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S k a r g a   n a   b e z p r a w n y,  f i k c y j n y   E u r o p e j s k i   T r y b u n a ³   P r a w 
C z ³ o w i e k a   ze   Strasburga,  który  notorycznie  ³amie prawa cz³owieka, o czym Europejska 
Komisja  o  tym  nie  wie,  a  byæ  mo¿e  i  wie,  tylko  nie  reaguje  na  takie ra¿¹ce przestêpstwa,
które  odpowiadaj¹  jedynie  zniewolonym  liberalno -  lewackim  sêdziom,   którzy   tysi¹ce   ju¿
niewygodnych  spraw  wrzucili  do  morza  zapomnienia,   czego   jestem   ¿ywym  œwiadectwem
tej   nieludzkiej,   bezprawnej  ideologii  z  numerem  sprawy  23838 / 15,  która  znajduje  siê  na 
mej stronie internetowej / http:annaanielaflak.eu /,  która  przekroczy³a  ju¿ 265 000 odwiedzin,
a  za³o¿y³am  sobie  j¹  w  tym  celu,   aby   pobudziæ  do  dzia³ania  Stolicê  Piotrow¹  w  sprawie 
duchowego  Dzie³a   Niebios,  które  w  Chrystusie  prowadzê  dla  ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich 
nastêpnych  pokoleñ.

S z a n o w n y   P a n i e   P r z e w o d n i c z ¹ c y !  Zdemoralizowany  œwiat  oparty  na 
zmys³owej,   szatañskiej   m¹droœci,   przyzwyczai³   siê   do  niesprawiedliwoœci  i  wolnoœci  bez 
prawdy,  ale  nie  znaczy  to,  ¿e  Komisja  Europejska bêdzie propagowa³a ha³aœliw¹ propagandê 
liberalizmu  opart¹  na  mordowaniu  niewygodnych  spraw, które serwuje nam dyktatorski re¿im 
Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  ( ETPC )   i   to   od  samego  powstania  swego,  co
przedstawi³am  to  ju¿  w  liœcie  do  tego Trybuna³u 10 listopada 2015 roku.  Wystarczy wstêpnie
zapoznaæ  siê  jedynie  z  punktami  numer  68  i  72  na  mej stronie internetowej, które wyraŸnie
mówi¹,  ¿e  ETPC  nie  wyjaœnienia  zbyt  trudnych  i  hañbi¹cych  spraw,  jedynie  tylko ¿ywcem
je   morduje   bez   ¿adnej   rozprawy,   bez   rzeczywistego   rozpatrzenia,    jedynie   w   sk³adzie 
jednoosobowym  przy  pomocy  t³umacza,  co  wo³a  o  pomstê  do  Boga.

Komisja  Europejska  straci³a  kontrolê  nad  dyktatur¹  ETPC i nie jest obiektywna wœród
tylu  przestêpstw,   które   zadomowi³y   siê   tam   na  sta³e,  i  dla  dobra  Unii  Europejskiej  taki 
autorytet  zerowy  powinien  byæ natychmiastowo zlikwidowany, co przecie¿ le¿y w kompetencji
tej  Komisji  Europejskiej,  któr¹  tak  bardzo popiera³ Œwiêty Jan Pawe³ II - gi, i któr¹ ja równie¿
bardzo  popieram,   ale  o  prawach  w  pe³ni  demokratycznych  opartych  o  respektowanie  praw
naturalnych  i  Bo¿ych,   i   bez   tego   tr¹dowego   czyraka,   jakim   to   jest  zniewolony  ETPC, 
który   przecie¿   nie   mo¿e   funkcjonowaæ   w   takich   zniewolonych   dogmatach   tj.  prawach 
ustalonych  przez  liberalno - lewackich  sêdziów,   którzy  t³umnie  gwa³c¹  niewygodne  sprawy
w³aœnie  przez  takie  bestialskie  prawa.   A¿   wierzyæ   siê   nie   chce,  ¿e  Komisja  Europejska 
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toleruje ³amanie praw cz³owieka przez ETPC, który jest bezkarny w swym dzia³aniu, bo przecie¿
swoimi   k³amliwymi   orzeczeniami   pomaga   oprawcom,   a   opinia  publiczna  manipulowana
przez  œrodki  masowego  przekazu  przychylna  jedynie  “ wielkim ” tego œwiata przekazuje nam 
jedynie  zafa³szowany  dobrobyt  tego  fikcyjnego Trybuna³u, który tak naprawdê nie jest otwarty 
na  dobro  drugiego  cz³owieka  czyli  wszystko  mija  siê  z  widoczn¹  prawd¹  Pana  naszego.

