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rij K osy ło

:edura karna na Ukrainie a standardy Rady Europy

ia jest członkiem Rady Europy od 1995 r. Od tego czasu system prawny Ukra- 
f^egł zasadniczym zmianom. Nie bez znaczenia jest także to, że okres członkostwa 

zie Europy zbiegł się z okresem tworzenia systemu prawnego Ukrainy jako pań- 
i demokratycznego i prawnego w zupełnie nowych warunkach historyczno-politycz- 
: powstałych po upadku Związku Radzieckiego. W okresie ostatnich dwudziestu lat 

iurę karną na Ukrainie regulował jeszcze radziecki kodeks postępowania karnego 
ilony przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 

(grudnia 1960 r. [dalej zwany również: k.p.k. 1960 r.], który mimo że zawierał liczne 
qv, pozostawał „jedną nogą” w czasach państwa socjalistycznego1.

Pierwsze poważne zmiany w ukraińskiej procedurze karnej zostały wprowadzone 
rmnach tzw. małej reformy wymiaru sprawiedliwości2 na mocy dziewięciu ustaw 

|tll czerwca 2001 r.3 Podstawowe założenia małej reformy zostały zawarte w kon- 
rji Ukrainy z 28 czerwca 1996 r„ która m.in. przewidywała uchylenie instytucji 

zii nadzwyczajnej i wprowadzenie instancji apelacyjnej, odebranie prokuraturze 
etencji w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania, przeszukania miesz- 
, kontroli rozmów telefonicznych i korespondencji osoby i przekazanie tych kom- 

icji sądom. Tak zwana mała reforma sądowa rozpoczęła się dosłownie na tydzień 
l upływem terminu 5-letniego, przewidzianego przez Konstytucję. Rada Najwyższa 
ny 21 czerwca 2001 r. uchwaliła m.in. zmiany w kodeksie postępowania karnego4, 

i •-■•prowadzeniu odpowiednich zmian do kodeksu postępowania karnego aresztowa- 
osoby, jej zatrzymanie, dokonanie oględzin i przeszukanie mieszkania lub innego 

szczenią, naruszenie tajemnicy korespondencji lub rozmów telefonicznych 
Jy nastąpić wyłącznie za zgodą sądu. Oprócz tego, zgodnie z nową strukturą sądów, 

wprowadzony tryb postępowania w sprawach karnych w instancji apelacyjnej 
^kasacyjnej. Zaskarżanie orzeczeń sądowych w trybie rewizji nadzwyczajnej zostało 

sione5. Wprowadzając te zmiany Ukraina spełniła wzięte na siebie zobowiązania, 
pisując 9 listopada 1995 r. europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i pod- 
Dwych wolności [dalej: EKPC lub Konwencja], Jednak mimo pewnych postępów

1 Por. KoBajiemco 6 . H, ManapeHKO B.T. KpMMiHajibHMM npoijec ykpaiHH, „lOpiHKOM iHTep” 2008, s. 712.
;  W  języku ukraińskim Mana cydoea pe/fiopMa.

3 3aKOHH YKpaiHH lipo BHeceHHii 3MiH flo 3aKOHy ykpaiHH «IIpo cyfloycipiił» Ta iH, OtjńijmHjrii BicHMK 
f c a i H H , 2001, nr 25, t. 2 s. 2-130.

4 3aKOH YKpamu «Ilpo BHeceHHa 3MiH flo KpMMiHanbHo-npoiiecyanbHoro KOflency YKpalHH# Bifl 
sepEHJi 2001 p., 0<j)iL(iMHMM BicHMK YKpaiHM, 2001, nr 24, t. 2, s. 14

s Szczegółowo nt. małej reformy wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie w 2001 r. zob. A. Kosyło, Władza 
MĆsrwnicza w Konstytucjach Polski i Ukrainy (analiza prawno-porównawcza), [w:] Problemy stosowania Konsty- 

i  Polski i Ukrainy w praktyce, red. M. Granat, J. Sobczak, Lublin 2004, s. 228-252.



254 / Andrij Kosylo

w reformowaniu procedury karnej na Ukrainie Europejski Trybunał Praw Człowiek 
[dalej: ETPC lub Trybunał] w swoich orzeczeniach w stosunku do Ukrainy konstatuj 
liczne naruszenia postanowień Konwencji, zwłaszcza art. 3 -  zakaz tortur, art. 5 -  prawi 
do wolności i bezpieczeństwa osobistego, art. 6 -  prawo do rzetelnego procesu sądo 
wego, art. 8 -  prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, art. 13 -  prawi 
do skutecznego środka odwoławczego, art. 18 -  granice stosowania ograniczeń praw.

Sprawy z zakresu procedury karnej, w których Trybunał w ostatnich latach stwier 
dził naruszenie przez Ukrainę postanowień Konwencji w szczególności dotyczyły nastę 
pujących zagadnień:

• Brak rejestracji czasu faktycznego zatrzymania osoby (Osypenko versus Ukraina 
nr 4634/04, 09.11.2011 r.).

• Wykorzystanie zatrzymania za popełnienie wykroczenia do celów sprawy karne 
(Doronin versus Ukraina, nr 16505/02,19.02.2009 r. oraz Garkavyy versus Ukraina 
nr 25978/07,18.02.2010 r.).

• Rozpoznawanie pierwszego wniosku o stosowanie środków zapobiegawczych 
podczas nieobecności podejrzanego i jego obrońcy (Molodorych versus Ukraina 
nr 2161/0, 28.10.2010 r.).

• Brak obowiązku dla sądu uzasadnienia decyzji o stosowaniu tymczasowegi 
aresztowania i zrezygnowania ze stosowania innego środka zapobiegawczegt 
zbyt pochopne stosowanie tymczasowego aresztowania (Salov versus Ukraina 
nr 65518/01, 06.09.2005 r.; Harchenko versus Ukraina, nr 40107/02, 18.02.2011 i 
Nevmerzytskyy versus Ukraina nr 54825/00, 05.04.2003 r„ Svershov versus Ukrain 
nr 35231/02,27.11.208 r.).

• Brak procedury dotyczącej przetrzymywania osób oczekujących na ekstradycję (Sol 
datenko versus Ukraina, nr 2440/07, 23.10.2008 r.).

• Stosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do nieletnich (Ichin i in. versa 
Ukraina, nr 28189/04, 21.12.2010 r.).

• Brak możliwości zaskarżenia postanowienia prokuratora o stosowaniu środka zapo 
biegawczego (Molodorych versus Ukraina, nr 2161/02, 28.10.2010 r.).

• Brak precyzyjnej procedury zaskarżenia tymczasowego aresztowania podczas sądfl 
wego etapu postępowania karnego (Volosyuk versus Ukraina nr 1291/03.12.03.2009 r.

• Opieszałość w zakresie zarządzenia ekspertyzy sądowo-lekarskiej w razie podejrz* 
nia stosowania tortur (Vergelskyy versus Ukraina nr 19312/06, 12.03.2009 r., Yetj 
menko versus Ukraina nr 75726/01, 25.11.2010 r.).

• Odmowa wszczęcia postępowania karnego (Myronenko versus Ukraina nr 15938/ffi
18.02.2010 r.).

• Nieludzkie traktowanie zatrzymanego przez funkcjonariuszy organów ścigani 
(Afanasiev versus Ukraina nr 38722/02, 05.04.2005 r., Mykhalkova versus Ukrain 
nr 10919/05,13.01.2011 r.).

