
s. 907  

 

PYTANIE: Termin do wniesienia odpowiedzi na apelację w sprawie o zobowiązanie osoby 

stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia jest: 

A. tygodniowy, 

B. dwutygodniowy,  

C. trzytygodniowy. 

Odp. A; art. 56011 KPC  

 

Omówienie:  

SPRAWY O ZOBOWIĄZANIE OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE DO 

OPUSZCZENIA WSPÓLNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO 

OTOCZENIA LUB ZAKAZANIE ZBLIŻANIA SIĘ DO MIESZKANIA I JEGO 

BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA 

 

Zastosowanie przepisów 

Przepisy komentowanego działu stosuje się w sprawach wskazanych w art. 11a ustawy z 29.7.2005 

r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.), czyli jeżeli 

członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu 

przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie. Wówczas osoba dotknięta 

przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. 

Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów KPC o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada 

po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku. 

Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany 

okoliczności. 

Do wykonania orzeczonego obowiązku stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji obowiązku 

opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. 

 

Wniosek  

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia może być złożony na urzędowym formularzu. 

 

Rozprawa 

Sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy. 



W wypadku gdy do wniosku lub innych pism nie dołączono odpisów, sąd sporządza i doręcza ich 

odpisy. Odpis wniosku lub innych pism sąd doręcza również prokuratorowi i zawiadamia go o terminach 

rozprawy. 

 

Termin 

Sąd orzeka w terminie miesiąca od dnia wniesienia wniosku. 

 

Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 

Sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i 

jego bezpośredniego otoczenia wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, 

którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować. 

Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i 

jego bezpośredniego otoczenia jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia. Sąd może je zmienić 

lub uchylić w razie zmiany okoliczności, nawet gdy jest prawomocne. 

 

Zabezpieczenie 

Sąd w postanowieniu w przedmiocie zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia rozstrzyga również o zabezpieczeniu, jeżeli było udzielone. 

 

Odpis postanowienia, uzasadnienie 

Sąd z urzędu doręcza odpis postanowienia uczestnikom postępowania, prokuratorowi, Policji lub 

Żandarmerii Wojskowej oraz zawiadamia właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, o którym 

mowa w przepisach ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a gdy w mieszkaniu 

zamieszkują osoby małoletnie – także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. 

Termin do złożenia wniosku o uzasadnienie biegnie od dnia ogłoszenia postanowienia. 

 

Apelacja  

Jeżeli do apelacji nie dołączono jej odpisów, sąd sporządza i doręcza odpis apelacji. Termin do 

wniesienia odpowiedzi na apelację jest tygodniowy. 

Sąd II instancji orzeka w terminie miesiąca od przedstawienia akt sprawy przez sąd I instancji wraz z 

apelacją. 

 



 

s. 929 

UTRWALANIE CZYNNOŚCI W SYSTEMIE 

Jeżeli postępowanie przed sądem rejestrowym odbywa się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, czynności sądu, referendarza sądowego i przewodniczącego są utrwalane 

wyłącznie w tym systemie, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane 

są kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

s. 930  

SPOSÓB WNOSZENIA PISM 

Jeżeli wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym został złożony za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, wszelkie pisma w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem środków zaskarżenia, do których rozpoznania 

właściwy jest Sąd Najwyższy. 

Sąd rejestrowy przy pierwszym doręczeniu w sprawie poucza o treści art. 125 § 21 zdanie drugie 

KPC (jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 

pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo). 

 Jeżeli pismo dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub w 

sprawie, w której wniosek został złożony w sposób, o którym mowa powyżej, zostało wniesione w 

postaci papierowej, a wnoszący pismo nie był pouczony o treści art. 125 § 21 zdanie drugie, 

przewodniczący wzywa do jego wniesienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w 

terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, pouczając o treści tego przepisu. Przepis art. 

130 § 3 stosuje się. Przepis art. 125 § 21 zdanie drugie nie stanowi przeszkody do podjęcia przez 

sąd rejestrowy czynności z urzędu. 

Sąd odrzuca apelację, zażalenie albo skargę na orzeczenie referendarza sądowego złożone bez 

pośrednictwa systemu teleinformatycznego, jeżeli strona nie uczyniła zadość wezwaniu, o którym 

mowa powyżej, albo będąc pouczoną o treści art. 125 § 21 zdanie drugie KPC, nie złożyła środka 

zaskarżenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 


