwa i œmierci, bo przecie¿ poprzez nierzetelne orzecznictwa swoje, które
dokonuj¹ siê bez ¿adnej rozprawy w sk³adzie jedynie jednoosobowym wyrzyna on trudne
i zbyt hañbi¹ce sprawy, czego przyk³adem jest moja tak niewygodna sprawa z numerem
sprawy 23838 / 15, która jest bardzo dobrze udokumentowana na mojej stronie internetowej
/ http:annaanielaflak.eu /, która przekroczy³a ju¿ 411 000 odwiedzin, tak¿e jak widaæ na
nic zda³o siê bezprawne zniszczenie moich akt sprawy po roku od daty tego nieludzkiego
postanowienia, bo wszystko jest do wgl¹du dla ca³ej ludzkoœci i wszystkich nastêpnych
pokoleñ, w zwi¹zku z czym widoczne s¹ dzia³ania pseudoprawniczej mafii, jaka tam na
sta³e zadomowi³a siê w tym folwarcznym, prawniczym tworze. Nie odpisywanie na moje
tak niewygodne listy jest wyraŸnym sygna³em, ¿e zarówno Pan jak i ca³a Rada Europy nie
chc¹ ruszaæ tego zgni³ego “ sumienia ” Unii Europejskiej, który w rzeczy samej w swoich
nieograniczonych i bezwzglêdnych dzia³aniach funkcjonuje w oparciu o notoryczne ³amanie
praw ludzkich, gdzie na pó³ gwizdka sêdziowie za swoje przestêpstwa nie ponosz¹ ¿adnej
odpowiedzialnoœci karnej. ETPC w swoim totalnym dzia³aniu funkcjonuje jedynie w oparciu
o bezwzglêdnie zwyrodnieniowe prawa czyli jak widaæ Rada Europy stworzy³a sobie bez
ludzkiej twarzy ba³wochwalczego bo¿ka na wzór staro¿ytnego z³otego cielca, o czym jest
mowa w Piœmie Œwiêtym, tak jak dawniej Niemcy stworzyli na terenie Polski hitlerowskie
twory tj. obozy koncentracyjne, i tak jak dzisiaj te¿ utworzone s¹ twory, ale aborcyjne,
gdzie milionami barbarzyñsko zabija siê nienarodzone, niechciane dzieci.
Polski system s¹downictwa jest jedn¹ wielk¹ zgnilizn¹, jak to wyrazi³o siê wielu
prawdziwych polityków i sêdziów w Polsce, ale ta niesamowita zgnilizna rozprzestrzeniona jest
równie¿ w fikcyjnym ETPC, który bez ¿adnej godnoœci i bez wartoœci ubezw³asnowolnia
ofiary poszczególnych cz³onkowskich pañstw do czynnoœci prawnych, aby móc zaskar¿yæ
ten twór prawniczy, który ma problemy ze sprawiedliwoœci¹, której przecie¿ nie ma tam.
T r y b u n a ³ w Strasburgu dzia³a w oparciu o liczne przestêpstwa, które w ka¿dym liœcie
bardzo dok³adnie podajê, bo przecie¿ rozpatrywane tam sprawy dokonuj¹ siê w rzeczy samej
bez ¿adnego rzeczywistego rozpatrzenia czyli bez ¿adnej rozprawy, w sk³adzie jedynie
jednoosobowym, podaj¹c przy tym niepe³ne imiona sêdziego ({ tak jak w moim wypadku
jedynie L. B i a n k u ). Ponadto przy pomocy sprawozdawcy i oczywiœcie t³umacza, których
nazwiska objête s¹ s³u¿bow¹ tajemnic¹, co wszystko to nie podlega zaskar¿eniu 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,
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Wszystko to przy radykalnej sekularyzacji w fundamentalizmie relatywizmu notorycznie narusza
europejsk¹ konwencjê praw cz³owieka czyli w bezkresie bezkarnoœci promowane s¹
niesamowite przestêpstwa w niewygodnych i zbyt hañbi¹cych sprawach.
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.
