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פסק דין

שם אוקראינה

ב -3 ביולי 2018, השופט החוקר של בית המשפט המחוזי המקומי פרימורסקי של אודסה PERSON_1, לאחר ששקל את עתירתו של
התובע של משרד התובע המקומי של אודסה מס 'PERSON_2 3 על גישה זמנית למידע המכיל סוד מוגן על פי חוק על החומרים של
חקירה קדם משפט נכנס במרשם המאוחד של חקירות קדם משפט תחת מס '12018160500001892 מיום 3 באפריל 2018, בעילה

של ביצוע עבירות פליליות על פי חלק 4 של אמנות. 358, חלק 1 אמנות. 190 של החוק הפלילי של אוקראינה,

מותקן:

החקירה שלפני המשפט קבעה כי ב-3 באפריל 2018, רופא המשפחה של פרימורסקי באודסה, ה-GUNP באזור אודסה קיבל ערעור
מראש הארגון "המאבק בשחיתות ובגילויי התעללות על ידי גורמים רשמיים" PERSON_3, בנוגע לפעולות בלתי חוקיות של אנשים

לא מזוהים שמטרתן תפיסה בלתי חוקית של דירת מגורים בכתובת: ADDRESS_1, אשר בזכות רכוש פרטי שייך PERSON_4, על
ידי זיוף מסמכים.

Gr. על בסיס הערעור של PERSON_5 במהלך העיבוד של חומרים אלה, נמצא כי נוטריון פרטי של מחוז נוטריון העיר אודסה
PERSON_6 מיום 25.1.2018 נפתח תיק תורשתי מס' 3/2018, לאחר מותו של PERSON_4, שנפטר ב-30 בנובמבר 2017,

בשל העובדה PERSON_4 PERSON_6 נשואים.

הבסיס לפתיחת תיק תורשתי זה היו המסמכים שסופקו על ידי PERSON_6 לפני הערעור של 25.01.2018, כלומר עותק של הדרכון
בשם PERSON_6, INFORMATION_1, דרכון של אזרח אוקראינה סדרה VV 543945 שהונפקו על ידי קרוואן קלינין של

DMU של משרד הפנים של אוקראינה באזור דונייצק ב -21.08.1998 ותמצית ממרשם המדינה של מעשי מעמד אזרחי של אזרחים.

על פי תגובת מחוז מלינובסקי באודסה מחלקת רישום המדינה של פעולות של מעמד אזרחי של GTU של צדק באזור אודסה מס
'1026/48-24 מ 20.03.2018, ב -19 בינואר 2018, המחלקה האמורה של משרד הרישום של המדינה חידשה את מעשה הנישואין
בין PERSON_4 PERSON_6 על בסיס הערעור של PERSON_6 ותעודת הנישואין המקורית של סדרה ED-1 מס '142721

שהונפקו על ידי מחלקת המשפטים של העיר אלצ'בסק באזור לוהנסק מיום 06.03.2004.

על סמך ההוראות הרלוונטיות של המחלקה להגנה כלכלית באזור אודסה, נקבע באופן אמין SSE של NP של אוקראינה כי מהשם
PERSON_6, INFORMATION_1, דרכון של אזרח אוקראינה סדרה VV 543945 שהונפקו על ידי קלינסקי RV של משרד

הפנים של אוקראינה באזור דונייצק ב -21.08.1998, מסמכים לנוטריון פרטי של מחוז נוטריון העיר אודסה PERSON_5 על פתיחת
תיק תורשתי ומחוז מלינובסקי בעיר אודסה VDRATS GTU של צדק באזור אודסה על חידוש שיא מעשה, שהוגש למעשה על ידי

אזרח PERSON_7, INFORMATION_2, דרכון של אזרח אוקראינה של הסדרה CC 500640 שהונפק על ידי קרוואן
קומינטרנובסקי של משרד הפנים של אוקראינה באזור אודסה ב 06.07.2000, אשר רשום ולמעשה חי בכתובת: אודסה, ul. קו 47,

.12

התובעת פנתה לבית המשפט בבקשה לגישה זמנית לדברים ולמסמכים וביקשה לשקול את העתירה ללא השתתפותו והשתתפותם של
אנשים שברשותם מידע ומסמכים, שכן קיים איום ממשי של שינוי או השמדה של המסמכים המקוריים.

