
Bogdan Goczyński. Wystąpienie w Sejmie podczas wysłuchań publicznych przed Komisją 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Na początku chcę powiedzieć, że popieram pomysł pana ministra dotyczący likwidacji sądów 
rodzinnych, chociaż zapewne z zupełnie innych przyczyn.  

W jednym zdaniu powiem coś o sobie. Jestem dziennikarzem, wolontariuszem. Od 5 lat śledzę 
bardzo uważnie to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości ze względów osobistych. Jako 
dziennikarz prowadziłem wiele spraw. Współpracuję z pismem internetowym „Afery prawa” oraz z 
Porozumieniem Rawskim i innymi stowarzyszeniami obrony praw ojców. To, co się dzieje w 
wymiarze sprawiedliwości można w tej chwili nazwać jedynie terrorem prokuratorsko-sądowym. 
Na moje stwierdzenia posiadam potwierdzenie w obszernej dokumentacji i z żadnego z nich się 
nie wycofam. Mam bardzo charakterystyczny dokument, który pokazuje, jak się ustawia sprawy i 
fabrykuje oskarżenia. Załączę go do protokołu.  

Dyskutowanie nad tą ustawą jest pozbawione sensu. Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym jest 
poważna skarga konstytucyjna w sprawie wyeliminowania przedstawicieli obywatelskich z 
wymiaru sprawiedliwości, z orzekania w sprawach karnych. Została złożona ponad 5 miesięcy 
temu, ale Trybunał Konstytucyjny tak przestraszył się tej sprawy, że do tej pory nie zdecydował, 
czy w ogóle przyjąć skargę do rozważenia. Jeśli skarga zostanie uwzględniona, to wymiar 
sprawiedliwości będzie wymagać kompleksowej reorganizacji i wszelkie dyskusje na temat 
nadzoru sędziów i ich ocen będą pozbawione sensu. Trzeba będzie zmienić system orzekania i 
formę procesu, żeby nie trwał on pięć lat przy sfabrykowanych oskarżeniach, jak w mojej sprawie, 
lecz aby sąd załatwiał to w ciągu tygodnia, jak to jest w szanującym się wymiarze sprawiedliwości 
w krajach anglosaskich. Sędziowie z Anglii, Irlandii czy Walii są wymieniani jako przykład 
rzetelności.  

Wymiar sprawiedliwości, jak powiedziałem wcześniej, wymaga kompleksowej reformy w kierunku 
społecznej kontroli nad sądownictwem i prokuraturą. Obecnie w wymiarze sprawiedliwości 
regularnie fabrykuje się oskarżenia i dokonuje się oszustw w celu przejmowania majątku, 
skłócania ludzi i rozbijania rodzin. Jestem bardzo dobrym przykładem rozbijania rodzin. Od pięciu 
lat sądy rodzinne nie pozwalają mi spotkać się z moimi córkami, podczas gdy mam pełnię władzy 
rodzicielskiej.  

Mam uwagi szczegółowe do projektu ustawy. Do projektu dołączone jest zapewnienie Prezesa 
Rady Ministrów o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. Ewidentnie zabrakło natomiast 
stwierdzenia o zgodności projektu z Konstytucją RP. Mam wiele wątpliwości natury 
konstytucyjnej. Po pierwsze, napisano, że sądy wykonują różne zadania z zakresu ochrony 
prawnej. Według mnie i prawdopodobnie nie tylko według mnie, sądy powinny służyć do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych i rozstrzygania sporów w sprawach cywilnych. Inne sprawy 
powinny być wyjęte z kompetencji sądów. Sądy nie są od administrowania tym krajem, a w tej 
chwili regularnie przejmują władzę administracyjną. Nie są do tego powołane. Zakres kompetencji 
sądów powinien być ściśle określony do wymienionego wyżej.  

Należy dodać, że obecna władza sądowa nie ma żadnej legitymacji demokratycznej i dlatego nie 
powinna ingerować w sfery przewidziane dla innych władz.  

