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1. Wstęp 

Rozwój budownictwa przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 
w innych niż własność formach prawnych korzystania z mieszkań, a w szczególności na pod-
stawie umowy najmu, w dużym stopniu zależy od prawidłowego uregulowania tego stosunku 
prawnego. 

Trudności, na jakie w Polsce napotykamy przy tworzeniu systemu ochrony prawnej 
w tej dziedzinie, uzasadniają potrzebę szerszego uwzględniania wyników badań prawnopo-
równawczych.  

Także z uwagi na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej ważkim aspektem procesu 
transformacyjnego naszego kraju stała się konieczność dostosowania naszego ustawodaw-
stwa do obowiązującego w Unii. 

Aby móc ocenić pod tym kątem postanowienia polskiego ustawodawstwa, przedsta-
wić należałoby w skrócie stan zobowiązań międzynarodowych naszego kraju. Z punktu wi-
dzenia omawianej w tym rozdziale problematyki istotny wydaje się art. 11 Międzynarodowe-
go paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, ratyfikowanego w 1977 r.33, 
w którym Polska zobowiązała się do uznania prawa każdego człowieka do odpowiedniego 
poziomu życia dla niego samego i jego rodziny, łącznie z wyżywieniem, odzieżą i mieszka-
niem, do stałego polepszania warunków bytowych oraz do podjęcia odpowiednich kroków 
w celu zapewnienia realizacji tego prawa.  

Przystępując do Rady Europy34, Polska wyraziła wolę współdziałania w przestrzega-
niu i rozwoju praw człowieka. 

Z kolei przystępując w Brukseli do układu europejskiego ustanawiającego stowarzy-
szenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi podpisanego 
16 grudnia 1991 r.35, zobowiązaliśmy się do podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia 
zgodności prawa polskiego z ustawodawstwem Wspólnoty, m.in. w zakresie ochrony zdrowia 
i życia ludzi.  

Istotną dla omawianej w tym rozdziale problematyki rezolucję wydał Parlament Euro-
pejski, wzywając w niej państwa członkowskie do zagwarantowania prawa do mieszkania 
w ustawie oraz do uznania go za podstawowe prawo człowieka. Zgodnie z tą rezolucją nikt 
nie powinien być eksmitowany bez zapewnienia mu innego mieszkania.  

W Unii Europejskiej problemy mieszkaniowe objęte zostały ogólnym hasłem europej-
skiej solidarności, z którego wynika obowiązek współdziałania państw Unii w celu ich rozwią-
zywania. Powszechne jest stanowisko, że prawo do mieszkania jest jednym z podstawowych 
                                                
33 Dz. U. nr 38, poz. 169,170. 
34 Statut Rady Europy, Dz. U. z 1994 r. nr 118, poz. 565. 
35 Dz. U. z 1994 r. nr 11, poz. 38.  
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praw każdego człowieka, wynikającym z prawa człowieka do godności. Z uwagi na fakt, że 
wolny rynek mieszkaniowy nie zapewnia pełnej realizacji tego prawa, niezbędna staje się 
interwencja państwa, która zagwarantowałaby dostęp do mieszkań wszystkim i na równych 
warunkach.  

W projekcie konstytucji Unii Europejskiej, przesłanym parlamentom państw człon-
kowskich przez Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego 1 marca 1994 r., powie-
dziano, że „każdy, kto z przyczyn od siebie niezależnych nie ma mieszkania godnego czło-
wieka, ma roszczenie o odpowiednią pomoc ze strony właściwych instytucji państwowych”.  

    W aspekcie tego stwierdzić należy, że wykonanie tytułu wykonawczego przez eks-
misję „na bruk” jest niezgodne z normami prawa międzynarodowego wiążącymi Polskę, 
szczególnie że umowy międzynarodowe stanowią część polskiego porządku prawnego. 
W wyroku z dnia 17 października 1991 r.36 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że postanowienia 
umów międzynarodowych należycie ratyfikowane i opublikowane w Dzienniku Ustaw, które 
są normami samowykonalnymi, powinny być stosowane bez zabiegów transformacyjnych 
w porządku wewnętrznym. Takim normom przysługuje pierwszeństwo przed sprzecznymi 
z nimi ustawami krajowymi. 