K  Skoro   Komisja   Europejska   œledzi³a   sytuacjê  wokó³  Trybuna³u  Konstytucyjnego
w  Polsce,  to  najwy¿sza ju¿ pora,  aby wnikliwie przeœledzi³a ona sytuacjê swego zniewolonego
ETPC,   który   od   lat   wydaje  bezprawne  orzeczenia  przez  gremium  jednoosobowe,  co  jest
przestêpstwem  nad  przestêpstwami,  które  w  ¿aden  sposób  nie  da usprawiedliwiæ siê, bo ono
wyraŸnie   mówi   nam   jakie  bezkarne  standardy  wystêpuj¹  w  tym  zniewolonym  Trybunale,
o   którym  ju¿  wiele  pisze  siê  w internecie miêdzy innymi na forum sêdziów Rzeczypospolitej
Polskiej,  na  niezale¿nym serwisie informacyjnym czy te¿ na stronie internetowej zwanej “ afery 
i  prawa ”,  tak¿e   wielu  sêdziów  ju¿  wie,  ¿e  to “ sumienie ” Unii  Europejskiej, to jest jedynie 
fikcj¹  czyli  zniewolon¹  wizytówk¹  cz³onkowskich  pañstw,  które nale¿¹ do Unii Europejskiej.

W  re¿imie  komunistycznym  11. 07. 1985  roku   obroni³am  swoj¹  pracê  doktorsk¹  na
Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie,   po   obronie  której  by³o
pe³ne  wymagane  kworum,  aby od razu nadaæ mi stopieñ doktora, lecz dziekan prof. Aleksander
Winnicki  nie  bra³  udzia³u  w  g³osowaniu,  dopuszczaj¹c  siê  wielkiego  przestêpstwa,   aby  po
3 - ech   miesi¹cach   zwo³aæ   nastêpne   g³osowanie   tj.  9. 10. 1985 r.,   aby  pog³êbiæ  to  swoje
przestêpstwo,  bo  wówczas  Rada  Wydzia³u  nie  dopuœci³a do g³osowania tzn. nie powiadomi³a
moich  recenzentów,  którzy  przecie¿  napisali  dobre  recenzje.  Gdy dochodzi³am swoich  praw
w  Centralnej  Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów  w  Warszawie,  to ta równie¿ dopuœci³a siê
przestêpstwa,  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   napisali   na  zamówienie  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  wszystko  jest  bardzo  dok³adnie  wyszczególnione 
w  sprawie  numer  23838 / 15.  Gdy  po  tak  wielu latach w sposób prawny dochodzi³am swoich 
praw   w   tak   ewidentnej   krzywdzie   naukowej,  to  14. 04. 2015 r.  z  Prokuratury  Rejonowej 
Szczecin  -  Niebuszewo  otrzyma³am  postanowienie  o  odmowie  œledztwa  ze  wzglêdu  na  to, 
¿e   we   wszystkich   przedstawionych   przeze   mnie   przestêpstwach  nast¹pi³o  przedawnienie 
karalnoœci   czynów   na   podstawie   art. 17 § 1 pkt 6 kpk   czyli   moi  pseudonaukowi  oprawcy 
uniknêli  kary.

