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Клопотання
про зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання
18 серпня 2016 року вироком Калузького районного суду Калузької області Іванова І.І. визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, п.п. “а”, “г”
ч. 4 ст. 228.1 КК Російської Федерації і призначено покарання у виді позбавлення
волі строком на 7 років із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. Строк покарання Іванову І.І. рахувати з 18 серпня 2016 року. Зараховано Іванову І.І. в строк призначеного покарання строк тримання під вартою з 4 січня по
17 серпня 2016 року включно. Запобіжний захід Іванову І.І. у вигляді тримання під
вартою до набрання вироком законної сили було залишено без змін. Вирок набрав законної сили 6 вересня 2016 року.
16 червня 2017 року ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси вирок
Калузького районного суду Калузької області від 18 серпня 2016 року щодо Іванова І.І. приведено у відповідність із законодавством України. Суд ухвалив вважати Іванова І.І. засудженим за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України до 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід у виді тримання під вартою залишити без змін.
Строк відбування покарання рахувати з 18 серпня 2016 року. У строк відбування
покарання засудженому Іванову І.І. зарахувати час тримання під вартою в період з
4 січня по 17 серпня 2016 року (включно) та відбутий строк покарання у Російській
Федерації.
29 серпня 2018 року в пунктах 105-107 постанови у справі № 663/537/17 Велика Палата Верховного Суду виклала правовий висновок щодо застосування
норми права, передбаченої ч. 5 ст. 72 КК України (зарахування строку попереднього ув'язнення у строк покарання) згідно з яким:
“...якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5
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ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII в силу як прямої, так і зворотної дії
кримінального закону в часі.
Якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув'язнення після 21 червня 2017
року, тобто після набрання чинності Законом № 2046-VIII, то під час зарахування
попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК
України в редакції Закону № 838-VIII. В такому разі Закон № 838-VIII має переживаючу (ультраактивну) дію. Застосування до таких випадків Закону № 2046-VIII є
неправильним, оскільки зворотна дія Закону № 2046-VIII як такого, що «іншим чином погіршує становище особи», відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України не допускається.
Якщо особа вчинила злочин, починаючи з 21 червня 2017 року (включно), то
під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню
підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 2046-VIII (пряма дія Закону №
2046-VIII)”.
Таким чином, строк попереднього ув’язнення Іванова І.І. тривав з 4 січня по 6
вересня 2016 року. Тому, за правилами, викладеними у постанові Великої Палати
Верховного Суду, цей строк має бути зарахований із розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону
України “Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання” від 26.11.2015 р. № 838-VIII, —
ПРОШУ:
зарахувати мені, Іванову Івану Івановичу, 1.3.1990 року народження, строк попереднього ув’язнення з 4 січня по 6 вересня 2016 року в строк відбування покарання з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення
волі.
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