pataisos, griežtinančios baudžiamąją atsakomybę nusikalstamų grupuočių ir bendrijų organizatoriams ir nariams. Dokumentą privaloma tobulinti, kad griežčiau būtų apibrėžti dviejų organizuotų nusikalstamumo
formų – organizuotos grupės ir nusikalstamos bendrijos (nusikalstamos
organizacijos) – požymiai. Taip pat privalo būti sugriežtinta baudžiamoji
atsakomybė nusikalstamos bendrijos organizatoriams ir nariams.
Įstatymo projekto tekste teigiama, kad nusikaltimas kvalifikuojamas
kaip vykdomas nusikalstamos bendrijos, jei ši „yra griežtai struktūrizuota organizuota grupė, vadovaujama vieningos vadovybės, kurios
nariai susibūrę kartu vykdyti vieną ar kelis sunkius arba labai sunkius
nusikaltimus, siekdami gauti tiesioginės arba netiesioginės finansinės
arba kitokios materialinės naudos“. Už tokią nusikalstamą veiką įstatymo projekte griežtinamos laisvės atėmimo bausmės: švelniausia – nuo
7 iki 12 metų, griežčiausia – nuo 15 iki 20 metų. Už dalyvavimą nusikalstamoje bendrijoje numatoma bausmė – laisvės atėmimas nuo 5 iki
10 metų ir 500 tūkstančių rublių bauda. Įstatymo projekte beveik nėra
numatyta lygtinių bausmių.
KRIMINALINĖ KRONIKA
Lapkričio mėnesį verslininkas Šabtajus fon Kalmanovičius buvo nušautas savajame mersedese netoli Novodevičjės vienuolyno. Kol kas yra
kelios jo nužudymo versijos: viena susijusi su konfliktais Maskvos nekilnojamojo turto rinkoje, kitos – su jo, kaip krepšinio klubo savininko,
veikla, deimantų verslu ir nusikalstamo pasaulio įtakos sferų dalybomis
po Viačeslavo Ivankovo (Japončiko) žūties.
Remiantis žiniasklaidos turima informacija, žudikai vienu metu šaudė
iš dviejų pozicijų: pirmasis – iš sidabrinio „Lada-Priora“ automobilio, antrasis – kol kas nežinia iš kur. Ginklų, kuriuos naudojo nusikaltėliai, tipas
kol kas nenustatytas. Buvo šaudoma iš pistoleto (9 milimetrų kalibro kulRUSŲ MAFIJA 1991-2014
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komis) ir plieniniais šrapneliais iš pneumatinio šautuvo į „Mersedes-500“
duris, esančias keleivio pusėje. Dėl šrapnelių paliktų kiaurymių žmonės
klaidingai manė, kad buvo šaudyta iš automatų. Iš tikrųjų buvo šauta ne
daugiau kaip penkis kartus. Visi jie pataikė į tikslą.
Nuo šūvių 62-metis Šabtajus fon Kalmanovičius žuvo vietoje (ant jo
kūno rasta aštuoniolika šautinių žaizdų), o jo vairuotojas buvo sunkiai
sužeistas į dešinę mentę. Iš skausmo jis nesuvaldė automobilio, tad mersedesas užlėkė ant šaligatvio ir įsirėžė į stulpą (šioje vietoje gatvė nuo
Novodevičjės vienuolyno suka krantinės link).
Žiniasklaida apie Kalmanovičiaus veiklą pateikia prieštaringos informacijos. Jis vadinamas ir prekybos centrą statančios akcinės bendrovės
vadovu, ir Maskvos srities „Spartako“ krepšinio klubo prezidentu, Rusijos moterų krepšinio rinktinės vyriausiuoju vadybininku. Be to, jis išgarsėjo tuo, kad organizavo tokių žvaigždžių, kaip Maiklo Džeksono, Laizos Mineli ir Chosė Karero, gastroles Rusijoje. Galiausiai buvo pranešta,
kad seniau Kalmanovičius septynerius metus kalėjo Izraelio kalėjime už
šnipinėjimą Sovietų Sąjungos naudai.
