
USTAWA ANTYPRZEMOCOWA - DZIAŁA ! 

30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa Antyprzemocowa, dzięki której 
sprawcy przemocy domowej są natychmiast izolowani od swoich ofiar.  

Osoba potrzebująca pomocy otrzymuje pomoc natychmiast. Nie musi czekać 
wiele miesięcy na proces sprawcy, składać pozwów do Sądu o eksmisję. Nakaz 
opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej obowiązuje przez 14 dni. 
Jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą Sąd może przedłużyć ten okres. 
Policja może nakaz wyegzekwować od razu, łącznie z możliwością użycia środków 
przymusu. Nie są istotne twierdzenia sprawcy, iż nie ma dokąd się wyprowadzić. 
Jeśli złamie nałożone zakazy np. zbliży się do ofiary lub będzie próbował się z nią 
kontaktować policja może zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone 
zobowiązanie. Poza tym w takiej sytuacji sprawcy przemocy grozi areszt, 
ograniczenie wolności lub grzywna. 

Postępowanie nie przedłuża się przez doręczanie korespondencji czy żmudną 
procedurę. Korespondencja przekazywana jest przez Policję, a procedura ma 
charakter priorytetowy, ale przede wszystkim uproszczony - postępowanie powinno 
zakończyć się w ciągu jednego miesiąca. 

Co istotne ofiary przemocy mają zapewnioną pomoc psychologiczną, ale 
przede wszystkim zwolnione są od wszelkich kosztów postępowania. Sprawca może 
poddać się leczeniu z uzależnienia.   

Z mojego doświadczenia wynika, że organy stosują z powodzeniem tą 
procedurę. Spotkałam się ze skuteczną pomocą ofiarom: zarówno kobiecie, jak 
mężczyźnie, ale przede wszystkim dzieciom, które mogą przebywać spokojnie w 
swoim domu. Ne muszą się bać, że po zawiadomieniu organów ścigania sprawca 
będzie się na nich mścił. Mogą spać spokojnie w swoich łóżkach, a nie uciekać przed 
nim.  

Podobna procedura obowiązuje już w wielu krajach m.in. w Austrii czy 
Czechach. Niestety ustawa ma też swoje słabe strony. Może zostać użyta przez 
osobę, która dla swoich potrzeb m.in. dla wygrania sprawy rozwodowej zawiadamia o 
rzekomo stosowanej wobec niej przemocy. Szybkość pomocy, jaką zapewnia 
procedura wymaga zatem kontroli i rozsądku ze strony stosujących te narzędzia.  

Najważniejsze jednak, aby ofiary przemocy wiedziały, że jest dla nich pomoc 
oraz by nie bały się korzystać z tej ochrony.  
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