• Nieuzasadnione przeprowadzenie działań operacyjnych (Mykhaluk, Petrov verst 
Ukraina nr 11932/02,10.12.2009 r.; Volodymyr Polishchuk, Svitlana Polishchuk va 
sus Ukraina nr 12451/04, 30.09.2010 r.).
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MSeuzasadnione stosowanie środków zapobiegawczych ograniczających wolność
■  jrcemieszczania się (Ivanov versus Ukraina nr 15007/02, 07.12.2006 r., Pokhalchuk 
Iwrsus Ukraina nr 7193/02, 07.10.2010 r.).
■ftzewlekłość postępowania przygotowawczego (Merin versus Ukraina nr 66561/01, 
l3C.Q3.2004 r.) oraz postępowania sądowego, m.in. w związku ze stosowaniem insty- 
I  tańi dodatkowego śledztwa oraz kasowania orzeczeń (Antonenkov i in. versus Ukra-
■ nr 14183/02,22.11.2005 r„ Vergelskyy versus Ukraina nr 19312/06,12.03.2009 r., 
Bfashchenko i in. versus Ukraina nr 73990/01,08.04.2010 r„ Shalimov versus Ukraina 
I  ar 20808/02,04.03.2010 r.).
■Naruszenie prawa do obrony, głównie przez możliwość decydowania przez śled- 
I czego o wyłączeniu obrońcy (Yaremenko versus Ukraina nr 32092/02,12.06.2008 r.); 
I ograniczenie czasu, którego obrońca potrzebuje do należytego przygotowania się 
I  co sprawy (Korniev, Karpenko versus Ukraina nr 1744/04, 21.10.2010 r.); odbiera- 
I me zeznań od osoby, jako świadka, bez zapewnienia prawa do obrony, z wykorzy- 
I  icaniem tych zeznań przeciwko tej osobie (Shabelnyk versus Ukraina nr 16404/03, 
1 19.02.2009 r.); nieuwzględnienie w wyroku istotnych argumentów obrony (Nechy- 
i poruk, Yonkalo versus Ukraina nr 42310/04, 21.04.2011 r.)6.
I'Podsumowaniem reform prawa karnego procesowego na Ukrainie stał się nowy 
Śeks postępowania karnego z 13 kwietnia 2012 r. [dalej: nowym k.p.k. lub k.p.k. 
12 r .), który wszedł w życie 20 grudnia 2012 r.
i Mówiąc o odzwierciedleniu standardów Rady Europy w nowym k.p.k„ należy zwró- 
: w agę na treść art. 8, zgodnie z którym zasada rządów prawa w postępowaniu kar- 
n  iest stosowana z uwzględnieniem orzecznictwa ETPC. Również art. 9 nowego k.p.k. 
ftari o tym, że jeżeli normy kodeksu są sprzeczne z normami umowy międzynarodo- 
t (należy przez to rozumieć również EKPC) ratyfikowanej przez parlament Ukrainy, 
należy stosować przepisy umowy międzynarodowej oraz że prawo karne procesowe 
rany stosuje się z uwzględnieniem orzecznictwa ETPC. Nowy k.p.k. wprowadził 

ićatkowe gwarancje ochrony tajemnicy komunikowania się. Zgodnie z ust. 2 art. 14 
gerencja w tajemnicę komunikowania się jest dopuszczalna wyłącznie w celu ujaw- 
mia oraz zapobiegania popełnieniu ciężkiego lub szczególnie ciężkiego przestępstwa7,

! * Opinia ekspertów Rady Europy w sprawie projektu kodeksu postępowania karnego Ukrainy, 02.11.2011 r., 
(DG-I (2011) 16, s. 8-12 [w języku ukraińskim]. B uchobok eKcnepmie Padu Geponu ut,odo npoeKmy 

^umanbHO-npoiĄecyaiibHOZO KoóeKcy YKpamu Bi# 2 nucronafla 2011 p. Ne DG-I (2011) 16, c. 8-12 <http://www. 
Itjcev.ua/news/2012/01 /Opinion%20on%20Draft%20CPC%20UA%20Ukr.pdf>.

’ Zgodnie z art. 12 ukraińskiego kodeksu karnego, przestępstwa w zależności od stopnia społecznej 
^odliwości dzielą się na: 1) przestępstwa o niskim zagrożeniu (w dosłownym tłumaczeniu „przestęp-

tniskiej ciężkości”), za które została przewidziana kara w postaci pozbawienia wolności na okres do lat 
h bądź inna mniej surowa kara z wyjątkiem kary podstawowej w postaci grzywny w wysokości powy- 
| trzech minimum nieopodatkowanych; 2) przestępstwa o średnim zagrożeniu (w dosłownym tłumacze- 

t  .przestępstwa średniej ciężkości”), za które została przewidziana kara podstawowa w postaci grzywny 
‘wysokości do 10 tys. minimum nieopodatkowanych lub pozbawienia wolności na okres do lat pięciu; 
'przestępstwa o wysokim zagrożeniu (w dosłownym tłumaczeniu „przestępstwa ciężkie”), za które została 
■ewidziana kara podstawowa w postaci grzywny w wysokości do 25 minimum nieopodatkowanych lub

http://www.%e2%80%a8Itjcev.ua/news/2012/01%20/Opinion%20on%20Draft%20CPC%20UA%20Ukr.pdf
http://www.%e2%80%a8Itjcev.ua/news/2012/01%20/Opinion%20on%20Draft%20CPC%20UA%20Ukr.pdf
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ustalenia jego okoliczności, sprawcy, jeżeli w inny sposób nie można osiągnąć tego celu. 
Ponadto, nowy k.p.k. ustala dodatkowe gwarancje dotyczące ochrony prawa własno
ści osoby. Zgodnie z art. 16 ograniczenie prawa własności może nastąpić wyłącznie na 
podstawie orzeczenia sądu, natomiast tymczasowy zabór mienia może być stosowany 
wyjątkowo. Ważnym postępem nowego k.p.k. jest inne ujęcie zasady kontradyktoryjno- 
ści. Jeżeli w k.p.k. z 1960 r. (art. 16-1) rozumiano zasadę kontradyktoryjności wyłącznie 
jako równość strony oskarżenia i obrony w zakresie przedstawiania dowodów podczas 
rozprawy sądowej, to w k.p.k. z 2012 r. strony mają równe prawa nie tylko w zakresie 
przedstawienia dowodów sądowi, ale również w zakresie ich gromadzenia. Widać tnl 
m.in. na przykładzie art. 244 nowego k.p.k„ który umożliwia obronie złożenie do sądu 
wniosku o przeprowadzenie na koszt Skarbu Państwa ekspertyzy jeszcze w trakcie trwa
nia postępowania przygotowawczego.

Pozytywną zmianą wprowadzoną w kp.k. z 2012 r. jest precyzyjne, w porównana 
z kodeksem z 1960 r„ określenie statusu podejrzanego. K.p.k z 1960 r. przyznawał statu 
podejrzanego wyłącznie osobie zatrzymanej w związku z popełnieniem przestępstw 
lub osobie, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy jeszcze przed wydaniea 
postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Tak ujęta definicja prowadziła do ograniczę 
nia praw osoby, którą faktycznie podejrzewano o popełnienie przestępstwa, ale któn 
nie przysługiwały żadne prawa procesowe. Z przytoczonej definicji wynikało, że osob 
nabywała statusu podejrzanego dopiero wtedy, gdy wobec niej zastosowano śród* 
zapobiegawczy. To z kolei ograniczało prawa osoby do sądu, zagwarantowanego prze 
art. 6 Konwencji. Problem ten rozwiązano w nowym kp.k. -  za podejrzanego uznaje a  
osobę, która zgodnie procedurą została poinformowana o tym, że jest podejrzanym hi 
osobą zatrzymaną w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa (art. 42).