Z kolei w postanowieniu z dnia 11 stycznia 1995 r.37 stwierdził on, że od chwili przy-
stąpienia Polski do Rady Europy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu może i powinno być uwzględniane jako istotne źródło interpretacji przepisów 
prawa wewnętrznego. Orzeczenie to jest szczególnie istotne z uwagi na to, że Polska, przy-
stępując do Rady Europy, zobowiązała się do przestrzegania oraz rozwoju praw człowieka 
i podstawowych wolności, a ponadto ratyfikowała Konwencję o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, w której zobowiązała się z kolei do nienaruszania przewidzianych 
w niej praw. W celu zapewnieniu przestrzegania tych praw powołana też została Europejska 
Komisja Praw Człowieka i ów Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Każdy, kto 
uważa, że państwo naruszyło w stosunku do niego prawa człowieka, może wysłać do tego 
Trybunału skargę, gdyż Polska uznała jego jurysdykcję. 

Skoro Polska pragnie być członkiem Unii Europejskiej, nie może tworzyć ani stoso-
wać prawa w sposób sprzeczny z jej standardami. 
 

2. Ochrona przed wypowiedzeniem w prawie niemieckim 
2.1. Ochrona przed wypowiedzeniem najmu w trybie zwykłym 

 Pojęcie najmu socjalnego 
Trudności, na jakie napotyka instytucja eksmisji w prawie polskim wskazują na po-

trzebę sięgnięcia do doświadczeń innych państw w tej dziedzinie. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza uregulowanie ochrony przed wypowiedzeniem w prawie niemieckim z jego zasa-
dami tzw. najmu socjalnego sformułowanymi w BGB. Takie odniesienie może być pomocne 
zwłaszcza przy wykładni nowych przepisów, szczególnie w odniesieniu do analogicznych 
instytucji prawnych czy ich przesłanek, takich jak „ważna przyczyna wypowiedzenia najmu”.  

                                                
36 II KRN 274/91, OSN KW 1992, z. 3-4, poz. 19. 
37 III ARN 75/94.  
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W piśmiennictwie niemieckim zwraca się uwagę, jak ważnym elementem ochrony 
przed wypowiedzeniem najmu lokalu mieszkalnego jest wymaganie, by oświadczenie o wy-
powiedzeniu złożone zostało drugiej stronie stosunku najmu w formie pisemnej wraz z uza-
sadnieniem. W przypadku sporu sądowego oświadczenie takie odgrywa bardzo ważną rolę, 
ponieważ sąd uwzględni i oceniać będzie tylko te przyczyny, które zostały w takim oświad-
czeniu podane. 

Ustawodawca niemiecki nie pozostawił wypowiedzenia swobodnej decyzji wynajmu-
jącego, ale uzależnił jego dokonanie w trybie zwykłym od istnienia tzw. uzasadnionego inte-
resu. Wypowiedzenie w trybie zwykłym możliwe więc będzie jedynie, gdy wynajmujący wy-
każe istnienie przyczyny tego wypowiedzenia wymienionej w ustawie lub też innej równie 
ważnej. 
 
2.2. Uzasadniony interes wynajmującego 

Ustawa wymienia przykładowo przyczyny wypowiedzenia, wskazujące na występo-
wanie po stronie wynajmującego uzasadnionego interesu, jak potrzeby własne wynajmują-
cego, naruszenie obowiązków po stronie najemcy, uniemożliwianie zasadnej, rentowej eks-
ploatacji.  

W praktyce sądów niemieckich za najczęściej występującą przyczynę wypowiedzenia 
najmu lokalu mieszkalnego uznać można tę polegającą na zaistnieniu potrzeb własnych wy-
najmującego. Podstawą dokonania wypowiedzenia stanie się w tych przypadkach fakt, że 
wynajmujący potrzebuje danego mieszkania dla siebie i swoich domowników albo członków 
swojej rodziny. Za członka rodziny w prawie niemieckim uważa się w tym wypadku współ-
małżonka, dzieci, rodziców, dziadków i teściów. W stosunku do dalszych krewnych i powi-
nowatych konieczne stanie się już ustalenie bliskości więzi rodzinnych, z których wynikałby 
obowiązek wspomagania tych osób w formie udostępniania im lokalu mieszkalnego. 

Federalny Trybunał Konstytucyjny w swym orzecznictwie zajął w tej kwestii stanowi-
sko korzystne dla właścicieli stwierdzając, że każdy właściciel mieszkania ma prawo do upo-
rządkowania swego życia z wykorzystaniem swojej własności. W konsekwencji sądy nie-
mieckie co do zasady respektują wolę właściciela do korzystania ze swej własności na cele 
osobiste i przy rozpatrywaniu spraw o skuteczność wypowiedzenia, w których jako jego pod-
stawa podana została potrzeba własna wynajmującego, ograniczają się do ustalenia, 
czy zamiar właściciela w takiej sprawie był poważny i czy potrzeby mieszkaniowe wynajmu-
jącego nie mogą zostać zaspokojone w innym wolnym lub zwalniającym się lokalu wynajmu-
jącego. Wynika stąd duża częstotliwość wyroków eksmisyjnych opartych na tej właśnie prze-
słance. 

