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Europejski Trybunał Praw Człowieka
w Strasburgu
Wysoki Trybunale,
W załączeniu przedkładam skargę organizacji pozarządowej – tj. stowarzyszenia w
przepisanym terminie.
Skarga dotyczy łamania prawa do stowarzyszania się i art. 11. 1 konwencji a
zarazem nadużywania prawa art. 17 konwencji i gwałcąc prawo do sprawiedliwego
sądu i środka odwoławczego gdyż organem rejestrowym jest sąd.
Polega to na uporczywym odmawianiu zarejestrowania pod absurdalnymi
pretekstami rzekomego nie spełniania wymogów ustawowych.
Tymczasem wymogi ustawowe w zgodzie z konstytucją i europejską konwencją
praw człowieka są takie by zrzeszanie nie godziło w podstawowe interesy publiczne.
Sąd mniemając, iż nie podlega prawu ale stanowi prawo po swojemu nie chce
ograniczać się do roli rejestrowej i badania tylko pod kątem imponderabiliów ale
chce narzucać najdrobniejsze szczegóły wewnętrzne
stowarzyszającym się
obywatelom czyli rolę totalitarną a szczególnie utrudniać stowarzyszania w celach
nie podobających się ambicjom organu rejestrowego.
Uzurpuje sobie kwestionować zapisane i przyjęte normy cywilizacyjne do swobody
zrzeszania się obywateli pacyfikując niepokornych utrudnieniami a wręcz nie
dopuszczając do zarejestrowania stowarzyszenia nie podobającego się.
Powie ktoś trzeba spełnić żądania organu rejestrowego wytkniętych braków.
Pierwsze jest to łamanie wolności obywatelskiej do zrzeszania się wedle upodobań
członków (znających elementarne wymogi bezpieczeństwa publicznego).
Drugie takie ustępstwa „kaprysom” organu rejestrowego nie mają końca aż do
zniweczenia zamiarów obywatelskich, złamania woli i spacyfikowania szczególnie,
iż uznanie części argumentów apelacyjnych przez II instancję oznacza, iż organ
rejestrowy wcale nie ma monopolu na rację i nieomylność w szczegółach.
Ostatnie to zdumiewająca pozycja i rola sądu gdy jest On organem rejestrowym a
więc nie niezależnym arbitrem w sporze miedzy organem rejestrowym a
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obywatelami lecz stroną rozpatrującą własny spór argumentacyjny z obywatelami!!!
Ogrom podniesionych w skardze uchybień w każdej pojawiającej się kwestii
incydentalnej oraz łatwość popełniania owych uchybień świadczy o znaczącym
stopniu bezprawia i bezprawności władzy szczególnej bo sądowniczej.
Gotowy formularz skargi jest dostosowany do skarżącego, który jest indywidualną
osobą fizyczną tymczasem prawo skarżenia służy także innym podmiotom w tym
organizacjom pozarządowym i grupom obywateli stąd trudności wypełnienia danych
identyfikacyjnych podmiotu skarżącego.
Stowarzyszenie założyło 17-cie osób (minimum ustawowe 15-cie) wpisanych na
listę obecności zebrania założycielskiego a komitet założycielski liczył 5 osób
spośród Nich:
Paweł Chojecki, Jakub Piech, Jerzy Pietrzyk, Stanisława Pietrzyk, Witold-J. Pisarski.

Niniejszym dane personalne wszystkich członków narodowości polskiej:
…................................

Czy wolność stowarzyszania jest możliwa w warunkach takiej drogi przez mękę i
absorbowania dziesiątkami wymagań oraz latami angażowania czy powinna być
jasna i prosta?
Konieczne jest podniesienie pewnej cechy charakteryzującej kraje minionego
totalitaryzmu komunistycznego zwanego trafnie „imperium zła”. Otóż tym ludziom
władzy pozostało mistrzostwo manipulacji, mistyfikacji, prowokacji i nadużywania
prawa zapisanego. Litera prawa jest prawdziwie lub fasadowo zgodna ze standardami
cywilizacyjnymi a realizacja w praktyce odwrotna i z supozycjami winy beneficjenta.
Wybitny analityk brytyjski, szef słynnego M I 6 nomen omen Holmes przestrzegał
by nie ufać nawet wynikom wariografu wobec osób z tego kręgu, które są od
dzieciństwa zmuszone zaprawiać się w rzeczywistości patologicznego kłamstwa.
Jeśli konieczne jest inne wypełnienie formularza proszę wskazać a uzupełnimy te
wymogi podobnie jak wszelkie inne niezbędne.