Do osiągnięć nowego k.p.k. należy zaliczyć jednoznaczne zdefiniowanie status 
obrońcy. Zgodnie z art. 44 kodeksu 1960 r. ( w redakcji ustawy z 21.06.2001 r.8) obroni 
mógł być adwokat lub specjalista w dziedzinie prawa, któremu zgodnie z ustawą przj 
sługuje prawo świadczenia pomocy prawnej9. Z kolei brak ustawy, która by określa! 
status prawny specjalisty w dziedzinie prawa, spowodował, że sądy nie zawsze dopus 
czały w roli obrońców, np. absolwentów wydziałów prawa niewpisanych na lisi 
adwokatów10. Brak jednoznacznego rozstrzygnięcia tej sprawy przez ustawodawcę b

kara w postaci pozbawienia wolności na okres do lat dziesięciu; 4) przestępstwa o szczególnie wysok 
zagrożeniu (w dosłownym tłumaczeniu „przestępstwa szczególnie ciężkie”), za które została przewidzą 
kara podstawowa w postaci grzywny w wysokości powyżej 25 minimum nieopodatkowanych, pozbawia 
wolności na okres powyżej lat dziesięciu bądź kara dożywocia.

8 3aKOH YKpaiHM «IIpo BHeceHHsi 3MiH no KpiiMiHa/ibHo-npoi(ecya/ibHoro KOfleKcy ykpaiHK* i

21 HepBHfl 2001 p., 04>iuiimnM BicHHK YKpaiHM, 2001, nr 24, t. 2, s. 14.
9 Bardziej szczegółowo nt. świadczenia pomocy prawnej przez specjalistów w dziedzinie prawa na Uli 

inie zob. A. Kosyło, Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim, Tc* 
2012, s. 116-117.

10 Zob. Postanowienie Plenum Sądu Najwyższego Ukrainy w tej sprawie -  IlocTaHOBa ILieHł 
BepxoBHoro Cyay YKpaiHM Bia 24 jkobthh 2003 p. N&8 «IIpo 3acxocyBaHHa 3aKOHOaaBCTBa, juce 3a6e3HO 
npaBO Ha 3 a x n c T  y KpiiMiHajibHOMy cyaoHMHCTBi» // BicHMK BepxoBHoro Cyay YKpaiHM, 2003, Ne 6.
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m krytyki ze strony ETPC, m. in. w orzeczeniu z 24.11.2011 r., nr 27004/06 
ie  Zahorodniy versus Ukraina, ETPC stwierdził, że w tym przypadku doszło 

zenia ust. 1 i 3 art. 6 Konwencji11. Z kolei, w art. 45 nowego k.p.k„ unikając 
czności, określono, że obrońcą w postępowaniu karnym może być wyłącznie 
t.

Podobnie było w przypadku podejrzanego, k.p.k. z 2012 r. precyzyjniej określa status 
dzonego. Jeżeli art. 45 k.p.k. z 1960 r. uzależniał nabycie statusu pokrzywdzo- 

od wydania w tym przedmiocie postanowienia przez śledczego lub sąd, to zgod- 
i  art. 55 nowego k.p.k., prawa i obowiązki pokrzywdzonego powstają w momencie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub złożenia podania 
ieniu osoby jako pokrzywdzonego do sprawy. Analogicznie wygląda sprawa 
adku powoda cywilnego. Zgodnie z nowymi przepisami osoba nabywa ten sta- 

w momencie złożenia organowi śledczemu lub sądowi pozwu, a nie jak przewidy- 
kodeks z 1960 r. -  w momencie wydania w tym przedmiocie postanowienia przez 
“ ego lub sąd.

Wątpliwości mogą wywoływać regulacje art. 81 nowego k.p.k. (tryb wyłączenia 
»o), zgodnie z którym, jeżeli złożono wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów, 
rozpoznają sprawę kolegialnie, to ten wniosek będą rozpoznawać ci sami sędzio- 

których wniosek dotyczy. Wydaje się, że taka regulacja może być sprzeczna z art. 6 
•encji (prawo do rzetelnego procesu sądowego). Na szczególną uwagę zasługują 
cje nowego k.p.k. w zakresie niedopuszczalności dowodów. W szczególności, 
e z art. 87 kodeksu dowód uważa się za niedopuszczalny, jeżeli został uzyskany 

tek rażącego naruszenia praw i wolności człowieka zagwarantowanych przez kon- 
cję i ustawy Ukrainy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, a także każde inne 
ody pozyskane dzięki informacji otrzymanej wskutek rażącego naruszenia praw 

wolności człowieka. Sąd jest zobowiązany uznać za rażące naruszenia praw i wolności 
wieka w szczególności następujące działania:
1) przeprowadzenie czynności, które wymagają uprzedniej zgody sądu, bez takiej 

zgody lub z naruszeniem podstawowych warunków takiej zgody;
2) pozyskanie dowodów poprzez stosowanie tortur, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo poprzez groźbę takiego traktowania;
3) naruszenie prawa do obrony;
4) pozyskanie zeznań od osoby, która nie została poinformowana o swoim prawie 

do odmowy składania zeznań i odpowiedzi na pytania lub pozyskanie takich 
zeznań z naruszeniem wymienionej zasady;

5) naruszenia prawa do konfrontacji zeznań;
6) pozyskanie zeznań od świadka, który później zostanie uznany za podejrzanego 

lub oskarżonego w tym postępowaniu karnym.

11 Zob. tekst orzeczenia z 24.11.2011 r., nr 27004/06 w sprawie Zahorodniy versus Ukraina <http:// 
document.ua/sprava-zagorodnii-proti-ukrayini-doc92700.html>. Por.: IbHHapeHKO C.B., «AflBOKaT», jmcTonaa 
2011 p., NU 1(134), c. 12.

http://%e2%80%a8document.ua/sprava-zagorodnii-proti-ukrayini-doc92700.html
http://%e2%80%a8document.ua/sprava-zagorodnii-proti-ukrayini-doc92700.html


258 / Andrij Kosyło

W świetle przepisów nowego k.p.k. (art. 140) doprowadzenie osoby może nastąpić 
wyłącznie na podstawie postanowienia sądu (śledczego sędziego)12, a nie śledczego, jak 
przewidywał k.p.k. z 1960 r. na podstawie postanowienia śledczego (art. 136). Analizu
jąc nowy k.p.k., można odnieść wrażenie o jego pewnym zaangażowaniu politycznym, 
np. art. 154 k.p.k. zawiera regulacje mówiące o zawieszeniu podejrzanego lub oskar
żonego będącego urzędnikiem. Zgodnie z wymienionym przepisem postanowienie
0 zawieszeniu podejmuje sąd. Są tylko dwa wyjątki:

1) zawieszenia w funkcjach sędziego -  postanowienie w tym przypadku podejmu* 
Naczelna Komisja Kwalifikacyjna Sędziów Ukrainy na wniosek prokuratora 
generalnego;

2) zawieszenie w funkcjach osób, które są mianowane przez prezydenta Ul 
-  postanowienia w tej sprawie podejmuje prezydent na wniosek prokurati 
Jeżeli szczególna procedura zawieszenia sędziego może znaleźć uzasadnia 
to powstaje pytanie, dlaczego zostali wyróżnieni urzędnicy powoływani pi 
prezydenta. Przytoczony przepis przecież ogranicza kompetencje sądu, kti 
w świetle owych regulacji nie może zawiesić w funkcjach żadnego urzęi 
który został powołany przez Prezydenta. Na marginesie wspomnę, że auton 
projektu nowego k.p.k. był aktualnie urzędujący prezydent -  Wiktor Janukowy

