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                                               Oszustwa sądowe.    

Orzeczenia sądowe kreują normy społeczne oraz służą do egzekwowania 

zachowań społecznych. 

Wszelkie kontakty z administracją oraz innymi podmiotami coraz częściej 

kończą się spotkaniami na salach sądowych. Pojęcie sąd należy rozumieć jako 

przestrzeń sądowa obejmującą wszystkie funktory tj: sędziów, adwokatów, 

prokuratorów, biegłych sądowych, strony, inne. 

Od kilku lata badamy występujące patologie w przestrzeni sądowej. 

Podsumowaniem stanu sądownictwa jest diagnoza dokonana przez SN 

RP opisana w orzeczeniu IV KK 93/09 z dnia: 27.11.2009r.: 

..”Analiza uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie pozostawia 
wątpliwości co do tego, że  Sąd Okręgowy [w Krakowie] nie 
rozważył żadnego z zarzutów podniesionych w apelacji. Ponadto do 
treści wniesionego środka odniósł się w tonie nie tylko ironicznym, 
ale ponadto w sposób mogący świadczyć o rozpoznaniu apelacji z 
naruszeniem zasady bezstronności.” 

 

Patologia w przestrzeni sądowej przejawia się przede wszystkim występującymi 

oszustwami. 

Podstawowa klasyfikacja oszustw sądowych obejmuje: 

- oszustwo na tytuł wykonawczy: zaspokojony, kopiowany, fałszowany, 

[sędziowie, komornicy, adwokaci, strony], 

- oszustwo na ‘ważny interes społeczny’: orzeczenia bez materii dowodowej tzw. 

na sentencje, 

[sędziowie], 

- oszustwa na fikcyjnych wierzycieli: dopisywanie fikcyjnych wierzycieli jako 

uczestników postępowań, 

[komornicy, sędziowie], 

- oszustwa na fikcyjne wierzytelności/długi: niewykreślone hipoteki, 

zabezpieczenia fikcyjnych roszczeń, decyzje administracyjne, 

[sędziowie, komornicy, adwokaci, strony] 
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- oszustwa na fikcyjnych pełnomocników: kreowanie fikcyjnych pełnomocników 

w celu uniemożliwienia udziału w postępowaniu, 

[sędziowie], 

- oszustwa fałszowania dokumentów: zwrotki, pisma, przez 

nadpisywanie/dopisywanie/etc, 

[sędziowie, strony], 

- oszustwa na podmianę danych: w postępowaniach podstawia się podmioty o 

podobnie brzmiących nazwach/nazwiskach, 

[sędziowie, prokuratorzy, komornicy], 

- oszustwa z wykorzystywaniem fikcyjnych podstaw prawnych: wbrew normom 

ustawowym i konstytucyjnym np. nieistniejące paragrafy, 

[sędziowie, prokuratorzy, komornicy], 

- oszustwa spedycyjne: korespondencje na fikcyjne adresy stron i 

pełnomocników, 

[sędziowie, adwokaci, komornicy, strony], 

- oszustwa na zmianę treści protokołów: zmiana treści,  

[sędziowie], 

- oszustwa proceduralne: przetrzymywanie korespondencji, nierejestrowanie 

pism, nie nadawanie tytułów wykonawczych, nadawanie tytułów wykonawczych 

na zlecenia, 

[sędziowie, prokuratorzy], 

Wchodząc do przestrzeni sądowej należy mieć świadomość, że patologia jest tam 

normą a środowiskowa solidarność uniemożliwia skuteczne przeciwdziałania. 

                                       Oszustwa tzw. komornicze. 

- wypożyczanie zaspokojonych tytułów wykonawczych i kierowanie ich do 

powtórnych egzekucji, 

- nie nanoszenie adnotacji o zaspokojeniu tytułu wykonawczego, 

- wszczynanie egzekucji bez tytułów wykonawczych, 

- wszczynanie egzekucji bez wniosków wierzyciela o wszczęcie egzekucji z 

mienia [tzw. egzekucje na telefon], 
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- dokonywanie egzekucji na podstawie fikcyjnych wierzytelności, 

- dopisywanie do postępowań fikcyjnych wierzycieli [nawet bez ich wniosków i 

bez jakichkolwiek podstaw prawnych], 

- łączenie egzekucji w celu epatowania ilością wierzycieli w postępowaniu, 

- dyskontowanie nieważnych operatów szacunkowych [brak adnotacji o 

przedłużeniu ważności operatu], 

- egzekucje przez tzw. podkładkę tytułu własności i dłużnika, 

- nieuwzględnianie prawa własności w postępowaniach, 

- fałszowanie akt sądowych i komorniczych [np. podmiana dokumentów 

źródłowych tj. klauzule wykonalności], 

- egzekucje na podstawie kserokopii tytułów wykonawczych i klauzul 

wykonalności, 

- poświadczanie nieprawdy w dokumentach urzędowych, 

- uruchamianie tzw. oscylatorów egzekucyjnych [egzekucja, koszty adwokackie 

i komornicze, egzekucja kosztów, nowe koszty i nowa egzekucja, itd.], 

Praktycznie powstał cały przemysł okradania obywatel RP niby zgodnie z 

prawem obejmujący: sędziów, komorników, adwokatów, radców prawnych, 

biegłych sądowych, …. 

Jak rozpoznawać patologie? Jak się bronić przed patologią? To już tematy na inne 

spotkania. 

Wszystkie informacje pochodzą z udokumentowanych postępowań organów 

administracji państwa o nazwie Rzeczpospolita Polska. 

 