Odnośnie do przekazania sądom innych zadań z zakresu ochrony prawnej, mam uwagę na temat 
obecnego stanu administrowania księgami wieczystymi. Ten system jest bardzo podatny na 
korupcję. Chciałbym zaproponować system, który jest praktykowany w krajach anglosaskich, 
gdzie istnieją tytuły własności. W Polsce nie ma tytułu własności, są tylko wypisy z ksiąg 
wieczystych. Tytuły własności powinny być w posiadaniu właścicieli. Dopiero przekazanie 
oryginału byłoby równoważne z przekazaniem nieruchomości. Powinien istnieć oddzielny urząd – 
rejestr duplikatów tytułów własności, w którym rejestrowałoby się wszystkie transakcje. Powinno 



to być wyjęte z kompetencji sądów. Sądy nie są do administrowania. W ten sposób kwestia 
referendarzy sądowych, którzy pracują w wydziałach ksiąg wieczystych i kwestia podlegania ich 
prezesom sądów byłyby zupełnie nieistotne.  

Kolejna sprawa to przewodnictwo sędziów w komisjach wyborczych. To ewidentne nadużycie 
niezgodne z konstytucją. Jest to kumulacja władzy, narusza zasadę trójpodziału władz. W krajach 
o dużej tradycji demokratycznej przedstawiciele władzy mają zakaz wkraczania do lokali 
wyborczych. Np. w USA policja jest instruowana, żeby trzymać się z daleka od lokali wyborczych. 
U nas ludzie posiadający już olbrzymią władzę sprawują nadzór nad procesem wyborczym. Jest 
to niedopuszczalne.  

Sędziowie tworzą samorząd sędziowski. Mam bardzo poważne wątpliwości, co do 
konstytucyjności tych przepisów. To dziwny pomysł, żeby sędziowie tworzyli samorząd. Instytucja 
samorządu powinna być dla obywateli, a tu mówimy o ludziach sprawujących władzę, którzy 
zrzeszają się w celu posiadania jeszcze większej władzy. To pomyłka. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że konstytucja wprost zabrania przynależności sędziów do związków zawodowych i partii 
politycznych. Pomysł istnienia samorządu jest próbą obejścia tego zakazu. Zakaz ten jest 
regularnie obchodzony przez Stowarzyszenie „Iustitia”, które dziś bardzo prominentnie było 
reprezentowane tutaj, a także przez Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych.  

Chcę też powiedzieć o biegłych. Ta kwestia nie została w ogóle ujęta w projekcie ustawy, a jest 
to bardzo ważna sprawa z punktu widzenia rzetelności orzekania. Obecnie sędziowie mają 
monopol na powoływanie biegłych. Lista biegłych jest ustala przez prezesa sądu okręgowego. 
Stwarza to olbrzymie możliwości korupcyjne. Fabrykowanie oskarżeń i ustawianie spraw, m.in. 
przy udziale biegłych, jest normą w polskich sądach. Nie jest to tylko mój wymysł. Istnieje raport 
Transparency Internacional z czerwca 2007 r., jest tam wiele konkretnych opisów. Nawet dzisiaj 
dostałem sms w sprawie pani psycholog, która regularnie wystawia fałszywe opinie na temat 
klientów, z którymi nigdy nie miała kontaktu. Robi to pod dyktando i te preparowane opinie stają 
się podstawą wyroku, m.in. w mojej sprawie. Jest to pani Ewa Moroczkaniec z listy Sądu 
Okręgowego w Gliwicach. W tej chwili dostałem sms w sprawie człowieka z Lublińca. Znam 
cztery takie przypadki, a prawdopodobnie jest to wierzchołek góry lodowej.  

Sądy przyjmują za dobrą monetę fałszywe obdukcje. Znam lekarzy w Warszawie, którzy bez 
zażenowania przygotują obdukcję na życzenie.  