ETPC dzia³a bez ¿adnej kontroli i nadzoru Rady Europy, jak i pañstw cz³onkowskich
czyli pogr¹¿ony jest on w prawniczym dnie dzia³aj¹cym na niesamowitej patologii opartej
jedynie na wydalanej konsumpcji tj. na mordowaniu i zatapianiu w morzu zapomnienia
niewygodnych i zbyt hañbi¹cych spraw, co jest wielkim tr¹dem dla wymiaru sprawiedliwoœci
i kompromitacj¹ na arenie miêdzynarodowej. Rada Europy w tym swoim monopolu bezprawia
nie mo¿e byæ tak s³aba i bezsilna, aby nie stan¹æ na stra¿y praworz¹dnoœci cielca prawniczego,
którego sobie sama stworzy³a, i który przecie¿ niewzruszenie funkcjonuje w narzuconych
fikcyjnych i bezprawnych normach, aby tylko kwit³y interesy uprzywilejowanej kasty, któr¹
Pan reprezentuje, gdzie z ³atwoœci¹ i honorami akceptuje siê wypaczone orzeczenia i prawa.
Re¿imowy T r y b u n a ³ w Strasburgu jest nad wyraz niegoœcinny dla prawdziwej
praworz¹dnoœci, czego przyk³adem jest moja omawiana sprawa z numerem sprawy 23838 / 15,
za pomoc¹ której pragnê “ obudziæ ” mafiozów do dzia³ania, aby nareszcie podjêli kroki
w sprawie likwidacji tego bezu¿ytecznego tworu, który jest niesamowit¹ pêtl¹ dla wszystkich
niewygodnych i trudnych spraw. Rada Europy, jak i ETPC dzia³a w ten sam sposób jak
u nas dzia³a³y bezkarnie rz¹dy PO - PSL, tj. bez ¿adnej odpowiedzialnoœci za swoje dzia³ania
w totalnym oderwaniu od prawdziwej praworz¹dnoœci, bo przecie¿ maj¹c monopol na w³adzê
byli te¿ obdarzeni pe³ni¹ swoich nieludzkich praw wyzwalaj¹c nas z praw naturalnych
i Bo¿ych, nie maj¹c nic przyzwoitoœci na szerzenie zbrodniczych dzia³añ, jak te¿ i Pañstwa
i to pomyœleæ w imiê “ obrony praw cz³owieka ”, to w rzeczy samej jest wierutnym
k³amstwem, i o tym musi wiedzieæ ca³y œwiat, ¿e tutaj dzia³a siê jedynie destrukcyjnie
w niesamowitej anarchii maj¹c za nic dzia³ania zgodne z prawem.
K Jak mo¿na mieæ zaufanie do tak nieudolnego, niesprawiedliwego i bezprawnego
ETPC ?, który nak³ada kaganiec na niewygodne i zbyt hañbi¹ce sprawy, aby tylko przypodobaæ
siê politycznym si³om orientacji lewicowo - liberalnej, która straci³a orientacjê realnej
rzeczywistoœci ulegaj¹c wynaturzonym ideologiom, przecie¿ to wszystko jest niepowetowan¹
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wypaczeniami, która nie reaguje na tak ewidentne dowody, które podajê bardzo dok³adnie
w ka¿dym liœcie, jak i obecnie podam, aby w ka¿dym liœcie by³a ca³oœæ tego sodomistycznego
europejskiego zniewolenia, które w wielkim zak³amaniu pragnie narzuciæ siê nam si³¹, tak
jak ¡ Rosja ukrywa dowody dotycz¹ce przyczyn katastrofy smoleñskiej i próbuje narzuciæ
ca³emu œwiatu swoj¹ wersjê wydarzeñ ¢ ( Minister Antoni Macierewicz ).
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 miesiêcy
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
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
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przedawnieniu karalnoœci czynów na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk, w zwi¹zku z czym
otrzyma³am postanowienie o odmowie œledztwa.
