
l W 2013 r. w Sta nach Zjed no czo nych do ko na no 11.302.102
aresz to wań, co ozna cza, że na każ de sto ty się cy osób miesz ka -
ją cych w Sta nach Zjed no czo nych 3.690 zo sta ło aresz to wa -
nych. Do daj my, że ko lej ne 707 nie mog ło zo stać aresz to wa ne,
po nie waż właś nie sie dzi w wię zie niu. 

Po nad to część z tych 95.603 osób, któ re w 2013 r. nie by ły
w aresz cie, ani w wię zie niu, mog ły być tam w po przed nich
la tach. Jest to o ty le praw do po dob ne, że w 2012 r. w Sta -
nach Zjed no czo nych do ko na no 12.196.959 aresz to wań.
Moż na więc są dzić, że część z tych sta ty stycz nych 95.603
osób, któ re nie by ły aresz to wa ne, ani ska za ne na wię zie nie
w 2013 r., prze by wa ła w aresz tach w 2012 r. Łącz nie w ame -
ry kań skich aresz tach sie dzi wię cej osób niż w chiń skich
obo zach pra cy, gdzie wg Hu man Rights Watch w 1997 r.
znaj do wa ło się „za led wie” 230.000 osób, co uwzględ nia jąc
dy spro por cje w licz bie lud no ści, by ło tak na praw dę du żo
bar dziej znoś nym wskaź ni kiem. Róż ni ca jest też ta ka, że pro -
ce du ry, któ re po prze dza ją zna le zie nie się w chiń skim obo -
zie pra cy, są znacz nie bar dziej rze tel ne niż pro ce du ry, któ re
w Pol sce czy w USA po prze dza ją do sta nie się do aresz tu. Ja -
ko że areszt nie jest jesz cze wię zie niem, to moż na tam zo stać
ze sła nym lek ką rę ką.

Zgod nie z te o re tycz nym za ło że niem areszt nie jest ka rą, ale
jed nym ze środ ków za po bie gaw czych, któ re moż na sto so wać
w ce lu za bez pie cze nia pra wi dło we go to ku po stę po wa nia
kar ne go, a wy jąt ko wo tak że w ce lu za po bie gnię cia po peł -
nie niu przez oskar żo ne go no we go, cięż kie go prze stęp stwa.

Moż na je sto so wać tyl ko wte dy, gdy ze bra ne do wo dy wska -
zu ją na du że praw do po do bień stwo, że oskar żo ny po peł nił
prze stęp stwo.

Prak ty ka jest jed nak czę sto kroć ta ka, że areszt to po pro stu
na rzę dzie do wy mu sza nia od po dej rza nych do god nych dla
pro ku ra to ra ze znań. Jak traf nie wska zał je den z in ter na u tów:
„Areszt śled czy jest du żo bar dziej do tkli wy niż wię zie nie po
wy ro ku. Oso ba aresz to wa na nie ma prak tycz nie żad nych praw,
a pro ku ra tor ma nad nim cał ko wi tą wła dzę. Mo że wręcz tor -
tu ro wać go psy chicz nie. W ta kich wa run kach obie cu jąc zwol -
nie nie, moż na od wiel błą da wy mu sić ze zna nie, że jest
mor sem. O to właś nie cho dzi w aresz tach wy do byw czych”.

W jed nej z nie zwy kle rzad kich w Pol sce spraw, gdzie po li -
cjan ci zo sta li fak tycz nie ska za ni za znę ca nie się nad po dej rza -
ny mi, stwier dzo no, że dwaj po li cjan ci, aby wy do być od
po dej rza nych ze zna nia, sku li po dej rza nym rę ce kaj dan ka mi,
ka za li prze ło żyć je pod ko la na mi i wsu nę li pod nie kij. Opie -
ra jąc go o meb le, po wie si li po dej rza nych gło wa mi w dół. Kaj -
dan ki po ra ni ły im rę ce (je den z za trzy ma nych był in wa li dą!).
Kto w ta kich oko licz no ściach nie przy zna się do te go, że jest
mor sem? Póź niej ta ki mi „mor sa mi” za lud nia ją się wię zie nia,
bo jak tu nie ska zać po dej rza ne go, któ ry sam przy znał się do
po peł nie nia czy nu?