Nowy k.p.k. zawiera dodatkowe gwarancje ochrony prawa własności osoby 
czas toczącego się śledztwa. Wprowadza pojęcie „tymczasowe zajęcie mienia” (art. 1 
Zgodnie z tą regulacją, tymczasowo zająć mienie może każdy, kto legalnie dok 
zatrzymania osoby. Śledczy lub prokurator są zobowiązani najpóźniej następnego 
po dokonaniu tymczasowego zajęcia mienia złożyć do sądu wniosek o wydanie 
nowienia o zabezpieczeniu majątkowym. W przypadku gdy tego nie zrobią, mi 
powinno być niezwłocznie zwrócone osobie. Z kolei sąd ma obowiązek w terminie 
przekraczającym 72 godzin podjąć decyzję w sprawie wniosku śledczego czy prok 
tora w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego. Przypomnę, że zgodnie z art. 126 
art. 178 kodeksu z 1960 r. mienie, które -  zdaniem śledczego -  miało znaczenie 
toczącego się postępowania, mogło być zajęte na podstawie jego postanowienia, 
sądu wymagana była tylko w razie zabezpieczenia rachunków bankowych.

Kolejnym przykładem ograniczenia kompetencji śledczych oraz prokurati
1 przekazania ich sądowi jest tryb podejmowania decyzji o stosowaniu środków 
biegawczych. W świetle przepisów k.p.k. z 1960 r. takie środki zapobiegawcze jak: 
opuszczania określonego miejsca, poręczenie osobiste, poręczenie organizacji 
łecznej lub załogi pracowniczej, oddanie pod dozór przełożonego wojskowego,

12 Nowy k.p.k. wprowadził pojęcie „sędzia śledczy” -  jest to sędzia sądu pierwszej instancji, do 1 
kompetencji należy sprawowanie kontroli sądowej nad przestrzeganiem praw, wolności oraz interesów i 
uczestniczących w postępowaniu karnym. Sędzia śledczy jest wybierany przez Walne Zgromadzenie! 
danego sądu z grona sędziów tego sądu. Również w sądach apelacyjnych istnieje funkcja sędziego śle 
którą pełni prezes sądu apelacyjnego lub wskazany przez niego inny sędzia sądu apelacyjnego. W sądach i 
cyjnych sędzia śledczy rozpoznaje wnioski o przeprowadzenie utajnionych czynności śledczych (art. 3).! 
śledczy w sądzie pierwszej instancji rozpoznaje m.in. wnioski o stosowanie środków zapobiegawczych.



Procedura karna na Ukrainie a standardy Rady Europy / 259

stosowane także na podstawie postanowienia śledczego lub prokuratora (art. 165).
stosowanie poręczenia majątkowego oraz tymczasowego aresztowania należało 

wyłącznej gestii sądu. Z kolei, nowy k.p.k. przewiduje, że wszystkie rodzaje środ- 
zapobiegawczych mogą być stosowane wyłącznie na podstawie postanowienia sądu 

IŁ 176)13.
Ważne, z punktu widzenia wprowadzenia standardów Rady Europy do systemu 
mego Ukrainy w zakresie ochrony prawa do wolności, jest ograniczenie w nowym 

f i  przypadków stosowania tymczasowego aresztowania14. Ukraina w dalszym 
ł t :  należy do grona krajów europejskich, w których najczęściej stosuje się tym- 

iwe aresztowanie. Przy czym liczba tymczasowych aresztowań z każdym rokiem 
;ta. W 2005 r. tymczasowe aresztowanie stosowano wobec 33279 osób, w 2006 r. -  

IZĆ19 osób, w 2007 r. -  32110 osób, w 2008 r. -  34148 osób, w 2009 r. -  38030 osób15. 
Unrnika o m.in. z tego, że sądy ukraińskie bardzo rzadko stosują taki środek zapobie- 

Lpfczy jak poręczenie majątkowe. Zgodnie ze sprawozdaniem Sądu Najwyższego za 
K 1 0  r. poręczenie majątkowe w sprawach karnych sądy stosowały tylko 109 razy16, 
j^odnie z art. 183 nowego k.p.k., sędzia śledczy podczas wydania postanowienia
■ zastosowaniu tymczasowego aresztowania ma obowiązek ustalenia wysokości porę- 
lezenia majątkowego. W przypadku gdy zostanie wpłacone poręczenie majątkowe, 
tymczasowo aresztowany zostaje zwolniony. Obowiązek ustalenia wysokości poręcze
n i  majątkowego w razie wydania postanowienia o zastosowaniu aresztowania tym
czasowego nie dotyczy:

h------------
13 Art. 176 nowego k.p.k. przewiduje następujące środki zapobiegawcze: 1) osobiste zobowiązanie, 2) porę- 

aenie osobiste, 3) poręczenie majątkowe, 4) areszt domowy, 5) tymczasowe aresztowanie. Za tymczasowy 
rwiek zapobiegawczy jest również uznawane zatrzymanie osoby. Stosując środki zapobiegawcze inne niż 
(nn<2 asowe aresztowanie sąd może na wniosek prokuratora zobowiązać podejrzanego lub oskarżonego do: 

1; stawiania się u określonego funkcjonariusza w ustalonych terminach, 2) nieopuszczania miejscowości, w któ- 
mr iest on zameldowany, mieszka lub przebywa, bez zgody śledczego, prokuratora lub sądu, 3) informowania 
fledczego, prokuratora lub sąd o zmianie swojego miejsca zamieszkania i/lub miejsca pracy, 4) wstrzymywania 
Be od komunikowania się z określoną osobą lub komunikowania się z nią z zachowaniem pewnych warunków 
określonych przez sąd, 5) nieodwiedzania miejsca określonego przez sąd, 6) odbycia terapii od uzależnienia 
od narkotyków lub alkoholu, 7) podjąć wysiłek w celu (zobowiązanie do) znalezienia pracy lub rozpoczęcia 
studiów (nauki), 8) przekazania na przechowanie do właściwego urzędu swojego paszportu lub innych doku
mentów służących do wyjazdu za granicę, 9) noszenie urządzenia dozoru elektronicznego (art. 194).

14 Za nieuzasadnione stosowanie tymczasowego aresztowania Ukraina była krytykowana przez ETPC 
(Salov versus Ukraina, nr 65518/01, 06.09.2005 r.; Harchenko versus Ukraina, nr 40107/02, 18.02.2011 r„ 
Nevmerzytskyy versus Ukraina nr 54825/00,05.04.2003 r., Svershov versus Ukraina nr 35231/02,27.11.2008 r.).

15 Raport Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy nt. Ochrony praw człowieka na Ukrainie za rok 2010, 
Kijów, s. 31-33 [w języku ukraińskim], Cman dompuMaum ma 3axucmy npae i ceoóod nioduHu e YKpami. 
Uonoeidb ynoemeaMenoio Bepxoem'i Padu YKpamu, Khib, 2010, c. 31-33 <http://www.ombudsman.gov.ua/ 
images/stories/07022011/Dopovid_7.pdf>.