Chcę powiedzieć nie tylko o psychologach, ale także o psychiatrach. Tajemnicą Poliszynela jest, 
że istnieje sieć psychiatrów sądowych, którzy na życzenie prokuratury przygotowują opinie 
mające spowodować zamknięcie zdrowych i niewinnych ludzi w zakładach psychiatrycznych. 
Przeszedłem przez to. Na mojej stronie internetowej są nazwiska takich psychiatrów. Są to 
psychiatrzy ze szpitala przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, ze szpitala w Pruszkowie. Znam 
przypadek, gdy człowiek nie był o nic oskarżony i był absolutnie zdrowy, a zdołał sobie załatwić 
zaświadczenie od dobrego psychiatry. Mimo to policja „zdjęła go” z drogi pod pretekstem 
zaśnieżenia samochodu i na siłę chciała go zamknąć w szpitalu psychiatrycznym. Tego typu 
rzeczy dzieją się przy udziale wymiaru sprawiedliwości, a my mówimy tu o procedurach i o 
niezawisłości. Wymiar sprawiedliwości jest opanowany przez struktury przestępcze i należy to 
nazwać po imieniu.  

Kilka uwag odnośnie do sądownictwa rodzinnego. Według mnie sądy rodzinne należy skasować, 
ale reforma powinna przede wszystkim polegać na tym, że cały personel należałoby zwolnić wraz 
z personelem pomocniczym. Ci ludzie są tak skorumpowani moralnie i widzimy to po 
wypowiedziach na tej sali, że dyskusja dotyczy tylko procedur, paragrafów itd., a nie mówi się o 
meritum sprawy. Powinien nastąpić nowy wybór przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, a 
głównym kryterium powinna być absolutna uczciwość. W tej chwili sędzia może być kompletnym 
łajdakiem i oszustem i nic mu się nie dzieje. Wszystkie oszustwa mają miejsce z pełną wiedzą 
Ministerstwa Sprawiedliwości i też Krajowej Rady Sądownictwa. Mówiłem przed chwilą, że tytuły 



własności powinny być trzymane w oddzielnym rejestrze, poza kontrolą sądową. Typowy sposób 
przejęcia nieruchomości jest to tzw. numer na zły adres. Robi się sprawę zaocznie ofierze ataku, 
wysyła się zawiadomienie na zły adres, żeby człowiek nic o tym nie wiedział, a następnie 
przejmuje się jego majątek. Ja sam padłem ofiarą takiego ataku i znam wiele innych takich 
przypadków. Sędzią, który takie rzeczy robił, jest sędzia Adam Skowron z sądu w Tarnowskich 
Górach. Cały Wydział IV Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie to specjaliści od robienia 
takich rzeczy. Sędzia Kącka, która była opisana m.in. w „Gazecie Polskiej”, zajmuje się takimi 
rzeczami.  

Głos z sali: 
Panie przewodniczący, czy obrażanie sędziów jest wyłączone spod limitu czasowego?  

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (SLD): 
Nie, pilnuję czasu. Ma pan jeszcze 20 sekund.  

Bogdan Goczyński: 
Właściwie już kończę. Chcę powiedzieć jeszcze kilka zdań na temat ławników. Może paść 
odpowiedź, że moja skarga konstytucyjna będzie uwzględniona i instytucję ławników w Polsce 
należy przywrócić. W tej chwili funkcjonowanie ławników jest tak zorganizowane, żeby ich 
zdyskredytować, aby nie mieli nic do powiedzenia. W długim procesie na każdą rozprawę potrafi 
być powoływany inny zespół ławników. Chodzi o to, aby ci ludzie byli kompletnymi figurantami 
uzależnionymi od sędziów. Za to dostają pieniądze i dobiera się emerytów. Powinna być ława 
przysięgłych, a ławnicy powinni być dobierani losowo z szerokiej populacji.  

 


