Борислав. Війни з "комунальною мафією" 1. Суд. (відеозвіт)
П'ятниця, 19 червня 2015, 15:18

19 червня 2015 року у місті Борислав пройшло судове засідання по справі Чапля
Олександр проти Бориславського міськвиконкому в контексті комунальних тарифів. Суть
справи полягає в тому, що рішення виконкому є незаконними і Олександр Чапля вимагає
скасування незаконних рішень виконкому. Супроводжують справу адвокат Анатолій
Мацей та експерт в комунальних питаннях і представник Олександра в Суді - Богдан
Юзефів. На підтримку вимог олександра до судового засідання прийшли активіста міста
Борислав такі як: Віктор Руднєв, Руслана Мельник, Володимир Макарець, Святослав
Грабовський та інші.

На початку судового засідання виникло невеличке недорозуміння між мною та Суддею
щодо відеофіксації судового засідання, але за кілька хвилин було вичерпано і сторони
перейшли до подання клопотань. Сторона виконкому сподівалась на те, що оголошивши,
те що позивач знав про рішення виконкому і не скористався своїм правом на його
оскарження протягом 6 місяців втратив таке право, а отже рішення виконкому повинно
діяти далі. Адвокат Мацей Анатолій наголосив на тому, що крім слів від представника не
поступило жодного доказу, а отже це його припущення і нічого більше. Тоді представник
виконкому показав вирізку з газети в якій було опубліковане рішення виконкому, але
адвокат Анатолій Мацей знову ж таки наголосив на тому, що цей папірець нічого не
вартий, бо там не вказано, ні видавника, ні тиражу, ні назви газети. Адвокат Мацей
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зауважив, що якщо і існує така газета то нехай він її подасть суду як доказ. Богдан
Юзефів, в свою чергу, зауважив, що якщо представник виконкому принесе таку газету в
якості доказу, то це лише свідчитиме про те що справді існує незаконне рішення
виконкому і виконком понесе ще більшу відповідальність.

Суддя оголосив перерву в засідання задля того, щоб були витребувані необхідні номера
газет де є оприлюднені рішення виконкому, що тарифів. Як це відбувалось детально
можна подивитись на відео.. Тисніть детальніше.
{youtube}-lCI8NTVSYw{/youtube}
{youtube}0GHWrbDcxc4{/youtube}
{youtube}PmXR0iwqTtY{/youtube}
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