16 Raport Administracji Sądowej Ukrainy. Przegląd danych stanu sądownictwa za rok 2010, s. 7. Oz/md danux 
npo eman 3diucHeHM npaeocydda y  2010 poąi, c. 7 <http://court.gov.ua/sudova_statystyka/556457874511>. 
Kwota, która przeszła na rzecz Skarbu Państwa z tytułu naruszenia przez oskarżonych zasad poręczenia mająt
kowego, stanowiła 8,3 min UAH w skali całego kraju.

http://www.ombudsman.gov.ua/%e2%80%a8images/stories/07022011/Dopovid_7.pdf
http://www.ombudsman.gov.ua/%e2%80%a8images/stories/07022011/Dopovid_7.pdf
http://court.gov.ua/sudova_statystyka/556457874511


1) przestępstw związanych z przemocą lub groźbą jej użycia,
2) przestępstw związanych ze powodowaniem śmierci człowieka,
3) odnośnie do osoby, co do której wcześniej było stosowane poręczenie majątkowe, 

jednak zostały przez nią naruszone warunki zastosowania tego środka zapobie
gawczego.

Interesującym, z punktu widzenia wprowadzania mechanizmów ochrony praw czło
wieka, wydaje się art. 206 nowego k.p.k. (ogólne obowiązki sędziego w zakresie ochrony 
praw człowieka). Zgodnie z wymienionym przepisem, każdy sędzia śledczy w którego 
granicach jurysdykcji terytorialnej znajduje się osoba tymczasowo aresztowana, może 
wydać postanowienie, którym zobowiąże organ władzy państwowej lub uprawnionego 
funkcjonariusza do zapewnienia przestrzegania praw osoby tymczasowo aresztowa
nej. Jeżeli sędzia śledczy otrzymał informację, niezależnie od tego z jakiego źródła ona 
pochodzi, która wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że w granicach terytorialnej 
jurysdykcji sądu znajduje się osoba pozbawiona wolności bez prawomocnego posta
nowienia sądu lub osoba, która nie została zwolniona mimo wniesienia poręczenia 
majątkowego, powinien on wydać postanowienie na mocy którego zobowiązuje organ 
władzy państwowej lub uprawnionego funkcjonariusza, który przetrzymują osobę, do 
niezwłocznego dostarczenia osoby do sędziego śledczego w celu wyjaśnienia okolicz
ności związanych z pozbawieniem jej wolności. Jeżeli podczas posiedzenia sądowego 
(niezależnie od rodzaju tego posiedzenia) osoba zgłosiła, że wobec niej użyto przemocy 
podczas zatrzymania lub przetrzymywania w pomieszczeniach organu prowadzącego 
postępowanie przygotowawcze, sędzia śledczy jest zobowiązany przyjąć takie zgłoszenie 
oraz zapewnić niezwłoczne przeprowadzenie badania sądowo-lekarskiego osoby; zlecić 
właściwemu organowi śledczemu zbadanie faktów przytoczonych we wniosku osoby; 
użyć niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osoby. Sędzia śledczy 
jest zobowiązany przeprowadzić te czynności również w sytuacji, gdy osoba nie zgłasza 
użycia wobec niej przemocy, lecz jej wygląd lub inne znane sędziemu okoliczności wska
zują na uzasadnione podejrzenie, że taka przemoc mogła być stosowana.

Inaczej w porównaniu z kodeksem z 1960 r. nowy kp.k. reguluje kwestię zatrzyma
nia osoby. W świetle nowych przepisów nikt nie może być zatrzymany inaczej niż na 
podstawie postanowienia sędziego śledczego lub sądu (art. 207). Od tej zasady kodeks 
przewiduje następujące wyjątki: zatrzymanie osoby bezpośrednio podczas popełnie
nia przestępstwa lub podczas usiłowania popełnienia przestępstwa; zatrzymanie osoby 
bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa lub podczas nieprzerwanego pościgu osoby 
podejrzanej o popełnienie przestępstwa. W razie zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji 
prawo zatrzymania osoby przysługuje każdemu, nie tylko funkcjonariuszom organów 
ścigania.

Upoważniony funkcjonariusz organu ścigania może bez uprzedniej zgody sędziego 
śledczego zatrzymać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa, za które grozi kara 
pozbawienia wolności, wyłącznie w następujących przypadkach: jeżeli osobę zastano 
podczas popełnienia przestępstwa lub podczas usiłowania jego popełnienia; jeżeli bez
pośrednio po popełnieniu przestępstwa świadek zdarzenia (w tym pokrzywdzony) lub
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całokształt oczywistych śladów na ciele, ubraniu lub miejscu zdarzenia wskazują na to, 
że właśnie ta osoba popełniła przed chwilą przestępstwo. Ponadto funkcjonariusz ten 
może bez postanowienia sędziego śledczego zatrzymać osobę podejrzaną o popełnienie 
przestępstwa zagrożonego karą grzywny w wysokości ponad 3 tys. minimum nieopo- 
datkowanych17 wyłącznie w przypadku, jeżeli podejrzany nie wywiązał się z nałożonych 
przez sąd obowiązków w związku ze stosowaniem środka zapobiegawczego lub nie 
wpłacił wskazanej kwoty w ramach poręczenia majątkowego i nie przedstawił doku
mentu, który by potwierdzał wpłatę.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie w swoich orzeczeniach wska
zywał na naruszenie przez Ukrainę art. 5 Konwencji w związku z brakiem precyzyj
nych ustawowych regulacji w zakresie dokładnej rejestracji momentu zatrzymania 
osoby. W szczególności w wyrokach w sprawie Osypenko versus Ukraina nr 4634/04,
09.11.2011 r„ Doronin versus Ukraina nr 16505/02,19.02.2009 r„ Garkavyy versus Ukra
ina nr 25978/07, 18.02.2010 r.

W związku z tym wprowadzenie w nowym kp.k. regulacji zawartych w art. 209-211 
powinno sprzyjać poprawieniu opisanej wcześniej sytuacji. Zgodnie z art. 209 nowego 
kp.k. osobę uważa się za zatrzymaną od momentu, kiedy wskutek użycia siły lub wsku
tek podporządkowania się nakazowi została ona zmuszona do pozostania w pobliżu 
uprawnionego funkcjonariusza lub w pomieszczeniu wskazanym przez uprawnionego 
funkcjonariusza. Zgodnie z art. 210 nowego kp.k. uprawniony funkcjonariusz jest zobo
wiązany doprowadzić zatrzymaną osobę do najbliższego oddziału organu śledczego, 
w którym niezwłocznie powinny być zarejestrowane: data, dokładny czas (godzina
i minuty) doprowadzenia zatrzymanego. Również nowy jest przepis mówiący o tym, że 
zatrzymana osoba powinna być przekazana do dyspozycji sądu najpóźniej w terminie 
60 godzin od momentu zatrzymania. Ponadto art. 212 zawiera przepis regulujący nową 
instytucję -  funkcjonariusza odpowiedzialnego za pobyt zatrzymanych w pomieszcze
niach organów ścigania. Taki funkcjonariusz działa w ramach organu śledczego, ale nie 
może nim być śledczy.

Podobna regulacja z pewnością ograniczy przypadki naruszenia przez ukraińskie 
organy ścigania postanowień art. 5 EKPC i niedopuszczenia do sytuacji zatrzymania 
osoby przez funkcjonariuszy milicji na okres do 72 godzin bez zamiaru występowania 
do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Kolejnym ważnym 
elementem reformy procedury karnej w świetle kp.k. z 2012 r. jest pozbawienie prokura
tury uprawnień w zakresie bezpośredniego prowadzenia śledztwa18. Obecnie zadaniem

17 Minimum nieopodatkowane dochodów obywateli (ukr. HeonodamKoeyeanuu MiuiMyM doxodie 
epoMadnn), stanowi 17 UAH, zgodnie z pkt. 5 podrozdz. 1 rozdziału XX kodeksu podatkowego Ukrainy.

