Як застосувати
«Закон Савченко»?
та зарахувати
один день
попереднього ув’язнення
за два дні
позбавлення волі

За Кримінальним кодексом України попереднє
ув’язнення (іншими словами, тримання в слідчому
ізоляторі), зараховується у строк покарання у разі
засудження до позбавлення волі. В різних редакціях
кодексу існували різні правила зарахування. На час
вербування жертв торгівлі людьми та примушення їх
до вчинення злочинів, існувало правило зарахування «день за два». Воно застосовується і до українців
засуджених в інших країнах.
Кожен засуджений, ситуація якого відповідає умовам, встановленим законом, може отримати перерахунок. Це дозволить скоротити фактичний строк
позбавлення волі, наблизити можливе умовно-дострокове звільнення, заміну невідбутої частини покарання більш м’яким, зміну умов тримання та ін.
Для того, щоб зарахувати один день попереднього
ув’язнення за два дні позбавлення волі необхідно:

1. З’ясувати, чи маєте Ви право на зарахування
«день за два»
a. Ви маєте право на зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі
якщо:
• злочин вчинено до 20 червня 2017 року
(включно);
• попереднє ув’язнення тривало після 21 черв
ня 2017 року.

Б. Якщо злочин вчинено після 21 червня 2017 року (включно), зарахування відбувається «день
за день».

В. Важливо пам’ятати, тримання в слідчому ізоляторі зараховується у строк призначеного покарання з моменту затримання і тільки до набрання вироком законної сили.
Наглядніше, дивіться малюнок нижче.
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2. Скласти клопотання про зарахування строку
А. Приклад клопотання Ви можете знайти за посиланням: http://khpg.org/files/docs/1587974685.pdf

Б. Клопотання має бути адресоване місцевому суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання. На Інтернет-сайті
судової влади (court.gov.ua/sudova-vlada/sudy) Ви можете знайти відповідний місцевий суд.

В. До клопотання треба додати копії:
• вироку суду Російської Федерації;
• ухвали українського суду про приведення
вироку суду Російської Федерації у відповідність із законодавством України.



3. Подати клопотання до суду
А. Подати до суду клопотання про зарахування
строку попереднього ув’язнення може сам засуджений, члени його сім’ї або захисник.

Б. Засуджений подає клопотання через адміністрацію установи відбування покарання. Члени сім’ї
та захисник можуть надіслати клопотання поштою на адресу суду або подати через канцелярію
суду.

В. Якщо клопотання подається поштою, зробіть
це рекомендованим відправленням (з повідомленням про вручення та описом вкладення).
Не забудьте зберегти другий примірник опису
вкладення, чек про відправлення листа, а після
надходження на Вашу адресу повідомлення про
вручення, також і його.

Г. Якщо клопотання подається через канцелярію
суду, один примірник клопотання залишається
в суді, а на іншому працівник канцелярії суду
ставить відмітку про прийняття (штамп, дату та
підпис). Другий примірник клопотання зберігайте — це підтвердження Вашого звернення.

4. Прийняти участь в судовому засіданні
А. Після надходження Вашого клопотання суд повинен відкрити провадження та викликати Вас
до суду. Засуджений доставляється в суд через
адміністрацію установи виконання покарань або
забезпечується його участь в засіданні в режимі
відеоконференції.

Б. Запишіть собі прізвище судді та номер справи,
це може знадобитися Вам у подальшому.

В. Під час судового розгляду клопотання Ви повинні:
• підтримати клопотання;



• пояснити суду, що у Вашому випадку має бути
застосований «Закон Савченко»;
• просити зарахувати у строк покарання строк
попереднього ув’язнення з розрахунку один
день перебування під вартою за два дні позбавлення волі.

5. Отримати судове рішення
А. За результатами розгляду Вашого клопотання
суд постановляє ухвалу. Цей документ суд має
надіслати Вам та адміністрації установи виконання покарання.
Б. Якщо суд не надіслав Вам ухвалу, подайте на його адресу заяву про надання Вам копії ухвали.
В. У разі відмови суду застосувати «Закон Савченко», Ви можете оскаржити це рішення в апеляційному суді. Апеляційна скарга подається через
суд першої інстранції протягом 7 днів з дня проголошення ухвали.

!

ВАЖЛИВО!
Ви маєте право на безоплатну правову
допомогу адвоката. Для цього Ви можете
самостійно або через адміністрацію установи виконання покарань звернутись
до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Як запросити адвоката, Ви можете дізнатись у Координаційному центрі з надання
правової допомоги
(legalaid.gov.ua та 0-800-213-103).



Малиновський районний суд м. Одеси
вул. Василя Стуса, 1-А, м. Одеса, 65033
Іванова Івана Івановича,
01.03.1990 р. н., який утримується
в Одеській виправній колонії (№ 14)

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 законодав
ством 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 Су-



ду 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 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, 01.03.1990
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.

(дата)

(підпис)

Із будь-яких питань щодо допомоги жертвам торгівлі людьми Ви або Ваші родичі можуть звернутись до
найближчої держадміністрації, Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді або Харківської правозахисної групи.
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