Iš tikrųjų jis – vienas įdomiausių rusų mafijos atstovų, „prasukusių“
dar sovietinio KGB pinigus. Jis priklauso tai pačiai veikėjų plejadai, kaip
ir Grigorijus Lučanskis, Borisas Birnšteinas, dešimtame dešimtmetyje
kaip reikiant pasižymėję Ukrainoje. Kalmanovičius bendravo ir su Sergejumi Michailovu, kriminaliniuose sluoksniuose žinomu Michasiaus
pravarde, „solncevinių“ ONG vadeiva; Maratu Balagula – antruoju pagal svarbą rusų mafijos šefu Jungtinėse Amerikos Valstijose ir velioniu
Viačeslavu Ivankovu (Japončiku) – be abejo, pirmuoju pagal įtaką asmeniu tarp mafiozių.
Dabar prisiminkime, kodėl kilo konfliktas, dėl kurio buvo nužudytas Ivankovas. Anot ekspertų, jis įsiplieskė tarp įtakingiausių Rusijos
nusikalstamų grupuočių dėl šešėlinio verslo dalybų būsimoje Sočio
olimpinių žaidynių teritorijoje. Visa kita – vienos smulkmenos. O Kal252
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manovičius, kaip niekas kitas, buvo susijęs su šia sistema dėl plėtojamo farmacijos verslo.
Galiausiai ne viskas labai skaidru buvo ir sporte, kurį kaip vadybininkas valdė Kalmanovičius. Neseniai viename laikraščio Sport-Ekspres interviu verslininkas prisipažino, kad sporte jam einasi sunkiau nei
versle. Krepšinio versle neįmanoma pastebėti povandeninių akmenų,
sakė jis, tvirtindamas, kad nežinojo apie „otkatus“ agentams. Kalmanovičius nusprendė nesilaikyti tokių „taisyklių“: „Todėl su jais kariauju. Esu jų didžiausias priešas. Mano pastangomis reglamente atsirado
nuostata, kad agentas negali imti pinigų nei iš klubo, nei iš žaidėjo.“
Beje, nereikėtų pamiršti ir deimantų, dėl kurių nužudytas milijonierius pradėjo kilti į aukštumas. Neseniai Rusijoje buvo sužlugdytas
stambiausias pasaulyje aukso prekybos sandoris, kuris turėjo išgelbėti
šalies deimantų pramonę – bendrovę „ALROSA“. Asmuo, kuris organizavo informacijos nutekinimą, veikė „ALROSOS“ konkurentų – transnacionalinės kompanijos „De Burs“, kuri siejama su nelegaliu „kruvinų
deimantų“ importu iš Afrikos, – naudai. Negalima paneigti, kad čia irgi
gali slypėti priežastys, kodėl prie Novodevičjės vienuolyno buvo šaudoma į Kalmanovičių.
Tiriamojo komiteto prie RF prokuratūros sprendimu buvo išlaisvintas
Federalinės narkotikų prekybos kontrolės tarnybos (FNPKT) generolas
Aleksandras Bulbovas ir kiti garsios su korupcija ir neteisėtu telefoninių
pokalbių klausymusi siejamos bylos įtariamieji. Maskvos miesto teismui
nesutikus paleisti iš tardymo izoliatoriaus teisiamųjų ir skirti jiems namų
areštą, tyrėjai buvo priversti patys priimti sprendimą juos paleisti į laisvę, prieš tai pasirašius pasižadėjimą neišvykti. Kai Maskvos miesto teisme
buvo nagrinėjamas prašymas Aleksandrui Bulbovui skirti namų areštą,
jis pirmiausia pareiškė esąs visiškai nekaltas. Anot generolo, namų areštas
yra blogiau nei įkalinimas tardymo izoliatoriuje, nes tokia bausmė įkalina jį tarp keturių sienų (tardymo izoliatoriuje įkalintieji buvo vedami
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pasivaikščioti), jis negalėsiąs susirašinėti, bendrauti su daugeliu asmenų,
tyrėjai turės pretekstą vėl jį įgrūsti už grotų. Pavyzdžiui, tyrėjai reikalavo,
kad generolas namų arešte būtų laikomas jo žmonos sesers bute, kai ši
moteris buvo įtraukta į sąrašą asmenų, su kuriais jam buvo draudžiama
bendrauti. Be to, generolas pareiškė, kad būdamas namų arešte jis negalės
gauti net tokios medicinos pagalbos, kuri buvo teikiama tardymo izoliatoriuje. Jam neleidžiama išeiti iš buto pas gydytojus, o kad gydytojai jį
aplankytų, reikia specialaus tyrėjų leidimo.
