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Справа № 1-15/2010р.
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ
8 жовтня 2010 року Сумський районний суд в складі головуючого судді Дашутіна І.В., при секретарі Макошенець С.І., з
участю прокурора Мокренко Ю.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми справу по звинуваченню
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Суми, українця, громадянина України, з середньою освітою, розлученого,
непрацюючого, мешканця АДРЕСА_1 судимого: 24.12.1996 року Ковпаківським районним судом м. Суми за ст. 140 ч. 2, ст. 140
ч. 3 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі; 15.01.2001 року за ст. 140 ч. 2 КК України до 1 року позбавлення волі;
30.05.2001 року Ковпаківським районним судом м. Суми за ст. 140 ч. 3 КК України до 1 року 3 місяців позбавлення волі;
10.02.2004 року Ковпаківським районним судом м. Суми за ст. 185 ч. 3 КК України до 1 року 3 місяців позбавлення волі;
22.01.2007 року Ковпаківським районним судом м. Суми за ст. 186 ч. 2 КК України до 4 років позбавлення волі, постановою
Уманського районного суду Черкаської області від 12.09.2008 року на підставі ст. 82 КК України не відбуту частину покарання
змінено на 1 рік 8 місяців 2 дні виправних робіт з відрахуванням 20 % із його заробітку,
за ч. 2 ст. 389 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшла кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_1, дії якого органами досудового слідства були кваліфіковані
за ч. 2 ст. 389 КК України, тобто за ухилення від відбування покарання у виді виправних робіт.
Відповідно до ухвали Сумського районного суду Сумської області від 25 листопада 2009 року ОСОБА_1 був оголошений в
розшук та згідно з листом прокуратури Сумської області ОСОБА_1 був затриманий 25 грудня 2009 року в м. Краснодар
Російської Федерації.
28 січня 2010 року Сумським районним судом Сумської області були зібрані і відправлені за належністю всі необхідні документи
для здійснення екстрадиції ОСОБА_1
17 травня 2010 року на адресу суду надійшов офіційний лист з Генеральної прокуратури Російської Федерації, в якому зазначено,
що в зв’язку тим, що в кримінальному законодавстві Російської Федерації немає аналогічного складу злочину, то у відповідності
до ст. 2 Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13.12.1957 року вони не можуть задовольнити запит про видачу
ОСОБА_1 для притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 389 КК України.
Листом Генеральної прокуратури Російської Федерації від 07.06.2010 року було задоволено запит Генеральної прокуратури
України про тимчасову видачу, строком на три місяці ОСОБА_1 для притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 2
ст. 186 КК України і ч. 2 ст. 185 КК України, по справі, яка перебуває в провадженні СВ Ковпаківського РВ Сумського МУ
ГУМВС України в Сумській області.
Згідно з п. 12 ч. 2 ст. 6 КПК України Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю стосовно
злочину, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.
Тому, кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 389 КК України необхідно
закрити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 6 КПК України, суд, П О С Т А Н О В И В:
Закрити кримінальну справу, звільнивши ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 389 КК України на підставі
неотримання згоди держави, яка видала особу.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 у вигляді – утримання під вартою – скасувати.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області через Сумський районний суд на протязі 7 діб з дня її
проголошення.
Суддя (підпис)
З оригіналом згідно
Суддя
І.В. Дашутін
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