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Z takim komunistycznym werdyktem w sprawie skargi na ten fikcyjny Trybuna³
zapadniêtym 21. 09. 2017 r. (kopia w za³¹czeniu ), który dosta³am 18.10. br. absolutnie nie
zgadzam siê, bo przecie¿ ca³y Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka ( E T P C ) dzia³aj¹cy
w oparciu o ustanowione lewackie prawa zakpi³ sobie z mojej skargi na niego przy tak
licznych podanych przestêpstwach, ale to wszystko na marne nie posz³o, bo dziêki mojej
stronie internetowej / http:annaanielaflak.eu / ca³y œwiat dowiaduje siê z jakimi nieludzkimi
patologiami mamy do czynienia w tym europejskim stworze sprawiedliwoœci w Strasburgu,
który na poœmiewisko swoje w tak wa¿nej decyzji jednoosobowo przez sêdzinê z Austrii
Gabriele Kucsko - Stadlmayer podj¹³ decyzjê za ca³y ten nieludzki wymiar sprawiedliwoœci,
który ju¿ dawno powinien byæ rozwi¹zany dla dobra ca³ej Unii Europejskiej, bo on jedynie
tym swoim mataczeniem zasmrodzi³ wszystkie unijne pañstwa. Tak jak poprzednio, tak i obecnie
bez ¿adnych argumentów dosta³am odpowiedŸ zawart¹ w jednym zdaniu, ¿e sprawa jest
niedopuszczalna, ostateczna, nie podlega zaskar¿eniu, nie prowadzi siê ¿adnej korespondencji,
i ¿e akta bêd¹ zniszczone w ci¹gu jednego roku od daty decyzji czyli zosta³y wymienione
przestêpstwa, które Trybuna³ ma wpisane w swoj¹ prawnicz¹ dzia³alnoœæ, i na które wcale
nie ustosunkowa³ siê, które by³y podane w skardze, tak¿e wszystko skopiowano z poprzedniej
nieludzkiej decyzji z 15. 10. 2015 r., gdzie w niewygodnej tak mojej sprawie napisane by³o
wszystko tak samo, ¿e nawet najgorszej maœci debile zadaliby sobie trochê trudu, aby
ustosunkowaæ siê do wszystkich zarzucanych przestêpstw i coœ m¹drego napisaæ.
Takim hitlerowskim i stalinowskim werdyktem nie zatuszuj¹ Pañstwo moj¹ tak
niewygodn¹ skarg¹ na ETPC, który notorycznie ³amie prawa przy hañbi¹cych i trudnych
sprawach i z tymi patologiami nikt nie walczy, bo jak widaæ na ten bezprawny Trybuna³,
który pozbawiony jest oznak prawdziwego cz³owieczeñstwa nie ma mocnych. Lewaccy
pseudosêdziowe z waszego fikcyjnego wymiaru sprawiedliwoœci niewygodne sprawy prowadz¹
tak, do których to zalicza siê i moja sprawa, aby tylko zacementowaæ je, i aby nie wysz³y
haniebne dzia³ania wasze, jak to trafnie powiedzia³a te¿ Pani Ma³gorzata Wassermann polska
adwokat i polityk, pos³anka na Sejm VIII kadencji, ale odnoœnie afery Amber Gold:
“ Sprawê prowadzono tak, by nikt poza Marcinem P. i jego ¿on¹ nie zosta³ skazany.” ETPC,
który przecie¿ nie ma nic wspólnego z prawdziwymi cz³owieczymi prawami powinien mieæ
nazwê zmienion¹ na lewacki trybuna³ praw cz³owieka, bo przecie¿ on morduje niewygodne
sprawy i jest te¿ za mordowaniem niechcianych nienarodzonych dzieci i za wypaczonymi
prawami, nad którymi powiewa œmierdz¹ca genderowska têcza. Ten prawniczy wrak pozostaje
poza jak¹kolwiek kontrol¹ spo³eczn¹ i w sk³adzie jednoosobowym przy tak licznych
przestêpstwach robi to co mu siê podoba, tak jak robi³a to nasza poprzednia ekipa rz¹dz¹ca
na czele ze zdrajc¹ Tuskiem i Kopacz, którzy niesamowicie zniewalali nasz kraj i nie
dopuszczali do rzetelnego przebadania nie tylko wspomnianej ju¿ afery Amber Gold, ale równie¿
katastrofy smoleñskiej, i wielu innych afer, a obecnie kompetentne komisje czyni¹ wszystko

-2to, co winne s¹ ca³emu polskiemu spo³eczeñstwu, aby ju¿ w przysz³oœci nigdy nie dochodzi³o