Sprawy  re¿imu  komunistycznego  nigdy  nie  s¹  przedawnione,  dlatego  te¿  zwróci³am
siê   do   ETPC   o   przebadanie   tego   wszystkiego,    a    sêdzia    L.   B i a n k u   nadu¿ywaj¹c 
swojego   stanowiska   orzek³   jednym   zdaniem,   ¿e   moja   skarga   jest   niedopuszczalna,   to
faktycznie  trzeba  byæ  niespe³na  rozumu,  ¿eby  przy  tylu  przestêpstwach  paln¹æ tak¹ g³upotê,
która  jest  przestêpstwem  i  wyraŸnie  mówi,   ¿e  to  jest  pseudosêdzia,   który  boi  siê  prawdy 
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demaskuj¹cej  z³o,   tak¿e  uczestniczy  on  w  bezprawiu,   który   nasi¹kniêty  jest  bezprawnymi
dekalogami.   Skoro   E T P C  serwuje   nam   holokaust   niewygodnych   spraw,   to   wiadomo,
¿e   w   swoich   barbarzyñskich   ustawach   wymyœli³   dla   bezpieczeñstwa   sêdziów,   aby  nie
podawali  oni  pe³nego  imienia  tylko  np.  L.  B i a n k u,  co  tak  naprawdê jest poœmiewiskiem 
na  skalê  miêdzynarodow¹,  czyli  trzymaj¹c  niewygodne sprawy w pêtlach k³amstwa, przemocy
i   œmierci   pragn¹   byæ   na   pó³   anonimowi,    aby   móc   na   szerok¹   skalê   wspó³pracowaæ
w  szerzeniu  z³a  poprzez  pacyfikacjê  zbyt  hañbi¹cych  spraw. 

S z a n o w n y   P a n i e   P r z e w o d n i c z ¹ c y,    mam    Pan   g³êbokie   uprawnienia
jako  Przewodnicz¹cy  ca³ej  Komisji  Europejskiej,  i  jestem  g³êboko  przekonana,  ¿e  w swym
s³u¿bowym   obowi¹zku  zareaguje  Pan  na  takie  nieludzkie  prowadzenie  spraw  przez  ETPC,
który  skrzywdzi³  ju¿ tysi¹ce osób, które walczy³y o prawdê, a obecnie przez ich takie nieludzkie
orzecznictwo,  ¿e  sprawa  jest  ostateczna,  wymusza  siê  na  ofiarach  wymuszone  ich warunki,
¿e  cz³owiek  jest  bezradny  przez  tê  pseudosêdziowsk¹  sitwê,   która  atakuje  wolnoœæ  s³owa. 
Pismo   ETPC   zosta³o   wydane  15 paŸdziernika  2015 r.   czyli   termin   odwo³awczy  trwa  do
15 kwietnia 2016 r.,  ale  jak  tutaj  odwo³aæ  siê,  kiedy  sprawa  nie  podlega  zaskar¿eniu,   czyli 
jak  widaæ  ten  fikcyjny  Trybuna³  nie  chce  widzieæ  i  znaæ  prawdy,   któr¹  nagminnie  t³amsi, 
co  wpisuje  siê  w  znamiona  najokropniejszej  dyktatury  jaka  tam  wdar³a  siê,  ¿e  nawet  ca³y 
œwiat  o  tym  nie  wie. 