K E T P C funkcjonuje w oparciu o dogmaty liberalno - lewackie przesi¹kniête
ideologiami ateistycznymi i sekularystycznymi pozbawionymi Boga, wiêc pytam siê ca³ej
Rady Europy, dlaczego pozwala ona na funkcjonowanie takiego nieludzkiego prawniczego
tworu, który celowo uœmierca niewygodne i hañbi¹ce sprawy ?, czego przyk³adem jest moja
sprawa z numerem 23838 / 15. Ca³a dzia³alnoœæ tego nieudolnego i niedemokratycznego
Trybuna³u w Strasburgu stoi w wielkiej sprzecznoœci z prawdziw¹ sprawiedliwoœci¹ i nie
mo¿e Rada Europy bezkrytycznie przyjmowaæ naros³e tam patologie, bo to znaczy³oby,
¿e ona pragnie w dalszym ci¹gu uczestniczyæ w zniewalaniu ca³ego europejskiego imperium,
w którym jak do tej pory zwyciê¿y³a haniebna i karygodna niesprawiedliwoœæ.
ETPC okaleczony zniewolonymi ideologiami prowadzi antyludzkie dzia³ania ³ami¹c
elementarne prawa nak³adaj¹c kaganiec na niewygodne sprawy czyli idzie on na kompromisy
ze z³em, maj¹c za nic rzetelne przebadanie przychodz¹cych tam niewygodnych spraw,
w zwi¹zku z czym pseudosêdziowie wspó³pracuj¹ z oprawcami zaciekle te¿ broni¹c bezprawia,
które niewygodne jest dla pobratymców liberalno - lewicowych, co wszystko to nad wyraz
szpeci sprawiedliwoœæ, która cudzo³o¿y z nieprawd¹ uczestnicz¹c w destrukcji demokracji.
Trybuna³ w Strasburgu wyobcowany z prawdziwej praworz¹dnoœci przepe³niony zdrajcami
sprawiedliwoœci nie mo¿e byæ naprawiony pó³œrodkami, bo przecie¿ to by³oby w dalszym
ci¹gu zdeformowanie demokracji pod wzglêdem prawnym, tak¿e w takich zniewolonych
prawniczych kryteriach decydenci bezprawia funkcjonowaliby kosztem honoru ca³ej Unii
Europejskiej, dla której najlepiej by³oby, aby przy takich zniewolonych europejskich standardach
Trybuna³ ten zosta³ rozwi¹zany, bo przecie¿ on oœmiesza wymiar sprawiedliwoœci na arenie
ca³ego œwiata.
S z a n o w n y P a n i e trzeba publicznie przyznaæ i to na arenie ca³ego œwiata,
¿e “ olewanie ” moich nad wyraz niewygodnych listów daje fatalne œwiadectwo urzêdowania
Pana, ¿e tkwi Pan w tych beznadziejnych lewackich i liberalnych prawach, które Pan, jak
i pobratymcy Pana tworzycie bêd¹c nieczu³ymi na bezprawia, ale ja nigdy nie poddam siê
rezygnacji, bo za nic mam sodomistycznych bohaterów na czele z Panem samym, który dzia³a
z pe³nym oddaniem dla swojej mafii na szkodê wszystkich unijnych narodów. Gdy dalej
nie bêdzie ¿adnej reakcji na moje tak niewygodne listy, to za pewien okres czasu ponownie
odezwê siê, bo ju¿ najwy¿sza pora, aby przerwaæ ten wieloletni precedens przestêpczych
dzia³añ, które dokonywane s¹ w tym mafijnym E T P C. Na tym koñczê i pozdrawiam
Pana, jak i ca³¹ zlaicyzowan¹ Radê Europy, która w tej swojej laicyzacji opartej o ograniczony
rozum pragnie unijne narody wykastrowaæ z prawdziwej praworz¹dnoœci i z prawdziwych
chrzeœcijañskich korzeni, co wszystko to obraca siê na jej szkodê, bo coraz bardziej zatapia
siê ona w swoich zniewoleniach, co wszystko to wo³a ju¿ o pomstê do mi³osiernego Boga.
Szczêœæ Bo¿e !
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