Maskvos miesto teismas nusprendė, kad generolui ir kitiems teisiamiesiems negali būti skirtas namų areštas. Aiškindamas, kodėl nepatenkino tyrėjų prašymo, teismas nurodė, kad pasibaigęs įkalinimo terminas
nėra pagrindas, kuriuo remiantis galima pakeisti laisvės apribojimą ar
skirti kitus draudimus, nes tai prieštarautų Europos žmogaus teisių konvencijai.
Maskvos miesto teisme vykusiame išvažiuojamajame Sankt-Peterburgo Kuibyševo rajono teismo posėdyje buvo paskelbtas nuosprendis
autoritetingam Peterburgo verslininkui Vladimirui Barsukovui (Kumarinui), kurį teisėsaugininkai mano esant „tambovinių“ nusikalstamos
grupuotės lyderiu. Ponui Barsukovui ir septyniems jo bendrininkams
buvo inkriminuojamas neteisėtas restorano „Peterburgo kampelis“ ir
„Smolnio“ prekybos centro užvaldymas, taip pat neteisėtų pajamų legalizavimas. Vladimiras Barsukovas buvo nuteistas 14 metų kalėti kolonijoje, o jo parankiniai – nuo 5 iki 15 metų nelaisvės. Nuosprendis
Vladimirui Barsukovui ir jo septyniems parankiniams buvo skelbiamas
laikantis ypatingų saugumo priemonių. Prie Maskvos teismą juosiančios tvoros vaikštinėjo automatais ginkluoti pareigūnai su šunimis, o kelių patrulių tarnybos pareigūnai draudė čia statyti automobilius. Teismo
pastate budėjo automatais ginkluoti specialiosios paskirties būrio kariai.
Perpildytoje salėje vietas beveik po lygiai buvo užėmę žurnalistai, mėlynus mundurus vilkintys prokurorai ir trumpai kirpti teisiamųjų draugai.
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Patys teisiamieji buvo susodinti dviejuose skaidriuose „akvariumuose“. Viename jų sėdėjo tie, kurie savo kaltės nepripažino, – Vladimiras
Barsukovas, kurį teisėsaugininkai manė esant „tambovinių“ nusikalstamos bendrijos vadeiva, jo artimiausias bendražygis Viačeslavas Drokovas (Zina), Pavelas Zyganokas ir Dmitrijus Malyševas. Kitame sėdėjo su teisėsaugininkais bendradarbiavę ir vienaip ar kitaip savo kaltę
pripažįstantys Albertas Starostinas ir Aleksandras Baskakovas, taip pat
byloje figūravęs kaip vienas užgrobtų objektų pirkėjas Valerijus Astaška
(jis tyrimo proceso metu prisipažino tik asmeniškai buvęs pažįstamas su
ponais Barsukovu ir Drokovu). Dar vienas teisiamasis – irgi bendradarbiavęs su teisėsaugininkais ir pasirašęs pasižadėjimą neišvykti Olegas
Kumyščia – skaitant nuosprendį sėdėjo salėje. Jis buvo atsinešęs kelioninį krepšį su daiktais ir maisto produktų krepšį. Šalia jo stovėjo du konvojininkai, kurie, paskelbusi nuosprendį, nuteistajam uždėjo antrankius
ir įvedė jį į „akvariumą“ pas ponus Starostiną ir Baskakovą.
Generalinės prokuratūros pareigūnai pateikė prašymą perkelti teismo
procesą į Maskvą, motyvuodami, kad baiminasi dėl pačių teisiamųjų
saugumo: teisėsaugininkai turi duomenų, neva kriminalinių struktūrų atstovai ketina susidoroti su teisiamaisiais. Primename, kad ponas
Barsukovas tuo metu jau kalėjo sostinės „Matroskaja tišina“ kalėjime,
nes buvo įtariamasis kitose baudžiamosiose bylose (jis buvo kaltinamas
organizavęs nusikalstamą grupuotę ir keletą pasikėsinimų).
PREZIDENTO ĮSAKAS
Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pasirašė įsaką „Dėl
priemonių tobulinant Rusijos vidaus reikalų sistemos organų veiklą“.