W   E u r o p e j s k i m   T r y b u n a l e   P r a w   C z ³ o w i e k a    nie   istnieje   prawo 
do   niewygodnej   prawdy,   jak   i   prawo   do   ochrony   ludzkiego  ¿ycia,  bo  jest  wykreœlone
z  dekalogu  Bo¿ego,  ale  nie  znaczy  to,  abym  by³a  bierna  na te tak jawne afery i zak³amania,
które   zadomowi³y   siê   w   tym   Trybunale,  który  swoim  bezprawiem  blokuje  prawdê  czyli
cudzo³o¿y   z   nieprawd¹.   Czy   ci   pseudosêdziowie   nie   wiedz¹   o   tym ?,   ¿e   nie   mo¿na
dochodziæ  sprawiedliwoœci  ³ami¹c  prawo,   które  dostosowane  by³oby  do  œwieckiego  re¿imu 
liberalno - lewackiego,   jak   to   mieliœmy   w   naszym   Polskim   Trybunale,   który  w  obliczu 
pope³nionych  przestêpstw  powinien  byæ  ju¿  dawno  skasowany,   ale  zosta³  naprawiany,  i  to 
powinno   byæ   wzorem   dla   ca³ej   Komisji   Europejskiej,   która   nie  znaj¹c  sprawy  broni³a 
opozycjê,   która   jedynie  broni³a  w³asnych  interesów  i  przywilejów,  jak  to  trafnie  okreœli³a 
Premier  Polski  Beata  Szyd³o. 

ETPC  swoimi  orzecznictwami  daje  wymowne  œwiadectwo  swego  bezprawia,   bo  on
skazuje  niewygodne  sprawy  na  zapomnienie,  abyœmy  nigdy  ju¿  nie  wnikali  w  nie pomimo 
tylu  niepodwa¿alnych  dowodów,  tak¿e  przy  ich  politycznej  poprawnoœci,  która  wpisuje  siê 
w   znamiona   dawnej   s³u¿by   bezpieczeñstwa   weszliœmy   w   epokê   bezprawia,  okropnego 
zak³amania   i   tuszowania   faktów,   która   jest   rajem  dla  przestêpców,  gdzie  z  czasem  ich 
przestêpstwa  ulegaj¹  przedawnieniu.  Ten  ETPC  o  nieograniczonej  wolnoœci,  który zd¹¿a do 
nieograniczonego   totalitaryzmu   d¹¿y   si³¹  do  niszczenia  niewygodnych  spraw,  bo  przecie¿ 
bezprawnie  niszczy  on  akta  w  ci¹gu  jednego  roku  od  daty  postanowienia  czyli  bez  prawa 
zaskar¿enia  niszczone  s¹  akta,   i   jak   widaæ  ci  pseudosêdziowie  maj¹  swoj¹  wizjê  œwiata,
któr¹  na  si³ê  chc¹  narzuciæ  ofiarom,  których  przecie¿  poprzez takie postêpowanie nagminnie
zastraszaj¹. 
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Ten  Europejski  Trybuna³  porówna³abym  do  z³otego  cielca  stworzonego przez Aarona
na  ¿yczenie  Izraelitów  podczas  nadspodziewanie d³ugiej nieobecnoœci Moj¿esza, jak to podaj¹
nam  biblijne  fakty,  bo  przecie¿  on  jest  przesi¹kniêty  niesamowit¹  skal¹ absurdu i œwiadom¹ 
dywersj¹  d³awi  zbyt  hañbi¹ce  sprawy,   które  oœmieszaj¹  pseudonaukowców,  pseudosêdziów
i   innych   pseudodobroczyñców,   którzy   pragn¹,   abyœmy   zawsze   przebywali   w  piekielnej 
zag³adzie przeolbrzymiej bezkarnoœci i niesprawiedliwoœci.  Sêdziowie Europejskiego Trybuna³u
pewni   s¹   swej   bezkarnoœci,   dlatego   te¿   pogardzaj¹   prawdziwymi   faktami  spraw,  które
docieraj¹  do  nich,  bo  przecie¿  oni  nie  licz¹  siê  z  nimi,  w  zwi¹zku  z  czym  ³ami¹ i depcz¹
podstawowe  prawa  cz³owieka  w  tej  t³umionej  wolnoœci, w której kreuj¹ tak naprawdê to swój
nad  wyraz  zniewolony  wizerunek.

