Jesteś ofiarą przemocy? Możesz liczyć na natychmiastową izolację sprawcy.
Jeżeli członek rodziny stosuje wobec Ciebie przemoc, możesz żądać aby sąd lub Policja zobowiązali go
do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazali
zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, nawet jeśli osoba stosująca przemoc jest
wyłącznym właścicielem mieszkania. Na takie działanie ze strony Policji i sądu możesz również liczyć
w sytuacji gdy ty lub sprawca opuściliście zajmowane przez Was mieszkanie, albo gdy sprawca
przemocy przebywa w mieszkaniu okresowo lub nieregularnie. Musisz też wiedzieć, że jeśli sprawca
zostanie zobowiązany do opuszczenia lokalu lub do zakazu zbliżania się do mieszkania – na tobie
będzie spoczywał obowiązek do ponoszenia opłat.
W jakich sytuacjach może dojść do izolacji sprawcy?
Głównym celem omawianej procedury jest szybkość działania służb na rzecz ofiar przemocy.
Policjant już podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu może wydać nakaz
natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policjant w celu
stwierdzenia zasadności wydania nakazu lub zakazu ocenia ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla
życia lub zdrowia ludzkiego. Policjant nakaz lub zakaz może wydać również w sytuacji, gdy dowie się o
takiej sytuacji od osoby dotkniętej przemocą lub od kuratora sądowego czy pracownika pomocy
społecznej bądź podczas wykonywanych przez siebie obowiązków służbowych. Musisz wiedzieć, że
nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania
się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia mogą być stosowane łącznie, a co ważniejsze, są
natychmiast wykonalne. Osoba stosująca przemoc ma obowiązek w takiej sytuacji pozostawienia
kluczy do mieszkania i do pomieszczeń jego bezpośredniego otoczenia, a także wskazania Policji
adresu pod jakim będzie przebywać. Nakaz lub zakaz mogą być wydane również w przypadku gdy
sprawca uciekł z mieszkania i jest nieobecny podczas interwencji. Twojego bezpieczeństwa będzie
strzegła Policja, która w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu przynajmniej trzykrotnie sprawdzi
czy nakaz lub zakaz nie są naruszane. Pierwsze sprawdzenie odbywa się następnego dnia po wydaniu
nakazu lub zakazu.
Nakaz lub zakaz wydane przez Policję tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania. Co więc dalej?
Policjant ma obowiązek poinformowania cię o możliwości i sposobie złożenia żądania aby to sąd
zobowiązał osobę stosująca przemoc do opuszczenia mieszkania lub zakazie zbliżania się do niego.
Takie żądanie możesz złożyć do sądu na urzędowym formularzu, którego wzór znajdziesz poniżej. Sąd
w tej sprawie ma obowiązek zadziałać i orzec bardzo szybko, bo w terminie jednego miesiąca od
wniesienia wniosku. Ponadto możesz zaznaczyć we wniosku, że wnosisz o zabezpieczenie czasu, w
którym sąd będzie rozpatrywał sprawę, przez przedłużenie nakazu lub zakazu wydanego przez
Policję. Wniosek taki sąd rozpatrzy bezzwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego
wpływu do sądu. Sąd udzielając zabezpieczenia określi też częstotliwość dokonywania przez Policję
sprawdzenia, czy przedłużony nakaz lub zakaz nie są naruszane. Wniosek o zobowiązanie osoby
stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia lub zakazanie zbliżania się do niego wraz
zabezpieczeniem możesz także złożyć gdy wcześniej nie było wydanego zakazu lub nakazu przez
Policję. Sąd w postanowieniu wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania,
którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować. Postanowienie to jest

skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia, sąd jednak może je zmienić albo uchylić w razie gdy
zmienią się okoliczności.
Sprawca, który nie zastosuje się do wydanego przez Policję nakazu lub zakazu bądź postanowienia
sądu o udzieleniu zabezpieczenia czy postanowienia sądu o zobowiązaniu do opuszczenia wspólnie
zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się do niego – podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.
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