Dokumente numatyta 20 procentų sumažinti vidaus reikalų sistemoje dirbančių pareigūnų skaičių, o už sutaupytas lėšas skatinti likusiuosius. Valstybės vadovo nuomone, taip pavyktų „užtikrinti, kad į
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Vidaus reikalų ministerijos padalinius ateitų normalūs, šiuolaikiški,
nesavanaudiški ir efektyviai dirbantys pareigūnai“. Vyriausybė įpareigota pasirūpinti dėl papildomo biudžetinio finansavimo. Be to, Rusijos prezidentas Vidaus reikalų ministrui Rašidui Nurgalijevui skyrė
trijų mėnesių terminą, per kurį nustatytų kandidatų atrankos tvarką
ir sudarytų kompleksinę antikorupcinę programą. Primename, kad
pats VRM vadovas savo pavaldiniams nurodė per mėnesį išnaikinti
korupcijos apraiškas visoje žinyboje. Numatomi pokyčiai ir žinybos
struktūroje – per du mėnesius vyriausybė privalės priimti atitinkamas
įstatymų pataisas.

2010 METAI
Šiais metais įsigalioja nauja bausmės rūšis – namų areštas, kurio
esmė yra ta, kad teisiamojo laisvė gali būti suvaržoma ne įkalinant šį
tardymo izoliatoriuje, bet leidžiant būti namie, tiesa, tam tikru metu
bus draudžiama iš jų išeiti, keisti gyvenamąją vietą, darbovietę ar mokymo įstaigą nepranešus teisėsaugininkams. Tarkim, paskyrus namų
arešto bausmę, asmuo privalės segėti specialią apyrankę, fiksuojančią
jo buvimo vietą. Tokiai sistemai sukurti ir įdiegti iki 2018 metų valstybė planuoja išleisti 13,5 milijardų rublių. Viešųjų pirkimų konkurso
data dar nepaskelbta, techniniai reikalavimai dar nežinomi, bet jau dabar dėl valstybinio užsakymo ketinantys grumtis subjektai rikiuojasi į
eilę. Pirmasis elektroninės stebėsenos (monitoringo) būdas – kontrolė
telefoninio ryšio linijos pagalba. Šį modelį sudaro bazinė stotis (įrengta namie) ir lengva elektroninė apyrankė, tad asmuo gali laisvai judėti
nedideliu atstumu nuo stoties. Imtuvas pastatomas nuteistojo būste ir
kartkartėmis privalo būti įkraunamas. Įrenginio paskirtis – fiksuoti
laiką, kada žmogus iš patalpos išeina ir grįžta, registruoti jo daromus
nustatyto režimo pažeidimus ar bandymus gadinti įrangą (duomenys
perduodami telefono linija).
Antrasis modelis sudėtingesnis. Nuolatinio sekimo įrangos komplektą sudaro elektroninė apyrankė, mobilus nešiojamasis įrenginys
ir stacionarus perdavimo blokas (jis įrengiamas bausmės atlikimo vietoje, pavyzdžiui, bute). Kai nuteistasis yra namie, stacionarus įrenginys tai fiksuoja, o kai asmuo išeina pasivaikščioti, su savimi privalo
pasiimti mobilųjį įrenginį, kad būtų galima sekti jo judėjimo maršrutą mieste. Rusijos konstruktoriai siūlo įdiegti papildomos rūšies
elektroninę apyrankę, kuri užtikrintų ir garso kontrolę. Namų areštas
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būtų taikomas kaip pagrindinė bausmės rūšis nelabai sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims, nuteistiems kalėti nuo dviejų mėnesių
iki ketverių metų. Be to, metų pradžioje buvo paskelbtas baudžiamojo kodekso įstatymų pataisų projektas. Jame numatoma pakeisti BPK
108-ąją straipsnį. Šios pataisos numato, kad dėl turtinių nusikaltimų
asmuo bus suimamas tik vagystės, plėšimo ar suniokojimo (BK 21asis straipsnis) atvejais ir dėl sukčiavimo (BK 159-asis straipsnis). Dėl
visų kitų ekonominių nusikaltimų, numatytų BK 22-ame straipsnyje
(tarp jų – populiarių mokestinių ir su pinigų legalizavimu susijusių
nusikaltimų), siūloma taikyti tokias bausmes, kaip antai namų areštą,
pasižadėjimą neišvykti ir piniginį užstatą.
Šiandien jėgos struktūrų pareigūnai verslininkus dažnai įkalina
vykstant ikiteisminiam tyrimui, kad jiems galėtų daryti spaudimą:
kartais taip išgauna prisipažinimą, o dar dažniau prievartauja duoti
pinigų. Akivaizdu, kad tokios praktikos jie lengvai neatsisakys.