18 Przypomnę, że w świetle k.p.k. z 1960 r. śledczy prokuratury prowadzą śledztwo m.in. w takich sprawach 
jak: (uniemożliwianie) realizacji prawa wyborczego (art. 157 k.k.), naruszenie tajemnicy komunikowania się 
(art. 163 k.k.), rażące naruszenie przepisów prawa pracy (172 k.k.), naruszenie praw autorskich (art. 176 k.k.), 
nielegalna prywatyzacja mienia państwowego lub komunalnego (art. 233 k.k.), zamach na życie funkcjona
riusza organu ochrony prawa (art. 348 k.k.), przekroczenie kompetencji służbowych (art. 365 k.k.), większość 
przestępstw wojskowych.
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prokuratury jest nadzór nad prowadzeniem śledztwa. Organami śledczymi w świetle 
przepisów art. 38 są: 1) organy spraw wewnętrznych, 2) organy bezpieczeństwa, 3) organy 
prowadzące kontrolę za przestrzeganiem prawa podatkowego, 4) organy Państwowego 
Biura Śledczego. Należy zauważyć, że obecnie na Ukrainie nie ma organu pod nazwą 
Państwowe Biuro Śledcze. Zgodnie z art. 216 nowego k.p.k. Państwowe Biuro Śledcze 
będzie prowadziło śledztwo w sprawach o popełnienie przestępstw przez funkcjonariu
szy publicznych, którzy zajmują szczególnie odpowiedzialne stanowiska (według ukra
ińskiej ustawy o służbie państwowej)19, a także w sprawach o popełnienie przestępstw 
przez sędziów oraz funkcjonariuszy organów ochrony prawa.

Z pewnością do pozytywnych zmian w ukraińskiej procedurze karnej należy zali
czyć uproszczenie regulacji w zakresie wszczęcia postępowania karnego. Przypomnę, 
że kodeks z 1960 r. uzależniał wszczęcie postępowania karnego (w dosłownym tłuma
czeniu -  wszczęcie sprawy karnej) od wielu czynników, m.in. przed wszczęciem postę
powania karnego śledczy lub prokurator powinien przeprowadzić kontrolę w celu usta
lenia, czy faktycznie zaistniały przesłanki wskazujące na to, że doszło do popełnienia 
przestępstwa. Postępowanie karne w świetle starego kodeksu uważało się za wszczęte 
w momencie wydania postanowienia o wszczęciu postępowania. Po przeprowadzeniu 
kontroli mogło być również wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
karnego20. Postępowanie karne mogło być wszczęte w stosunku do konkretnej osoby, 
co wcale nie było związane z przyznaniem tej osobie statusu podejrzanego czy oskarżo
nego, lub wszczęte na podstawie określonego faktu (okoliczności, w związku z pewnym 
wydarzeniem). Z kolei zgodnie z regulacjami zawartymi w nowym kp.k. postępowa
nie karne powinno być wszczęte w każdym przypadku zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa. W tym celu będzie prowadzony ogólnokrajowy Jednolity rejestr śledczy 
(w języku ukraińskim -  Gdunuu peecmp bocydo6uxpo3cnidyeam). Śledczy lub prokura
tor w terminie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu zawiadomienia o popełnie
niu przestępstwa lub dowiedzenia się o tym z innych źródeł mają obowiązek wprowa
dzić dane do Jednolitego rejestru śledczego i rozpocząć postępowanie przygotowawcze.

Kolejna ważna regulacja została zawarta w art. 224 nowego k.p.k. -  składanie zeznań 
nie może trwać dłużej aniżeli osiem godzin dziennie, przy czym co dwie godziny 
powinna być przerwa. Kodeks z 1960 r. takich regulacji nie zawierał (art. 143, 166-171 
kp.k. z 1960 r.).

Na szczególną uwagę z punktu widzenia realizacji praw przewidzianych w art. 8 
Konwencji zasługują nowe regulacje w zakresie przeszukania mieszkania lub innego

19 3aKOH YKpaiHM «npo flep>KaBHy cny*6y» Bifl 16 rpyflHH 1993 p. (3 HacTynHMMM 3MteaMM n  
HonoBHeHHaMM) // YKpaiHCbKa iHBecTMuiiiHa Ia3eTa 2007, N34 Bifl 03.09.2007 <http://zakon2.rada.gov.ua 
laws/show/3723-12/printl338964126256317>. W art. 9 tej ustawy wymienia się: prezydenta Ukrainy, prze
wodniczącego Rady Najwyższej i jego zastępców, przewodniczących komisji parlamentarnych i ich zastępco**, 
deputowanych, premiera, członków rządu, prezesa oraz zastępców Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, Sądu Naj
wyższego Ukrainy, sądów naczelnych Ukrainy, prokuratora generalnego Ukrainy i jego zastępców.

20 Zob. art. 94-99 kp.k. z 1960 r.: KpHMiHanbHMM npouecya/ibHiiii KoaeKc YKpaiHM Bifl 28.12.1960 p| 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05/printl3389641262563175>.

http://zakon2.rada.gov.ua%e2%80%a8laws/show/3723-12/printl338964126256317
http://zakon2.rada.gov.ua%e2%80%a8laws/show/3723-12/printl338964126256317
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05/printl3389641262563175
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pomieszczenia21 (art. 233 nowego k.p.k.). Zgodnie z tą regulacją śledczy lub prokurator 
mogą wejść do mieszkania lub innego pomieszczenia osoby, bez otrzymania wcześniej
szej zgody sędziego śledczego, wyłącznie w następujących przypadkach: w celu ratowa
nia życia ludzi lub mienia lub w związku z bezpośrednim pościgiem osób podejrzanych 
o popełnienie przestępstwa. Jeżeli doszło do przeszukania mieszkania bez uprzedniej 
zgody sędziego śledczego, to w takim przypadku prokurator lub śledczy w uzgodnieniu 
z prokuratorem są zobowiązani niezwłocznie zwrócić się do sędziego śledczego z wnio
skiem o wyrażenie zgody na przeszukanie. Jeżeli sędzia śledczy nie wyrazi zgody na 
przeszukanie, to zdobyte w ten sposób dowody będą uważane za nienależyte i powinny 
zostać zniszczone. Podobnie w przypadku przeprowadzenia kontroli operacyjnej, jeżeli 
czynności zostały przeprowadzone bez uprzedniej zgody sędziego śledczego, to po prze
prowadzeniu takich czynności prokurator powinien niezwłocznie taką zgodę sędziego 
otrzymać. W przypadku braku zgody zdobyte w ten sposób dowody powinny być znisz
czone (art. 250 nowego k.p.k.). Nową regulacją jest obowiązek poinformowania o prze
prowadzeniu takich czynności w terminie 12 miesięcy osób, w stosunku do których 
takie czynności były przeprowadzane (art. 254 nowego k.p.k.).

