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ЗАПЕРЕЧЕННЯ 
на апеляційну скаргу

Шепетівський міжрайонний прокурор Іванов І. І., який виступав обвинувачем в Шепетівському міськрайонному суді у кримінальному провадженні № 12015140050000000 за обвинуваченням Коваля Сергія Миколайовича за ч. 3 ст. 185 КК України, подав апеляційну скаргу на вирок Шепетівського міськрайонного суду від 22.09.2019 у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання особі засудженого.
Керуючись ст. 401 КПК України бажаю надати заперечення по суті апеляційної скарги.
Прокурор вважає, що призначене Ковалю С. М. покарання у вигляді 5 (п’яти) років позбавлення волі є недостатнім, занадто м’яким, у зв’язку із чим просить скасувати вирок суду в зв’язку з м’якістю призначеного покарання та його невідповідністю особі засудженого.
З таким твердженням прокурора не можна погодитись з огляду на те, що суд І інстанції при вирішенні питання про міру покарання вже врахував, що засуджений С. М. Коваль позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, має сім’ю, на утриманні у нього є троє неповнолітніх дітей, у вчиненому злочині він щиро розкаявся і добровільно відшкодував потерпілому збитки, а тому судом правильно враховані в повній мірі з посиланням на матеріали кримінального провадження (а. с. 210-232), відомості про особу, у зв’язку із чим вирок суду в часині визначення міри покарання є законним та справедливим, і достатнім та необхідним для виправлення засудженого та попередження скоєння нових злочинів.
Більш того, більш сувора міра покарання є занадто суворою та такою, яка на тривалий строк позбавить Коваля Сергія Миколайовича волі, внаслідок чого той втратить соціальні зв’язки із суспільством та не зможе належним чином утримувати свою родину.
У розгляді апеляційної скарги бажаю прийняти участь.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 402, 407, 409, 414 КПК України,

ПРОШУ:

1.Апеляційну скаргу прокурора Шепетівської міжрайонної прокуратури залишити без задоволення.
2.Вирок Шепетівського міськрайонного суду від 22.09.2019 залишити без змін.

Додатки:
1)Копія заперечення на апеляційну скаргу (з додатками).
2)Ордер № 062/19 від 00.00.0000, копія договору № 16/2019 про надання правової допомоги.
3)Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 000 від 04.10.2014.
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