do takich okropnych przestêpstw, i w waszym nieludzkim trybunale potrzebne s¹ równie¿
komisje œledcze, w którym udzia³ powinna wzi¹æ Pani M a ³ g o r z a t a W a s s e r m a n n,
która swoj¹ wiedz¹ przewy¿sza wszystkich zacietrzewionych lewackich sêdziów nie tylko
w naszym kraju, ale i w tym waszym haniebnym pod wzglêdem prawnym trybunale, który
pracuje gorzej jak na pó³ gwizdka, bo przecie¿ prawnie poprzez takie nieludzkie orzeczenia
sta³ siê ju¿ debilowaty, tak¿e jako d e b i l nie ma ju¿ racji jakiegokolwiek bytu. Lewacka
Unia Europejska ca³y czas marginalizuje Polskê, gdzie przecie¿ wybrano zdrajcê Tuska wbrew
naszemu rz¹dowi na szefa Rady Europejskiej, tak¿e ETPC idzie t¹ sam¹ drog¹ i zmarginalizowa³
moj¹ tak niewygodn¹ skarg¹ na siebie, aby jego oszustwa, manipulacje i rzeczywista prawda
by³y dalej kamuflowane, co wszystko to odbywa siê za zgod¹ Generalnego Sekretarza Rady
Europy Thorbjorna Jaglanda, do którego za³¹czam kopiê listu skierowanego do niego.
P r a g n ê poinformowaæ ca³y fikcyjny i bezprawny Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka, ¿e wczeœniej czy póŸniej to i tak obroniê œwiadectwo prawdy waszego
nieludzkiego bezprawia, bo ofiara mojej krzywdy moralnej z 9.10.1985 r. nigdy nie bêdzie
zapomniana, bo ona sta³a siê fundamentem wêgielnym mojej nadprzyrodzonej misji, która
skierowana jest do ca³ej ludzkoœci i wszystkich nastêpnych pokoleñ, co mo¿na sprawdziæ
to na mojej stronie internetowej. Wkrótce te¿ wyœlê dwa listy do Watykanu w sumie na
40 stron zarówno do Ojca Œwiêtego Franciszka, jak i Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
kard. Gerharda Ludwiga Müllera, w których to równie¿ napisane bêdzie o waszych perfidnych
dzia³aniach w niewygodnych sprawach, i wszystko bêdzie to do wgl¹du na internetowej stronie
mej, tak¿e ca³y œwiat i tak dowiaduje siê o nieludzkich dzia³aniach waszych, w których
uwa¿acie siê za uprzywilejowan¹ kastê, która oczywiœcie pozbawiona jest szacunku, wartoœci,
zasad i sprawiedliwoœci, dlatego te¿ nikt z ludzi zdrowo myœl¹cych nie ma do was zaufania.
Lewaccy pseudoprawnicy z ETPC, jak i wszyscy lewaccy przywódcy Unii Europejskiej
to najwyraŸniej postradali zmys³y, bo przecie¿ oni s¹ pewni, ¿e te ich niejednokrotnie
nieludzkie orzeczenia, dzia³ania i prawa unijne narody bêd¹ przyjmowaæ bezkrytycznie, tak¿e
ja jako cz³onek tego bezprawnego euroko³chozu nigdy nie zgodzê siê z takim werdyktem
jednozdaniowym, który jest prób¹ wywarcia na mnie naciskowego szanta¿u, abym siê na
sta³e przymknê³a i nie mog³a zmierzyæ siê z waszymi tragicznymi ju¿ bezprawiami, bo
biorê przyk³ad miêdzy innymi i z takich ludzi jak np. Pan Jaros³aw Kaczyñski, Antoni
Macierewicz czy Wojciech Sumliñski, którzy jako niewygodni œwiadkowie nie bali siê
nieludzkich przeœladowañ, k³amstw i najprzeró¿niejszych presji, bo dla nich, jak i dla mnie
najwa¿niejsza jest b e z k o m p r o m i s o w a p r a w d a. E T P C jest niesprawiedliwym
wymiarem sprawiedliwoœci wyrzynaj¹cym niewygodne sprawy i jako zerowy autorytet s³u¿y
on jedynie fikcyjnej sprawiedliwoœci w tej dyktaturze relatywizmu, a poniewa¿ zrezygnowa³
on ze swojego cz³owieczeñstwa maj¹c za nic Boga, dlatego te¿ rezygnowa³ ze wszystkiego,
bo przecie¿ cz³owieczeñstwo jest ucieleœnieniem prawdziwoœci naszej wiary (Ojciec Œwiêty
Franciszek).
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