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КЛОПОТАННЯ
Про проведення судового засідання в режимі відео конференції Печерським
районним судом м.Київ.
По вих.№12-86 від 15.11.2012 року – СКАРГА
в порядку ст.236 КПК України, рішення Конституційного суду України від
14.12.2011року

У повідомленні, від 20.05.2014 року, Печерський районний суд м.Києва
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повідомляє про проведенні провадження на скаргу Канцара В.Д, о продовженні
порушення прав і бездіяльності Генеральної прокуратури України, які вказані у
матеріалах справи №1-кс-11/12, і викликають у судове засідання – 02 червня 2014
року о 17 г. 00 хв. у м.Київ, вул.Хрещатик, 42-а, кабінет №34, суддя Фаркош Ю.А.
(посилання, Документ14).

Після обшуку з елементами грабежу і тортур (посилання відео), більше ніж ста
судових засідань (посилання), семи років перебування під запобіжним заходом у
вигляді застави та підписки про невиїзд (посилання), у зв'язку з важким матеріальним
становищем Канцара В.Д. і загальною ситуацією в країні, коли на дорогах
розстрілюють та викрадають людей, а з/д транспорт блокують (посилання розділ 15,
посилання), відстань між Алчевськом та Києвом у 800 км – прийняти рішення,
аналогічне резолютивній частині ухвали від 12.04.2013р. по справі №642/1218/13
Ленінського районного суду м.Харкова (посилання ухвала), тобто розглянути
вих.№12-86 від 15.11.2012 року в режимі відео конференції з Алчевським міським
судом Луганської області, де Канцара В.Д. буде знаходитись у визначену Печерським
районним судом м.Київ дату та час розгляду справи.

Згідно статті 158-1 глави 4 Цивільного процесуального кодекса України про
участь у судовому засіданні у режимі відео конференції:
П Р О Ш У повторно (вих.№14-15 від 17.02.2014г., вих.№14-26 від 16.05.2014р.)

1.Президента України:
                    


1.1 Зупинити практику багаторічних перехресних розглядів злочину по

відношенню громадян України.
1.2 Надати допомогу в належному розгляді вих.№12-86 від 15.11.2012

                    


року «про бездіяльність чи діянні Генеральної прокуратури України» исх.№14-27-1
від 28.05.2014г., у виконанні прохальної частини даної заяви – з ціллю завершення
рекету,рейдерства та тортур громадян України.
2.2 Не направляти справжню заяву по так званій приналежності.

                    


2.Міжнародне співтовариство Офіс Ради Європи в Україні:
2.1. Надати допомогу в першочерговому розгляді заяв наданих Канцара В.Д. в
Європейський суд з прав людини.

02.06.2014 рік                                                                    В.Д. Канцара

Документ №1
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Копия верна

Канцара В.Д.
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