S z a n o w n y   P a n i e   P r z e w o d n i c z ¹ c y,   skoro   zosta³  Pan  wybrany  na  tak
wielkie   stanowisko   Komisji   Europejskiej,   to   przecie¿   z   góry   jest   wiadome,   ¿e   w  tej
sodomistycznej   niesprawiedliwoœci   E T P C   nie    sprzeniewierzy   siê   Pan   prawdzie,  i  nie 
bêdzie   te¿   przebywa³  w  fa³szywej  m¹droœci  tego  Europejskiego  Trybuna³u,  tylko podejmie
Pan  odpowiednie  kroki,  aby nast¹pi³ olbrzymi przewrót tego Trybuna³u, który w niewygodnych
sprawach  nieustannie  idzie  na  kompromisy  ze  z³em,   i   swoim   k³amliwym   orzecznictwem
og³usza  i  dyskredytowuje  ofiary,  zabezpieczaj¹c siê wynaturzonymi prawami,  które uw³aczaj¹ 
godnoœci  ludzkiej.   E T P C   w   samym   œrodku   jest   t r u p e m   i   jako   ciemiê¿yciel   Unii
Europejskiej  nad  wyraz  j¹  kompromituje  na  forum  ca³ego  œwiata,  i  nie  podejrzewam,   aby
zignorowano  mój  tak  wa¿ny  list,  bo  to  œwiadczy³oby,  ¿e  Komisja  Europejska  aprobuje tak 
jawne   nadu¿ycia   Europejskiego   Trybuna³u,   który   serwuje   nam   œwiat  iluzji,  pozbawiony 
nadziei,  prawdy  i  radoœci  Pana  naszego. 

Pragnê  dodaæ,   ¿e  E T P C  przy  takich  wynaturzonych  prawach  d³ugo  nie  poci¹gnie
w  tak  licznych  przestêpstwach  swych  w  tej  obecnej  niewoli z³a i œmierci w mgle fa³szywych 
ideologii  i  ba³wochwalstwa,   w   której   s¹downie  chronione   s¹  antymoralne  i  antyrodzinne 
ustawy,   bo   narody   budz¹   siê  i  nie  chc¹  ¿yæ  jedynie  w  ciemnoœciach  najprzeró¿niejszych
wypaczeñ  nie  tylko  natury  seksualnej,  ale  we wszystkich dziedzinach naszego przemijaj¹cego 
¿ycia,  dlatego  te¿   K o m i s j a   E u r o p e j s k a   musi  wstrzymaæ tak nieludzkie traktowanie
niewygodnych  spraw  przez  Europejski  Trybuna³,  który  b³êdnie  myœli,  ¿e poprzez wy¿ynanie
niechlubnych  spraw  zatrze  wszelkie  ich  œlady  i  uœpi  sumienia  ofiar,  które  do nich zwraca³y
siê,  nie  wiedz¹c  o  tym,  ¿e  tam  jest  brak  zainteresowania  niesprawiedliwoœci¹.

List   ten   napisa³am   jedynie  z  woli  Pana  mego  Jezusa  Chrystusa  i  wierzê  g³êboko,
¿e  bêdzie  podany  on  do  wiadomoœci  ca³ej  Komisji  Europejskiej, która rozpocznie likwidacjê
lub   te¿   dog³êbn¹   naprawê   Europejskiego   Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  na  wzór  Polskiego
Trybuna³u.  Do³¹czam  kopiê  listu  od  ( 15. 10. 2015 r. )  i  do  ( 10. 11. 2015 r. )  Europejskiego 
Trybuna³u  Praw  Cz³owieka,  a  prawie  ca³a dokumentacja zwi¹zana z omawian¹ moj¹ naukow¹
krzywd¹   znajduje   siê   na   mej   stronie   internetowej,   o   czym   wy¿ej   wspomnia³am  wraz
z  obecnym  listem,  który  znajduje  siê  w  punkcie  nr. 77.   

                                                    Szczêœæ  Bo¿e ! 
             Anna  Aniela  Flak
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