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Tema: Responsabilitatea persoanelor ierarhic superioare pentru crime împotriva dreptului 
internațional în cadrul Uniunii Europene.

Stimate şef de stat

Aţi primit scrisoarea ataşată adresată Dvs, deoarece există o suspiciune stringentă, că în 
Germania în interiorul Uniunii Europene în prezent se desfăşoară o crimă împotriva 
normelor dreptului internaţional, în care cu titlu de presupunere au căzut deja 200000 de 
victime.  Dacă este aşa, toţi cei 28 de şefi de state-membre ale Uniunii Europene vor fi 
responsabili şi pot fi supuşi urmăririi penale. 

Fiecare şef de stat care e o persoană ierarhic superioară în lanţul persoanelor superioare 
responsabile, odată ce a aflat despre crimele împotriba normelor dreptului internaţional, este
obligat să ia măsuri şi decizii, precum e stabilit de normele dreptului internaţional. Cu toate 
acestea trebuie să atrageţi atenţie la faptul, că conform normelor dreptului internaţional 
imunitatea Dvs intrastatală va fi suspendată. De aceea trebuie să reacţionaţi imediat la 
prezenta scrisoare! În caz contrar autorităţile respective vor fi anunţate despre încălcarea, în 
cadrul responsabilităţii persoanei ierarhic superioare, a obligaţiei de a declara despre crimele
împotriva normelor dreptului internaţional. 

Având în vedere faptul că în Uniunea Europeană există mai multe limbi această scrisoare 
ataşată, adresată Dvs personal, a fost scrisă în limba engleză. Anexat aveţi dovezile în limba 
franceză şi germană. Rog să aveţi în vedere faptul că termenul limită de a răspunde la 
prezenta scrisoare este 15. 06. 2017. 

Vă mulţumesc pentru acţiunile Dvs şi pentru interes.  

Cu stimă, 

Robbie Bussler  

Drept Informator pentru acuzator, care urmează să intenteze un tribunal penal special 
internaţional şi în calitate de preşedinte al Consiliului comunităţii înregistrate DEMO e.V 
(fostele victime minore) 


