
 

Dosarul nr.21-33/17

 

Î N C H E I E R E

 

 

19 iulie 2017                                                                               or. Ştefan Vodă

 

Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător                                D. Dubcovețchi

Grefier                                                                       M. Efremov

Cu participarea:

Reprezentantului IP Ștefan Vodă                                     A. Verdîș

Procurorului                                                                      N. Tian

Avocatului                                                                         E.Cotovici

a judecat în ședința publică demersul depus de către  Inspectoratul de Poliţie
Ştefan Vodă, privind anunțarea in căutare a condamnatului:

X, născut la X, locuitor al s. X, r-l X, studii X, X, X, X anterior judecat, cetățean
a X,

 

C O N S T A T Ă:

 

          Prin sentința judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă din 23 iunie 2017,
X  a  fost  condamnat  la  6  (șase)  ani  închisoare,  cu  ispășirea  pedepsei  în
penitenciar  de  tip  semiînchis,  pentru  comiterea  infracțiunii  prevăzute  de



art.2011 alin.(2) lit.c) Cod penal.

         La data de XXXXXXXXX în adresa Judecătoriei Căuşeni, sediul Ştefan
Vodă, de la IP Ştefan Vodă a parvenit un demers, prin care se solicită de a fi
anunţat în căutare condamnatul X.

       În  demers,  reprezentantul  IP  Stefan  Voda  solicită  anunțarea
condamnatului X in căutare, motivând cu faptul, ca el  a părăsit locul de trai si
se eschivează de la executarea pedepsei aplicate.

       În şedinţa de judecata reprezentantul IP Stefan Voda a susținut demersul.

Procurorul în cadrul ședinței a solicitat admiterea demersului.

       Aparatorul in sedinta de judecata a solicitat admiterea demersului.

       Ascultînd participanții, examinînd materialele cauzei instanta consideră
demersul întemeiat din urmatoarele considerente.

        Stabilind normele de drept aplicabile cazului,instanta releva urmatoarele.

        Conform art.196 al.(3) Cod de executare, hotărîrea privind condamnarea
la închisoare în privinţa persoanei care, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii,
nu  s-a  aflat  în  stare  de  arest  preventiv  sau  hotărîrea  privind  înlocuirea
pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în condiţiile art.64 alin.(5) din Codul
penal şi dispoziţia de executare se trimit organului afacerilor interne în a cărui
rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul pentru escortarea lui la locul de
deţinere cel mai apropiat.

       Potrivit aliniatului (4) al aceluiasi articol, dacă, la punerea în executare a
hotărîrii,  s-a  constatat  că condamnatul  care nu s-a aflat  în  stare de arest
preventiv a părăsit  domiciliul  şi  locul  aflării  lui  nu este cunoscut,  organul
afacerilor  interne  trimite  instanţei  de  judecată  un  raport  şi  materialele
necesare pentru darea în căutare a condamnatului.

        Conform art.469 al 1 pct.10 CPP, la executarea pedepsei, instanţa de
judecată  soluţionează  chestiunea  cu  privire  la  căutarea  persoanelor
condamnate  care  se  ascund  de  organele  care  pun  în  executare  pedeapsa.

Instanța  de  judecată  constată  că,  condamnatul  nu  a  fost  prezent  la
pronunțarea   sentinței  Judecătoriei  Căușeni,  sediul  Ştefan  Vodă  din
XXXXXXXXX,  la  moment  el  a  părăsit  locul  de  trai  plecind  într-o  direcţie
necunoscută.



Instanța  mei  reține  și  faptul  că,  sentința  Judecătoriei  Căușeni,  sediul
Ştefan Vodă din XXXXXXXXX a fost contestată cu apel, conform datelor secției
evidența procesuală a judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă, astfel nefiind
definitive.

Totodată, instanța de judecată constată că, prin sentința în cauză a fost
dispusă aplicarea în privința lui X a măsurii preventive-arest preventiv pînă la
intrarea  sentinței  în  vigoare,  astfel  ea  fiind  executorie  în  partea  aplicării
măsurii preventive.

        În urma verificărilor şi  anume prin explicațiile cet.  X care este X
condamnatului  și  a  lui  X,  care  este  X  condamnatului,  s-a  constatat  că
condamnatul este plecat din localitate, nefiind cunoscut locul unde se află el.

       Faptul că condamnatul nu se află pe teritoriul s. X, r-l X se adevereşte şi
prin  certificatul  eliberat  de  către  Primăria  X,  r-l  X  cu  nr.  X  la  data  de
XXXXXXXXX

       Toate acțiunile îndreptate spre depistarea locului aflării condamnatului nu
au avut succes, de aceia instanța de judecata considera necesar de a admite
demersul.

       Luînd în consideraţie cele expuse, conducîndu-se de art.art.469 al.1
p.10,471  CPP, instanta de  judecata,    

D I S P U N E :

              

         A admite demersul IP ŞtefanVodă.

         A-l anunta pe condamnatul X, născut la X, locuitor al s. X, r-l X, în căutare.

         Căutarea condamnatului se dispune IP Stefan Voda.

         Încheierea cu drept de recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15
zile.

 

 

       Presed inte le sed inte i                                                    Dan
Dubcovețchi




