
Od kilku lat państwo polskie pro-
wadzi wojnę z przestępczością 
zorganizowaną, która zajmuje 
się wyłudzeniami VAT. Jest 

oczywiste, że sama idea ukrócenia tego 
procederu jest słuszna, a na jego istnie-
niu najwięcej tracą uczciwi przedsiębior-
cy działający w tych branżach, w których 
wyłudzenia VAT są szczególnie częste.

Niestety, uczciwi przedsiębiorcy znaj-
dują się tu między młotem a kowadłem, 
ponieważ organy ścigania wychodzą 
z  założenia, że nie da się zrobić omletu 
bez rozbicia jajek, a tam, gdzie drwa rą-
bią, tam wióry lecą. Dlatego w imię racji 
stanu, jaką stanowi likwidacja wyłudzeń 
VAT, stosuje się masowe represje wobec 
przedsiębiorców, przenosząc na nich cię-
żar udowadniania, że nie są wielbłądami.

Przewrotnie można powiedzieć, że naj-
poważniejszą bronią organów ścigania 
w  walce z  przestępczością zorganizo-
waną jest fabrykowanie oskarżeń, wy-
muszanie zeznań i  manipulowanie ma-
teriałem dowodowym. Prawidłowość ta 
dotyczy nie tylko polskiego podwórka. 
Nawet historia najsłynniejszych rodzin 
mafijnych pokazuje, że organy ścigania 
skutecznie walczą z  przestępczością 
zorganizowaną tylko wówczas, gdy sto-

sują mafijne metody: zastraszają i prze-
kupują świadków, manipulują faktami 
i prowadzą nielegalną inwigilację.

Bywa również i  tak, że zwalczanie prze-
stępczości zorganizowanej odbywa się 
w  ramach litery prawa, ale tylko wów-
czas, gdy prawo dostarcza organom 
ścigania instrumenty, które bardziej 
przypominają państwo totalitarne, niż 
demokratyczne państwo prawa: do-
mniemanie winy, nagradzanie wolnością 
konfidentów, możliwość wielokrotnego 
karania za ten sam czyn, przerzuce-
nie odpowiedzialności na osoby bliskie 
przestępcy, zajmowanie majątku do-
mniemanego przestępcy przed prawo-
mocnym wyrokiem stwierdzającym toż-
samość sprawcy.

Nie piszę tego, ani aby chwalić, ani kry-
tykować, ale aby odnotować istnienie ta-
kiej prawidłowości. Pierwszym bossem 
nowoczesnej mafii nowojorskiej, który 
został skutecznie skazany, był Charles 
„Lucky” Luciano (1897 - 1962). Luciano 
został porwany przez nowojorską policję 
ze stanu Arkansas, a następnie skazany 
w oparciu o zeznania zastraszonych pro-
stytutek i sutenerów, których wiarygod-
ność, już na pierwszy rzut oka, budziła 
bardzo poważne wątpliwości. Następnie 
wymierzono mu drakońską, i komplet-
nie niewspółmierną do udowodnionego 
czynu karę, 30 do 50 lat więzienia.

Problem nie polega na tym, że Lucia-
no był niewinny – został porwany z  Ar-
kansas, ponieważ przekupił lokalnych 
urzędników i  nielegalnie unikał ekstra-
dycji do Nowego Jorku. Bez względu na 
to także, czy zeznania prostytutek były 
prawdziwe, czy nie, to jest prawdopo-
dobne, że Luciano miał udział w zyskach 
z  nowojorskich domów schadzek. Prob-
lemem jest natomiast to, że im częściej 
aparat państwowy odwołuje się do ta-
kich metod, tym większe jest ryzyko po-
myłki sądowej.

Ktoś może pochwalić spryt organów ści-
gania w walce z przestępczością. Warto 
jednak również pamiętać, że wiarygod-
ność wyroków sądowych wynika przede 
wszystkim z  respektowania formalnych 
gwarancji wolności obywatelskich, ta-
kich jak domniemanie niewinności czy 
zakaz wykorzystania dowodów pozy-
skanych nielegalnie. W  sporadycznych 

wypadkach, ta formalna strona wolności 
obywatelskich może spowodować, że 
sprawca wyjdzie wolny, ale idąc na skró-
ty nigdy nie mamy pewności, czy wyrok 
jest sprawiedliwy.

W  istocie rzeczy drogą na skróty, pole-
gającą na fabrykowaniu dowodów wo-
bec osób, które podejrzewa się o  to, że 
są winne, masowo i  ochoczo podążają 
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwo-
ści w stopniu, który całkowicie podważa 
jego wiarygodność.

Wspomnijmy tu choćby o dwóch wstrzą-
sających historiach, które ostatnio ujaw-
niły media w  Stanach Zjednoczonych. 
Annie Dookhan, będąc chemikiem w  la-
boratorium kryminalistycznym stanu 
Massachusetts, została oskarżona o fał-
szowanie dowodów, które miały wpływ 
na wyniki około 34.000 spraw sądowych. 
Doszło do tego, że Dookhan identyfiko-
wała próbki kokainy „wizualnie”, a  tam, 
gdzie niezbędne były bardziej szczegó-
łowe badania, sama dosypywała kokainy 
do próbek. Nic więc dziwnego, że była 
ulubieńcem oskarżycieli publicznych.

I  druga, podobna historia. Według 
wspólnego oświadczenia Departamen-
tu Sprawiedliwości i  FBI, 26 spośród 28 
biegłych elitarnej jednostki FBI, mówiło 
nieprawdę w 90 proc. spraw, w które byli 
zaangażowani. Spośród 268 procesów, 
w których eksperci ze specgrupy zezna-
wali przeciwko podejrzanym, eksperci ci 
mówili nieprawdę w 96 proc. wypadków. 
W 32 sprawach orzeczono karę śmierci. 

Nie ma co popadać w  sentymentalizm 
i  użalać się nad nierzetelnością urzęd-
ników. Na wojnie wszak nie warto liczyć 
na uczciwość przeciwnika, ale trzeba 
być po prostu silniejszym i  lepiej przy-
gotowanym, pamiętając, że historię pi-
szą zwycięzcy, więc historia z pewnością 
przyzna rację temu, kto wygra. Nie ozna-
cza to, że etyka w biznesie nie jest istot-
na. Wygrywając wojnę możemy osiągnąć 
etyczne cele, ale za pomocą etyki wojny 
na pewno nie wygramy. Trzeba po pro-
stu lepiej znać prawo, zatrudniać lep-
szych fachowców i wykorzystywać każdą 
słabość przeciwnika.

Jesteś uczciwy? – udowodnij to! 
Przedsiębiorca w matni organów ścigania
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