KRIMINALINĖ STATISTIKA
Dabar Rusijoje veikia 249 organizuotos nusikalstamos struktūros
(ONS). Jų sudėtyje yra 11 622 nariai. Operatyvininkų įskaitoje yra 12
Maskvoje veikiančių nusikalstamų grupuočių ir 10 – Maskvos srityje.
Didžiausios grupuotės yra pasirinkusios gana romantiškus pavadinimus – „Irokėzai“, „Drakonas“. VRM įskaitoje yra 149 įteisintieji vagys.
Kolonijose bausmę atlieka 92 įteisintieji vagys. Sausio 27 Tiriamojo komiteto (TK) prie Rusijos VRM pareigūnai paskelbė 2009 metais įvykdytų ekonominių nusikaltimų pasekmes. Dėl jų patirta žala aštuoniskart viršijo 2008 metų rodiklius ir sudaro daugiau nei trilijoną rublių.
VRM pareigūnai per praėjusius metus areštavo nusikalstamos veiklos
dokumentų ir turto už 89 milijardus rublių. „Dėl ekonominių nusikaltimų patirti nuostoliai sudaro daugiau nei trilijoną rublių (745 procen258
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tais daugiau nei per praėjusius metus)“, – pažymima TK pranešime,
išplatintame žinybos darbuotojų pasitarime, aptariant praėjusių metų
rezultatus. VRM pareigūnams pavyko užkardyti nusikalstamą materialinių vertybių panaudojimą už 89 milijardus rublių. „Nuo 2009 metų
pradžios teisėsaugos organų padalinių pareigūnai atskleidė daugiau
kaip 428 tūkstančius ekonominio pobūdžio nusikaltimų, iš jų – 74 465
stambaus ir ypač stambaus masto“, – teigiama TK pranešime. Pranešime nurodoma, kad dėl šių nusikaltimų baudžiamojon atsakomybėn
patraukti daugiau nei 106 tūkstančiai žmonių.
TK pranešime pažymima, kad daugiausia ekonominių nusikaltimų
įvykdoma finansų ir kreditavimo srityje, taip pat vartojimo sferoje. Pavyzdžiui, 2009 išaiškinta beveik 9 tūkstančiai nusikaltimų, susijusių su nusikalstamu būdu gautų pajamų legalizavimu. „Dėl tokių nusikaltimų iškelta
beveik 7 tūkstančiai bylų, kurios perduotos teismui, ir beveik 2 tūkstančiai
asmenų patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – teigiama pranešime.
Išsivysčiusiu nusikalstamu verslu TK laiko kėsinimąsi į valstybės ekonomikos pagrindus, neteisėtą svetimo turto užgrobimą. VRM pareigūnai tiria 424 tokius nusikaltimus, 41 jų jau perduoti teismui. Reideriavimas, kaip ir galima buvo tikėtis, labiausiai buvo paplitęs Maskvoje (216
baudžiamųjų bylų) ir Sankt Peterburge (41 byla).
TEISININKO MIRTIS IR PERSONALO „VALYMAS“
Teisininko Sergejaus Magnitskio mirtis tardymo izoliatoriuje privertė valdžios atstovus prabilti apie tai, kad nereikia į kalėjimą uždaryti asmenų už ekonominius nusikaltimus. Buvo paskelbta apie
daugybę personalinių pokyčių Federalinėje bausmių atlikimo tarnyboje (FBAT). RF prezidento Dmitrijaus Medvedevo įsaku nuo pareigų buvo nušalinti 20 šios žinybos aukščiausio rango pareigūnų. FBAT
vadovai tvirtina, kad personalo pokyčiai vyko dėl didelės struktūrinės
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tarnybos reformos. Tačiau tarnybos darbuotojai pripažįsta, kad kai
kurie atstatydinimai, nors ir netiesiogiai, yra susiję su skandalu dėl investicinio fondo „Hermitage Capital“ teisininko Sergejaus Magnitskio
mirties tardymo izoliatoriuje.
