
Nowe zapisy w tzw. ustawie antyprzemocowej, chroniące ofiary przemocy –
natychmiastowa eksmisja dla sprawcy

Z dniem 30 listopada 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, której celem jest usprawnienie procedury opuszczenia mieszkania przez
sprawcę przemocy w rodzinie.

Dla ofiar przemocy domowej i osób walczących o ich prawa uchwalenie tej ustawy to decyzja
przełomowa, ponieważ w diametralny sposób zmienia tryb, w jakim w takich sprawach działa
wymiar sprawiedliwości.

Celem nowego prawa jest min. możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą
od osoby ją stosujące. To fundamentalna zmiana, ponieważ wcześniej tego typu sprawy
ciągnęły się miesiącami, a poszkodowani nadal czuli się zagrożeni. Dzięki nowelizacji
przepisów ofiara nie musi już nagle opuszczać własnego domu i szukać schronienia poza nim,
ale to sprawca zostaje usunięty ze wspólnego miejsca zamieszkania.

Kluczową rolę w stosowaniu przepisów o odizolowaniu sprawcy odgrywa policja, która
zazwyczaj jako pierwsza trafia do domu sprawcy. Ustawa antyprzemocowa wprowadza nowe
przepisy do ustawy o policji, które stanowią min, że:

„Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia
lub zdrowia , nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „nakazem”, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i
jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „zakazem”. Nakaz lub zakaz mogą być
stosowane łącznie. Są one również natychmiast wykonalne.
Policjant w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego
mieszkania, którą osoba stosująca przemoc jest zobowiązana zachować. Uwaga- sprawcę
można usunąć z mieszkania, którego jest właścicielem. Nie ma znaczenia tytuł prawny, na
podstawie którego członkowie rodziny zajmują daną nieruchomość.

Zgodnie z art. 15ab 1 policjant wydaje nakaz lub zakaz:

1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim
otoczeniu lub

2) w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności
zgłoszenia przez – osobę dotkniętą przemocą lub kuratora sądowego lub pracownika pomocy
społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków

Nakaz opuszczenia mieszkania ma być egzekwowany bez względu na ewentualne
stwierdzenie sprawcy, że nie ma się dokąd wyprowadzić – łącznie z możliwością użycia przez



policjantów i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (w przypadku, gdy sprawcą jest żołnierz w
służbie czynnej)  środków przymusu.

Policjant informuje osobę stosującą przemoc o adresach placówek zapewniających miejsca
noclegowe oraz placówek prowadzących działania korekcyjne , programy
psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

KARY DLA SPRAWCY

Osoba, wobec której policjant lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej wydał nakaz opuszczenia
lokalu, może zabrać z niego rzeczy osobiste ( w tym psa lub kota, jeśli jest własnością
sprawcy), a także przedmioty służące do świadczenia pracy. W przypadku sprzeciwu rodziny
– te przedmioty lub zwierzęta domowe pozostawia się na miejscu. Sprawca ma też obowiązek
zostawić w lokalu klucze do wspólnie zajmowanego mieszkania i pomieszczeń z jego
najbliższego otoczenia. Zabranie kolejnych, zapomnianych przez sprawcę przedmiotów
osobistych jest możliwe tylko jednorazowo i musi nastąpić w asyście policjantów po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą. \
Ustawodawca przewidział także, że sprawca może opuścić lokal przed przyjazdem policji –
wtedy policjant stosowny nakaz umieszcza na drzwiach do mieszkania. W okresie
obowiązywania nakazu lub zakazu policja przynajmniej trzykrotnie sprawdza, czy nakaz lub
zakaz nie są naruszane, pierwsze sprawdzenie odbywa się następnego dnia po wydaniu
nakazu. Jeśli sprawca nie stosuje się do zakazu, to policja lub Żandarmeria mogą zastosować
środki przymusu; ponadto, niestosowanie się do zakazu stanowi wykroczenie, za które grozi
kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny (do 5 tys. zł) – w rozpatrywaniu tego typu
przypadków ma być stosowany tryb przyśpieszony z Kodeksu wykroczeń

Policja ma również prawo zatrzymać sprawcę przemocy, wtedy ocenia ryzyko
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, odrębnie dla osoby dorosłej i
dziecka.

Osoba stosująca przemoc w rodzinie może złożyć do sądu rejonowego zażalenie na wydany
zakaz lub nakaz. Sąd musi rozpatrzyć zażalenie niezwłocznie, w ciągu trzech dni od jego
otrzymania i w razie stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności zakazu/nakazu może go
uchylić.

Decyzja wydana przez policjanta obowiązuje tylko przez 14 dni, a o jej ewentualnym
przedłużeniu decyduje sąd.

POMOC DLA POSZKODOWANYCH

Ustawa ma też na celu ułatwienie poszkodowanym otrzymanie pomocy. Policjant, w
przypadku wydania nakazu/zakazu informuje osobę dotknięta przemocą min. o :

1) możliwości i sposobie złożenia pisma do sądu, aby sąd zobowiązał sprawcę do
opuszczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania
2) obowiązku wszczęcia przez organy ścigania,( niezależnie od wydanego



nakazu/zakazu) postępowania karnego w związku z popełnieniem ściganego z urzędu
przestępstwa z użyciem przemocy i możliwości stosowania w toku prowadzonego
postępowania środków zapobiegawczych, o których mowa w przepisach Kodeksu
postępowania karnego
3) możliwości uzyskania wsparcia w ośrodku pomocy społecznej, specjalistycznym
ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i innych placówkach świadczącym
pomoc, o całodobowym ogólnopolskim telefonie dla ofiar przemocy, oraz pomocy
postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości (nr Linii Pomocy Pokrzywdzonym to
48 222 309 900)

Dodatkowo w sprawach określonych przez nowe przepisy pisma procesowe będą mogły
być doręczone nie tylko przez pocztę, lecz także za pośrednictwem policji, a osoby
pokrzywdzone są na mocy ustawy zwolnione z kosztów sadowych. Oznacza to, że osoba
dotknięta przemocą domową lub jej przedstawiciel ustawowy mogą skorzystać ze
zwolnienia z kosztów sadowych w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia
wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub tez zbliżania się
do tych miejsc. Wniosek taki można złożyć na urzędowym formularzu lub tez sporządzić
go samodzielnie.