W isto cie rze czy areszt sto su je się wte dy, gdy po dej rza ny nie
przy zna je się do wi ny, al bo – o zgro zo! – od ma wia skła da nia
wy jaś nień, zmu sza jąc śled czych do sa mo dziel ne go wy ko ny -
wa nia swo jej pra cy. Do wo dze nie, że po dej rza ny bę dzie utrud -
niał prze bieg po stę po wa nia, po nie waż nie przy zna wał się do
wi ny, świad czy o kom plet nym nie zro zu mie niu za sa dy do -
mnie ma nia nie win no ści. Świę tym pra wem po dej rza ne go jest
to, aby nie wy rę czać oskar ży cie la w je go pra cy i nie skła dać
wy jaś nień, zaś fun kcjo na riu sze or ga nów ści ga nia właś nie za
to do sta ją pen sję z na szych po dat ków, aby sa mo dziel nie ze -
brać ma te riał do wo do wy.

Isto ta orze ka nia o aresz cie spro wa dza się do te go, że nie ma -
jąc jesz cze żad nej peł nej wie dzy o tym, czy po dej rza ny po -
peł nił za rzu ca ne mu prze stęp stwo, sąd ma oce nić, czy np.
za cho dzi uza sad nio na oba wa ucie czki lub ukry wa nia się po -

dej rza ne go, al bo czy po dej rza ny bę dzie na kła niał do skła da -
nia fał szy wych ze znań. W ja ki spo sób to moż na oce nić, nie
ma jąc jesz cze do bre go ro zez na nia w tym, czy po dej rza ny jest
win ny? Je śli jest win ny, to być mo że bę dzie na kła niać świad -
ków, aby skła da li fał szy we ze zna nia – je śli jest nie win ny, to
pew nie bę dzie bła gać świad ków, aby mó wi li praw dę. 

W isto cie rze czy sa mo orze ka nie o aresz cie za wie ra w so bie
ele ment czy nie nia przed pro ce so wych za ło żeń co do te go, czy
po dej rza ny jest win ny czy nie. Ta kie za ło że nia są czymś skraj -
nie nie bez piecz nym dla rze tel ne go pro ce su, a jed no cześ nie
w pew nych oko licz no ściach czymś ko niecz nym, po nie waż
w wy jąt ko wych oko licz no ściach nie moż na od mó wić słusz -
no ści izo la cji po dej rza ne go w aresz cie. Nie dys ku tu jąc z sa mą
in sty tu cją tym cza so we go aresz to wa nia, zdu mie wa czę stot li -
wość, z ja ką się ją sto su je w prak ty ce. W isto cie rze czy tak
ocho cze sto so wa nie aresz tów wią że się ści śle z ero zją fun da -
men tal nej za sa dy cy wi li zo wa ne go pro ce su, ja ką sta no wi do -
mnie ma nie nie win no ści. Sło wa „oskar żo ny” i „ska za ny” sta ją
się nie o mal sy no ni ma mi – oskar żo ne go trak tu je się, jak gdy -
by był to ska za ny przed wy ro kiem. 

Tym cza sem – jak gło si Po wszech na De kla ra cja Praw Czło wie -
ka – każ dy czło wiek oskar żo ny o po peł nie nie prze stęp stwa
ma pra wo, aby uzna wa no go za nie win ne go do pó ty, do pó ki
je go wi na nie zo sta nie mu udo wod nio na zgod nie z pra wem
pod czas pu blicz ne go pro ce su, w któ rym miał wszyst kie gwa -
ran cje ko niecz ne dla swo jej ob ro ny. Lord Ju sti ce Wil liam Blac -
ksto ne (1723-1780) ujął tę za sa dę w zna nej mak sy mie:
„Le piej jest poz wo lić ujść dzie się ciu win nym, niż ska zać na
cier pie nie jed ne go nie win ne go”.

Wbrew po zo rom w tej za sa dzie nie cho dzi o to, aby wy pusz -
czać oso by win ne, ale aby sta wiać bar dzo wy so kie wy ma ga nia
oso bom słu żą cym w wy mia rze spra wie dli wo ści, któ re są od -
po wie dzial ne za zbie ra nie i we ry fi ka cję ma te ria łu do wo do -
we go. To nie jest sztu ka, aby uzy ski wać wy ro ki ska zu ją ce,
wy mu sza jąc ze zna nia od po dej rza nych po wie szo nych do gó -
ry no ga mi.

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.
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