Areszt – co dalej?
Co mam zrobić w przypadku zatrzymania bliskiej mi osoby?
Wskazany jak najszybszy kontakt z adwokatem. Niezwykle istotne jest, aby obrońca mógł
podejmować działania na rzecz zatrzymanego jak najwcześniej, czyli po postawieniu
zarzutów czy nawet po czynności zatrzymania.
Adwokat po rozmowie z klientem może przygotować linię obrony, uczestniczyć w
czynnościach dowodowych (w tym w pierwszym przesłuchaniu podejrzanego) tak aby nie
odzwierciedlały one wyłącznie przyjętej koncepcji oskarżyciela.
Nie wolno zapominać o wymiarze psychologicznym, zatrzymany musi mieć świadomości, iż
nie jest sam i ma profesjonalne wsparcie. Istotne jest również poczucie szybkiej reakcji
najbliższych.
Pierwsze momenty w izolacji są olbrzymim stresem dla większości osób, co nie sprzyja
racjonalnym decyzjom. Z takiej sytuacji, bez większych oporów, korzystają organy ścigania.
Czy podejrzany może odmówić składania wyjaśnień?
Jak najbardziej. Nie jest rzeczą pożądaną, aby w sprawach trudnych, skomplikowanych
podejrzany podawał wersję wydarzeń bez znajomości pozostałych dowodów w sprawie.
Lepiej przygotować linę obrony wspólnie z adwokatem, jednak „nie w ciemno” a po analizie
akt sprawy.
Kto może udzielić upoważnienia do obrony?
W sytuacji gdy podejrzany jest pozbawiony wolności, obrońcę może ustanowić także inna
osoba i nie musi to być osoba najbliższa – może to być znajomy, przyjaciel, etc.
Czy w przypadku zatrzymania należy się liczyć z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego
aresztowania?
Dość częstą jest sytuacja, w której prokurator po czynności zatrzymania kieruje do Sądu
wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Na taką decyzję organ ma 48 h. , w przeciwnym wypadku zatrzymany musi być zwolniony.
Jeśli adwokat jest już obrońcą w sprawie (kolejny argument za szybkim działaniem) może
uczestniczyć w posiedzeniu aresztowym i przekonywać Sąd, iż podejrzany winien
odpowiadać z wolnej stopy.
Wydane w tym przedmiocie postanowienie Sądu można zaskarżyć.
Należy mieć na uwadze, iż prokurator najczęściej wnosi o zastosowanie tymczasowego
aresztowania na okres 3 miesięcy (mimo, iż w teorii może być to krótszy okres).
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