Потужний запах спиртного у Трускавецькому Суді в робочий час. І при чім тут прокурор? (Відео)
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У вівторок 28 липня 2015 року у Трускавці під час спілкування у залі Суду, за участі
прокурора з Трускавця, Адвоката Анатолія Мацея та громадського діяча Грабовського
Святослава у справі про самозахоплення землі та потуранні посадовими особами в тому
числі з правоохоронних органів у "прикритті" цього злочину, виявилось що хтось з
учасників процесу прийшов у дуже випившому стані на судове засідання. Адвокат
Анатолій Мацей припустив, що джерелом запаху спиртного був прокурор і запропонував
йому спільно з ним поїхати на медичне освідчення, на що прокурор відмовився і під час
оголошення перерви на нарадчу кімнату для судді кудись зник не дочекавшись рішення.
Чи настільки безкарними себе почувають представники "прокуратури", щоби постійно
ходити на Суди у нетверезому вигляді і в такому "адекватному" стані приймати участь у
вирішенні долі людей? Чи це поодинокий випадок, який Адвокат Мацей не міг не
зауважити та зробив зауваження? А може в прокурорів Трускавця мала завантаженість
і є час на розпивання напоїв у робочий час, а проблеми людей і функціональні обов'язки
це справа другорядна? Чи буде здійснення по цьому інциденту службова перевірка та
встановлено хто є хто? Чи припиняться безчинства "правоохоронців" та їхні "яскраві"
приклади для наслідування Законослухняним громадянам?

Згодом побачимо, але вже зараз видно, що люструвати є кого і у Трускавці.

P.S. Ми виключаємо той факт, що в нетверезому стані могла прийти представник феміди
Суддя п.Василюк Т.В.
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Спілкування Адвоката Анатолія Мацея з прокурорм на 5 хв. 40 сек. відео

{youtube}lh7TE318wzY{/youtube}

Стосовно спілкування з п.Василюк, щодо знімання подій у залі Суду, то наперед
вибачаюсь перед п. Тетяною Василівною за, ймовірно вперту, позицію продовжувати
відеознімання попри її прохання залишити залу.

На мою думку, Суддя Василюк Т.В. є одна з небагатьох Суддів які є професіоналами
своєї справи та справді неупереджено Судять, але як казав Платон: "Хоч ти мій друг та
істина дорожча".

Святослав Грабовський: "Тому, якщо судові процеси є відкритими, то ніхто не має права у
незаконний спосіб їх "закривати" чи перешкоджати висвітленню таких процесів".

Автор:Святослав Грабовський
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