Do pozytywnych zmian należy zaliczyć likwidację z dniem wejścia w życie 
nowego k.p.k. instytucji dodatkowego śledztwa. Zgodnie z tą instytucją (art. 246 k.p.k. 
z 1960 r.) sąd podczas rozpoznania sprawy mógł zakończyć postępowanie i skiero
wać sprawę w celu przeprowadzenia dodatkowego śledztwa. Często sięgano do tej 
instytucji w przypadku, kiedy faktycznie należałoby wydać wyrok uniewinniający. 
Z kolei wątpliwości wywołuje instytucja przedstawienia dodatkowych zarzutów na 
etapie rozpoznania sprawy przez sąd, na co wskazywali w swoim raporcie eksperci 
Rady Europy22. Również to, w jaki sposób zostały zrealizowane założenia konstytucji 
w zakresie wprowadzenia do ukraińskiej procedury karnej sądów przysięgłych, raczej 
wskazuje, że ta instytucja nie ma przyszłości na Ukrainie, przynajmniej przy obecnej 
redakcji k.p.k. z 2012 r.23

Ważne -  z punktu widzenia realizacji funkcji apelacyjnego rozpoznania sprawy -  są 
regulacje zawarte w art. 415 nowego k.p.k„ zgodnie z którym sąd apelacyjny, uchylając 
wyrok, może skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instan
cji wyłącznie w razie stwierdzenia formalnych braków, np.: wydanie wyroku przez sąd

21 Zgodnie z art. 233 nowego k.p.k. obiektem ochrony są również samochód, grunty, które posiada osoba, 
także pomieszczenia, jak np. garaż.

22 Opinia ekspertów Rady Europy w sprawie projektu k.p.k. Ukrainy z 02.11.2011 r. nr DG-I (2011) 16, s. 51 
[w języku ukraińskim], B m c h o bo k  eKcnepriB Panu 6Bponn moflo npoeKTy KpMMiHajibHO-npoiiecya;ibHoro 
soaeKcy YKpaiHM Big 2 nucTonaAa 2011 p. Ne DG-I (2011) 16, c. 51 <http://www.coe.kiev.ua/news/2012/01/ 
Opinion%20on%20Draft%20CPC%20UA%20Ukr.pdf>.

23 Przypomnę, że zgodnie z art. 124, 127, 129 konstytucji Ukrainy, wymiar sprawiedliwości jest sprawo
wany przez zawodowych sędziów, ławników oraz sąd przysięgłych. Natomiast, zgodnie z założeniami nowego 
k.p.k. instytucję sądu przysięgłych faktycznie sprowadzono do instytucji ławników. Udział przysięgłych ograni
czono wyłącznie do spraw o przestępstwa zagrożone karą dożywocia. Zgodnie z art. 31 k.p.k. z 2012 r., w spra
wach o przestępstwa zagrożone karą dożywocia, jeżeli o to wnioskuje oskarżony, może orzekać sąd, do którego 
składu wejdzie dwóch zawodowych sędziów oraz trzech przysięgłych.

http://www.coe.kiev.ua/news/2012/01/%e2%80%a8Opinion%20on%20Draft%20CPC%20UA%20Ukr.pdf
http://www.coe.kiev.ua/news/2012/01/%e2%80%a8Opinion%20on%20Draft%20CPC%20UA%20Ukr.pdf
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nienależycie obsadzony; wydanie wyroku podczas nieobecności kogoś z uczestników 
postępowania, jeżeli taka obecność była wymagana; naruszenie zasady właściwości. 
W związku z powyższym sąd apelacyjny podczas rozpoznania sprawy -  w razie wątpli
wości co do zgodności z prawem wyroku sądu pierwszej instancji -  będzie musiał wydać 
nowy wyrok, orzekając co do istoty sprawy. Przypomnę, że k.p.k. z 1960 r. faktycznie 
sprowadzał funkcję sądu apelacyjnego do funkcji kasacji.

Jednak uchwalenie nowego kodeksu nie przybliży Ukrainy do Rady Europy, jeżeli 
nie zmieni się filozofia stosowania przepisów procedury karnej. Najlepiej o tym świad
czą procesy liderów opozycji. W szczególności można konstatować, że podczas rozpo
znania sprawy byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko doszło do następujących naru
szeń standardów Rady Europy24:

• śledczy przez miesiąc nie dopuszczał adwokata Sergija Własenka do udziału w postę
powaniu jako obrońcy (art. 6 Konwencji);

• bezzasadność stosowania tymczasowego aresztowania (art. 18 Konwencji)25;
t sąd, ograniczył nowym obrońcom Tymoszenko czas na zapoznanie się z aktami 

sprawy do 3 dni, a było to 14 tomów akt, czyli ok. 5000 stron (art. 6 Konwencji);
• sąd stosując tymczasowe aresztowanie wobec Tymoszenko oraz stosując zasadę roz

poznawania sprawy przez pięć dni roboczych w tygodniu od godz. 9 do godz. 19 
(a czasami i 20.00), faktycznie pozbawił Tymoszenko możliwości przygotowywa
nia się do rozpraw, wypracowywania linii obrony ze swoimi adwokatami, ponieważ 
adwokaci mogli się spotkać z oskarżoną w cztery oczy tylko w areszcie śledczym 
w godzinach pracy tej instytucji, czyli od 9 do 18 godz.; było to niemożliwe, ponie
waż w tym samym czasie każdego dnia odbywała się rozprawa; to, że rozprawy od 
wały się codziennie, sprawiło, że Tymoszenko, będąc tymczasowo aresztowaną, b, 
codziennie konwojowana do siedziby sądu z aresztu śledczego w godz. od 5 rano 
9 rano, a następnie od godz. 18 do godz. 22; takie postępowanie wobec oskarżo 
uniemożliwiało należyte przygotowywanie się do rozpraw oraz ograniczało pra 
do obrony poprzez uniemożliwienie spotkań z obrońcami w cztery oczy, to nal 
stwierdzić, że przez sąd został naruszony inny standard -  zakaz poddawania to 
rom i nieludzkiemu traktowaniu (art. 3 oraz art. 6 Konwencji);

• praktycznie wszystkie wnioski obrony o dopuszczenie nowych dowodów 
odrzucane przed sąd (art. 6 Konwencji);

• zasądzenie kwoty odszkodowania na rzecz Naftogaz Ukrainy SA w wyso1'
1,5 mld. UAH; jest kwota, która nie odzwierciedla rzeczywistej szkody; zj 
jąc nawet, że taka była jej wysokość, to i tak ciężar podwyższonej ceny gazu s

24 Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego RE ws. funkcjonowania instytucji demokratycznych na 
inie nr 1862 (2012), 26.01.2012 r. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a57/printl3303558660501

25 Zob. postanowienie Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie w tej sprawie z 5.08.2011 r. 
1-657/11) w Jednolitym Rejestrze Orzeczeń Sądowych Ukrainy [w języku ukraińskim] na stronie 
reyestr.court.gov.ua/Review/17748918>.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a57/printl3303558660501
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przeniosła na konsumentów; należy dodać, że zysk spółki za 2009 r. (czyli według 
sądu rok wyrządzenia szkody) stanowił 2,3 mld. UAH (art. 6 Konwencji)26;