בהתאם לאמנות. 160 של המפלגה הקומוניסטית של אוקראינה, הצדדים להליכים פליליים יש את הזכות לפנות לשופט החוקר במהלך
חקירה קדם משפט או בית משפט במהלך הליכים משפטיים עם בקשה לגישה זמנית לדברים ומסמכים. לחוקר יש את הזכות להגיש

בקשה עם העתירה האמורה בהסכמה עם התובע. בעתירה נכתב: סיכום נסיבות העבירה הפלילית שבקשרה מוגשת העתירה; הסמכה
משפטית של עבירה פלילית המציינת את המאמר (חלק מהמאמר) של חוק אוקראינה על אחריות פלילית; דברים ומסמכים המתוכננים

לגשת באופן זמני; סיבות להאמין שדברים ומסמכים נמצאים או עשויים להיות ברשותו של האדם הטבעי או המשפטי הרלוונטי;
חשיבות הדברים והמסמכים לביסוס הנסיבות בהליכים פליליים; האפשרות להשתמש כראיה במידע הכלול בדברים ובמסמכים, וחוסר
היכולת להוכיח בדרכים אחרות את הנסיבות שאמורות להיות מוכחות בעזרת דברים ומסמכים אלה, במקרה של הגשת עתירה לגישה
זמנית לדברים ומסמכים המכילים סוד המוגן על פי חוק; הצדקה לצורך בתפיסת דברים ומסמכים אם הנושא הרלוונטי מועלה על ידי

הצד להליך הפלילי.

על פי אמנות חלק 2. 163 של המפלגה הקומוניסטית של אוקראינה, אם הצד להליך הפלילי שהגיש את העתירה מוכיח כי יש עילה
מספקת להאמין כי קיים איום ממשי של שינוי או השמדה של דברים או מסמכים, העתירה יכולה להיחשב על ידי השופט החוקר, בית

המשפט מבלי להתקשר לאדם שברשותו הם.

בהדרכת אמנות. 159-166 של המפלגה הקומוניסטית של אוקראינה,

שלטו:

בקשתו של התובע של משרד התובע המקומי של אודסה מס 'PERSON_2 3 על גישה זמנית למידע המכיל סוד המוגן על פי חוק היא
לספק.



כדי לחייב את המפעיל של תקשורת ניידת (ניידת) pjsc "Kyivstar", אשר ממוקם בכתובת: קייב, ul. Degtyarivska, 53, לספק
גישה למידע, כלומר מידע בנייר וצורה אלקטרונית לגבי חיבורי טלפון על מנוי +380679830322, +380974545839 לתקופה שבין

01.11.2017 ל 22.06.2018 המציין:

- כתובות של מיקום ומספרים של תחנות בסיס;

- סוג החיבורים (שיחות נכנסות ויוצאות, SMS, MMS, GPRS, העברה);

- תאריך, שעה ומשך של החיבור;

;(IMSI SIM, IMEI מנוי, סידורי, מספרי כרטיס) ('מנוי א) סימני זיהוי של הציוד הסופי -

- סימני זיהוי של המסוף שבו התקיימה הפעלת התקשורת (מנוי ב '), חיבור של משך אפס;

- בנוכחות הסכם חוזה או רישום מתאים, ספק מידע על המנוי ועותקים של המסמכים הרלוונטיים.

גישה זמנית לדברים ומסמכים, עם אפשרות לתפיסה, כדי לספק את התובע של משרד התובע המקומי של אודסה מס '3 לעורך הדין של
PERSON_2 המחלקה השנייה, החוקר של סמנכ"ל JI Primorsky באודסה, GUNP באזור אודסה, סגן בכיר של המשטרה

PERSON_8 או מטעם החוקר, התובע, הקצין הבכיר במקרה חשוב במיוחד של המחלקה להגנה כלכלית באזור אודסה של שירות
.PERSON_9 החירום הממלכתי של אוקראינה

הגדר את תקופת התוקף של ההחלטה בתוך 1 (אחד) חודש ממועד החלטתה.

ההחלטה כפופה לערעור בתוך חמישה ימים ממועד הכרזתה.

שופט חוקר: א.ו. דרוס

03.07.2018

שאלות נפוצות

מהו סוג מסמך בית המשפט מס ' 75059896?

Документ № 75059896 це Ухвала суду

מהו תאריך האימוץ של מסמך בית המשפט מס ' 75059896?

Дата ухвалення - 03.07.2018

מהי צורת ההליכים המשפטיים על פי מסמך בית המשפט מס ' 75059896?

Форма судочинства - Кримінальне

באיזה מקרה הייתה הפגישה על המסמך מספר 75059896?

В Приморський районний суд м. Одеси
המסמך הקודם : 75059895

המסמך הבא: 75059897

https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/75059895/
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/75059897/


באמצעות YouControl, תוכל לנתח לעומק את עמיתיך:

הגדר ניטור מקוון של שינויים מרכזיים, כגון תחילת פשיטת רגל או החלפת מנהל;
מצא קשרים נסתרים של עמיתיך, כולל חברות "חד-יומיות";

הצג את הזמינות והתוקף של רשיונות;
היכרות עם תיקים משפטיים, אם בכלל;

בדוק את נוכחותו של חוב מס;

רישום עסק חינם
YouControl – תיק מלא לכל חברה באוקראינה
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