Pareigų neteko tardymo izoliatorių ir kalėjimų valdybos viršininkai
Valerijus Teliucha, personalo valdybos – Borisas Goncovas, apsaugos
valdybos – Aleksandras Novikovas, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, atlikimo valdybos – Fiodoras Ručkinas, Konvojavimo ir perkėlimo valdybos – Vladimiras Repjevas, medicinos valdybos – Vladimiras
Trockis, profesinio švietimo ir personalo valdybos – Sergejus Širšovas,
operatyvinės-techninės ir paieškos valdybos – Igoris Bačurinas ir inžinerinio-techninio aprūpinimo ir ginkluotės valdybos – Dmitrijus Borodulinas. Nuo pareigų buvo nušalinti dar kelių regioninių FBAT viršininkai. Tarp jų Maskvos, Maskvos srities, Sankt Peterburgo ir Leningrado
srities, Tulos, Tiumenės, Vologdos, Voronežo sričių, Užbaikalės krašto,
Sachos (Jakutijos), Komių, Totorijos respublikų valdybų viršininkai.
KRIMINALINĖ KRONIKA
Maskvos Basmano rajono teismas leido suimti Tiriamojo komiteto
prie RF prokuratūros (TKP) Vyriausiosios tardymo valdybos (VTV)
ypatingai svarbių bylų tardytoją Andrejų Grivcovą, kuris buvo sulaikytas kaip įtariamasis, prievartavęs didžiausią per visą žinybos istoriją pinigų sumą – 15 milijonų dolerių. Šių pinigų, remiantis tyrėjų versija, jis
reikalavo iš koncerno „Rosenergomaš“ prezidento Vladimiro Palichatos,
grasindamas patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn. Pats ponas Palichata pareiškė, kad tardytojas grasino jam, remdamasis sufabrikuotais
kaltinimais, nes manė, jog šis „galįs sumokėti“.
Tiriamajame komitete prie RF prokuratūros buvo pareikšta, kad Maskvoje su įkalčiais imant kyšį buvo sulaikytas Zelenogrado VRV tyrimo
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valdybos vadovas Dmitrijus Matvejevas. Už tai, kad įtariamasis nebūtų
patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jis reikalavo beveik milijono
rublių. Teisėsaugos organų pareigūnas ir tarpininkas buvo suimti. Pamaskvio miesto VRV tyrimo valdybos viršininko Dmitrijaus Matvejevo
sulaikymo operacija vyko vėlų vakarą. TKP pareigūnai patikslino, kad
kyšis buvo skirtas už tai, kad dėl sukčiavimo įtariamam asmeniui nebūtų iškelta baudžiamoji byla. Šio sandorio tarpininko vaidmens ėmėsi
įtariamojo advokatas. Dabar Dmitrijus Matvejevas ir advokatas yra suimti. Tiriamos įvykio aplinkybės.
Vasario mėnesį Madrido pirmosios instancijos teismas priėmė nutarimą
dėl vieno iš „orechovinių“ grupuotės vadeivų Sergejaus Butorino (Osios),
Ispanijoje devynerius metus kalėjusio už ginklo laikymą, ekstradicijos į Rusiją. Vasario 19 autoritetas, Rusijoje įtariamas organizavęs daugiau nei dvi
dešimtis užsakomųjų žmogžudysčių, tarp jų ir sportininkų rėmimo fondo
vadovo Otario Kvantrišvilio nužudymą, privalės būti išsiųstas į tėvynę, kur
jam gresia kalėti iki gyvos galvos. Sergejui Butorinui ispanų teismo skirta
bausmė už Barselonos priemiestyje prie naktinio klubo iš jo konfiskuoto
ginklo laikymą – aštuoneri metai ir aštuoni mėnesiai – baigėsi praėjusių
metų spalį. Visgi į laisvę jis nebuvo paleistas – iš Barselonos kalėjimo jis
buvo perkeltas į Madrido tardymo izoliatorių, kur kali, kol bus įvykdyta
ekstradicija. 2001 metų vasarį vykęs teismas, skyręs bausmę ponui Butorinui, nurodė, kad šis būtų perduotas Rusijai iškart, kai tik atliks bausmę.
Per paskutinius keturis mėnesius Sergejus Butorinas apskundė teismo sprendimą dėl ekstradicijos, o Rusijos ir Ispanijos teisėsaugininkai
savo ruožtu ruošė dokumentus būsimai procedūrai. Iki vasario mėnesio
per Interpolo sistemą pavyko sureguliuoti visus teisinius formalumus, o
pirmosios instancijos Madrido teismas paskelbė sprendimą dėl piliečio
Butorino perdavimo Rusijai.
Policininkai mano, kad pilietis Butorinas bus parskraidintas įprastu
„Aerofloto“ reisiniu lėktuvu, o jį lydėsiantiems teisėsaugos pareigūnams
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