• kwestia udowodnienia winy -  naruszenie zasady prawa do rzetelnego procesu sądo
wego (art. 6 Konwencji); Tymoszenko została oskarżona o to, że przekroczyła kom
petencje służbowe podczas podpisywania tzw. umów gazowych; natomiast umowy 
gazowe zostały podpisane nie przez rządy Rosji i Ukrainy, lecz przez zarządy spółek 
akcyjnych Naftogaz Ukrainy oraz Gazprom; Tymoszenko wydała rozporządzenie 
(dyrektywę) prezesa Gabinetu Ministrów dla zarządu Naftogaz Ukrainy SA, który 
podpisywał umowy. W świetle ukraińskiego prawa spółek handlowych Nafto
gaz Ukrainy SA posiada osobowość prawną i niezależne organy, które zarządzają 
spółką27. W spółkach akcyjnych są następujące organy: walne zgromadzenie akcjo
nariuszy, rada nadzorcza, komisja rewizyjna (rewizor) i zarząd28. Prezes Gabinetu 
Ministrów Ukrainy nie jest organem spółki, więc jego dyrektywy nie były wiążące 
dla zarządu spółki, który podpisał umowy gazowe29.
W niniejszym artykule została przedstawiona analiza transformacji procedury karnej 

a a  Ukrainie w okresie ostatniego 20-lecia. Pierwsze założenia przyszłych zmian zostały 
zawarte w konstytucji Ukrainy z 1996 r. i następnie rozwinięte w ramach tzw. małej 
reformy sądowej w 2001 r. Podstawowe z nich to; odebranie prokuraturze i przekaza
nie sądom uprawnień w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania, wyrażenia 
:aody na naruszenia tajemnicy korespondencji oraz przeszukanie mieszkania, wpro
wadzenie sądów apelacyjnych i likwidacja rewizji nadzwyczajnej. Mimo pozytywnych 
zmian ETPC w dalszym ciągu wydaje liczne wyroki stwierdzające naruszenie standar
dów Rady Europy w zakresie ochrony praw człowieka przez Ukrainę. Wydaje się, że 
nowy kodeks postępowania karnego z 2012 r., który został pozytywnie zaopiniowany 
przez ekspertów Rady Europy, będzie sprzyjał bardziej efektywnej ochronie uczestni
ków procesu karnego. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania w zakresie uprosz
czenia procedury wszczęcia postępowania karnego, zrównania stron co do możliwości 
pozyskiwania dowodów, sprecyzowanie statusu podejrzanego, obrońcy oraz pokrzyw
dzonego, wprowadzenie instytucji sędziego śledczego, ograniczenie zakresu stosowania 
tymczasowego aresztowania, sprecyzowanie procedury zatrzymania osoby, likwidacja

26 Sprawozdanie finansowe Naftogaz Ukrainy SA <http://www.naftogaz.eom/www/2/nakweb.nsf/0/ 
E5503D440FDB92E7C22576DC00635065>; por. sprawozdania roczne za lata [w języku angielskim]: 2008 
- < http://www.naftogaz.com/files/Zvity/FS_Naftogaz-2008.pdf>; 2009 -  <http://www.naftogaz.com/files/Zvity/ 
FS_Naftogaz-2009.pdf>; 2010 -  <http://www.naftogaz.com/files/Zvity/FS_Naftogaz-2010.pdf>.

27 3aKOH YKpaiHM «IIpo rocnoflapcbKi TOBapncTBa» Bifl 19.09.1991 p. // BiflOMOcri BepxoBHo'i PaflM 
ykpaiHM, 1991 p., N 49, c t .  682, <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/printl338964126256317>.

28 Zob. statut (umowa spółki) Naftogaz Ukraina SA zatwierdzony na mocy postanowienia Gabinetu Mini
strów Ukrainy z 25.05.1998 r. [w języku ukraińskim]. IIocTaHOBa Kaómeiy M iH icT p iB  YKpaiHM Bifl 25 TpaBHH 

1998 p. N 747 «IIpo yTBopeHHH Hauiona/ibHoi' aKijioHepHoi KOMnami «H a (j)T o ra 3  YkpaiHM» <http://zakonl. 
rada.gov.ua/laws/show/747-98-%D0%BF>.

29 Wyrok Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie z 11.10.2011 r. (sygn. 1-657/11) w sprawie ). Tymo
szenko można znaleźć w Jednolitym Rejestrze Orzeczeń Sądowych Ukrainy [w języku ukraińskim] na stronie 
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/18536012>.

http://www.naftogaz.eom/www/2/nakweb.nsf/0/%e2%80%a8E5503D440FDB92E7C22576DC00635065
http://www.naftogaz.eom/www/2/nakweb.nsf/0/%e2%80%a8E5503D440FDB92E7C22576DC00635065
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/FS_Naftogaz-2008.pdf
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/%e2%80%a8FS_Naftogaz-2009.pdf
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/%e2%80%a8FS_Naftogaz-2009.pdf
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/FS_Naftogaz-2010.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/printl338964126256317
http://zakonl.%e2%80%a8rada.gov.ua/laws/show/747-98-%D0%BF
http://zakonl.%e2%80%a8rada.gov.ua/laws/show/747-98-%D0%BF
http://reyestr.court.gov.ua/Review/18536012
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instytucji dodatkowego śledztwa, pozbawienie prokuratury uprawnień w zakresie bez
pośredniego śledztwa, sprecyzowanie roli sądów apelacyjnych (ograniczenie ich kom
petencji w zakresie kasacji wyroków i przekazywania sprawy do ponownego rozpozna
nia do sądów pierwszej instancji), wprowadzenie wymogu pozyskiwania przez organy 
ścigania zgody sędziego śledczego na czynności, które zostały przeprowadzone przed 
wydaniem takiej zgody i jako skutek -  zniszczenie pozyskanych dowodów, jeżeli taka 
zgoda nie zostanie wydana.

Należy pamiętać, że zmiany systemowe powinny iść w parze ze zmianą sposobu 
funkcjonowania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Tylko wtedy euro
pejskie standardy będą stosowane w praktyce. Najlepiej o tym świadczą procesy liderów 
opozycji, gdyż niezależnie od regulacji prawnych odzwierciadlających określone stan
dardy, podczas rozpoznania sprawy byłej premier Ukrainy J. Tymoszenko oraz pozosta
łych liderów opozycji doszło do licznych naruszeń EKPC.

SUMMARY

This article analyzes the transformation of criminal procedure in Ukrainę during the last two 
decades. The first assumption of futurę developments are contained in the Constitution of Ukrainę 
1996 and further developed in the framework of the so-called. smali judicial reform in 2001, the 
basie ones are: the withdrawal of the prosecution and the courts to transfer powers of detention, 
consent to a breach of confidentiality of correspondence and searching the apartment, the introduc- 
tion of courts of appeal and elimination of an extraordinary appeal. Despite positive changes in the 
European Court of Humań Rights continues to adjudicate in respect of Ukrainę stating the violation 
of numerous judgments of the Council of Europę standards for the protection of human rights.

It seems that the new Code of Criminal Procedure of 13 April 2012, which has been approved by 
the Council of Europę experts will facilitate more effective protection of participants in the criminal 
process. Particularly noteworthy are solutions to simplify the procedure for criminal prosecution, 
the equality of the parties as to the possibility of obtaining evidence, clarification of the status of the 
suspect and the victims counsel, the judge investigating the introduction of the institution, limiting 
the scope of pre-trial detention, clarify the procedures for detaining a person, the eradication of 
the institution of additional investigation, depriving the prosecution powers of direct investigation, 
clarifying the role of the courts of appeal -  to limit their power to appeal sentences and send the case 
back to the courts of first instance, to require the acąuisition of law enforcement investigative judges 
permission for activities that were carried out before such consent and as a result -  the destruction 
of the evidence obtained, if such authorization is not given.

However, the adoption of the new code will be nothing if it does not change the philosophy of 
the application of criminal procedure. The best thing about this show processes of opposition lea- 
ders. In particular, you can ascertain that during the hearing of the case of former Prime Minister of 
Ukrainę, Ms Yulia Tymoshenko and other opposition leaders there were numerous violations of the 
European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.


