
Eksmisja osoby dopuszczającej się przemocy w rodzinie.  

Klient jest ofiarą przemocy domowej. Pełnoletni syn zamieszkujący razem z klientem 
znęca się nad nim psychicznie oraz fizycznie. Czy można eksmitować syna? Jakie 
działania może podjąć klient w zaistniałej sytuacji?  

Postawa prawna:  

• Art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
• Przepisy o postępowaniu nieprocesowym zawarte w kodeksie postępowania 

cywilnego  

 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  
Eksmisja osoby dopuszczającej się przemocy w rodzinie jest instytucją mająca na celu 
ochronę ofiary przemocy, a przede wszystkim ma za zadanie szybko i skutecznie 
doprowadzić do izolacji sprawcy od ofiary.   
 
Przepisy stanowiące o obowiązku opuszczenia mieszkania w związku ze stosowaniem 
przemocy wobec najbliższych uregulowane zostały w art. 11a ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
 
Obowiązek opuszczenia mieszkania sąd może orzec w stosunku do członka rodziny, 
którym jest:  

• małżonek 
• wstępny 
• zstępny 
• rodzeństwo  
• powinowaty w tej samej linii lub stopniu  
• osoba pozostająca w stosunku przysposobienia  
• osoba pozostająca we wspólnym pożyciu  
• inne osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące  

 
Eksmisja sprawcy przemocy możliwa jest nawet jeśli jest on właścicielem lokalu, 
współwłaścicielem, najemcą lub gdy przebywa w lokalu bez żadnych do niego praw.  

 
 Kto może złożyć wniosek? 

Legitymacja czynna do złożenia wniosku o eksmisję przysługuje wyłącznie osobie 
dotknięta przemocą w rodzinie, która zamieszkuje wspólnie ze sprawcą. Takie 
uprawnienie nie przysługuje żadnej instytucji bądź osobie będącej świadkiem 
przemocy.  
 

 Jakie są przesłanki do orzeczenia nakazu opuszczenia lokalu?  
Zgodnie z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w razie, gdy 
członek rodziny zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na 
stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne 



zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do 
opuszczenia lokalu.  
 
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem oraz literaturą przemoc w rodzinie w 
przedmiotowej sytuacji polega na chociażby jednorazowym albo powtarzającym się 
umyślnym działaniu lub zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste osób 
najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Mowa tu w 
szczególności o narażeniu tych osób na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia. 
Naruszeniu ich nietykalności cielesnej, godności oraz wolności, powodujące szkody na 
ich zdrowiu fizycznym oraz psychicznym. Żądanie zobowiązania danej osoby do 
opuszczenia lokalu jest niezależne od tego, czy sprawca dopuścił się przestępstwa 
znęcania określonego w art. 207 kodeksu karnego.  
 

 Gdzie należy złożyć wniosek?  
Wniosek z żądaniem eksmisji wobec osoby stosującej przemoc rozpoznawany jest 
przez właściwy sąd powszechny na podstawie przepisów kodeksu postępowania 
cywilnego, w trybie nieprocesowym. Wobec tego należycie sformułowany wniosek 
kierujemy do sądu rejonowego (właściwego ze względu na miejsce naszego 
zamieszkania), wydział cywilny. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne 
elementy pisma procesowego określone w 126 k.p.c. Wniosek podlega opłacie sądowej 
w wysokości 100 zł.  
 

 Jak przebiega postępowanie?  
Postanowienie w przedmiocie eksmisji zapada po przeprowadzeniu rozprawy. Bardzo 
istotny jest fakt, że zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, 
rozprawa powinna odbyć się w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku. W trakcie 
rozprawy sąd przeprowadzi dowody z przesłuchania wnioskodawcy oraz uczestnika 
(osoby, wobec której wnioskujemy o nakaz eksmisji).  
 
Postanowienie staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub 
uchylone w razie zmiany okoliczności. Nakaz opuszczenia lokalu nie powoduje 
jednocześnie utraty tytułu prawnego do nieruchomości. Jest wyłącznie czasowym 
ograniczeniem korzystania z mieszkania. W razie zmiany okoliczności postanowienie 
może być zmienione lub uchylone. Nie ma również maksymalnego czasu trwania 
orzeczonego nakazu.  
 

 Sąd wydał nakaz opuszczenia lokalu, co z egzekucją sprawcy?  
Do wykonania postanowienia sądu tj. nakazu opuszczenia lokalu danej osoby, stosuje 
się odpowiednio przepisy o egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika – art. 1046 kodeksu postępowania 
cywilnego. Istotne jest, że sprawcom przemocy nie przysługuje prawo do lokalu 
socjalnego. Ponadto wobec osób dokonujących przemocy w rodzinie nie mają 
zastosowania przepisy zakazujące eksmisji w okresach od 1 listopada do 31 marca.  
 
 
 
 



 
 