Inaczej kwestie wypowiedzenia ze względu na potrzeby własne wynajmującego 
kształtują się w przypadkach, gdy prawo do mieszkania powstało z wykorzystaniem pomocy 
ze środków publicznych. Wypowiedzenie w takich wypadkach i na takiej podstawie staje się 
bowiem niemożliwe przez okres obowiązywania wspomnianych preferencji, który najczęściej 
obejmuje 10 lat.  
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Sądy niemieckie zwracają szczególną uwagę na obowiązek uzasadnienia wypowie-
dzenia. W wypadkach jego braku najczęściej unieważniają one wypowiedzenie ze względów 
formalnych i oddalają powództwa eksmisyjne. 

Wyjątek przewidziany jest w sytuacjach zamieszkiwania właściciela osobiście w do-
mu dwurodzinnym, kiedy to ustawodawca zezwala na wypowiedzenie najmu bez zaistnienia 
uzasadnionego interesu wynajmującego. Wymaga to jedynie dłuższego, trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia.  

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem nie dotyczy ponadto najmu lokali miesz-
kalnych w celu jedynie przejściowego ich wykorzystania, a także najmu pomieszczeń ume-
blowanych w mieszkaniu zamieszkiwanym osobiście przez wynajmującego, chyba że po-
mieszczenia te zostały przekazane rodzinie w celu ich trwałego użytkowania.  

Ze względu na wspomniany wyżej ograniczony zakres badania sądowego, do wyda-
wania wyroków eksmisyjnych z uwagi na potrzeby własne wynajmującego dochodzi dość 
często, mimo że z praktyki sądów niemieckich nasuwa się spostrzeżenie, że wynajmujący 
często symulują istnienie owych własnych potrzeb w celu obejścia omawianych przepisów 
o ochronie lokatora przed wypowiedzeniem. Jeżeli na skutek takich działań wynajmującego 
najemca dobrowolnie lub pod przymusem wyprowadzi się z mieszkania, pozostaje mu jedy-
nie dochodzenie odszkodowania i dopiero w procesie o odszkodowanie wynajmujący zobo-
wiązany będzie do udowodnienia, że jego potrzeby własne w chwili dokonywania wypowie-
dzenia rzeczywiście istniały. Łatwo zauważyć jednak, że jest to dość istotne odstępstwo od 
ogólnej zasady rozłożenia ciężaru dowodowego, zgodnie z którą ciężar udowodnienia danej 
okoliczności obciąża tego, kto wywodzi z niej skutki prawne. 
 
2.3. Naruszenie obowiązków po stronie najemcy 

Kolejną podstawą uzasadniającą wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, a więc 
bez zachowania okresów wypowiedzenia jest naruszenie obowiązków po stronie najemcy. 

Na marginesie należy poczynić ważną uwagę, że w prawie niemieckim okresy wypo-
wiedzenia są ustawowo wydłużane w miarę wydłużania się okresu najmu. Trzymiesięczny 
i zarazem podstawowy okres wypowiedzenia ulega wydłużeniu do 6 miesięcy po upływie 
5 lat najmu, do 9 miesięcy po upływie 8 lat najmu i wreszcie do 12 miesięcy po 10 latach 
najmu. 

Długie okresy wypowiedzenia wchodzą w grę w przypadkach mniej istotnych naru-
szeń obowiązków umownych przez najemcę. 

Przyczyna wypowiedzenia najmu polegająca na uniemożliwieniu zasadnej rentowej 
eksploatacji nie odgrywa w praktyce większej roli, a to ze względu na wysokie wymagania 
stawiane przez sądy w zakresie obowiązkowego uzasadnienia takiego wypowiedzenia. Ren-
towa eksploatacja polegać może na sprzedaży lokalu lub zmianie jego przeznaczenia na 
lokal użytkowy. Wydaje się zrozumiałe, że nie jest dopuszczalne wypowiedzenie uzasadnio-
ne zamiarem ponownego wynajęcia lokalu, ale tym razem z wyższym czynszem. W przy-
padkach przekształceń mieszkań lokatorskich na własnościowe obowiązuje w prawie nie-
mieckim 10-letni okres ochronny, a najemcy, który wynajął lokal przed takim przekształce-
niem, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu. 
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2.4. Sprzeciw najemcy – klauzula socjalna 
Ważnym instrumentem ochrony, w jaki został wyposażony najemca w wypadku wy-

powiedzenia w trybie zwyczajnym, jest możliwość złożenia sprzeciwu i żądania kontynuacji 
stosunku najmu. Uprawnienie to przysługuje najemcy, gdy wypowiedzenie oznaczałoby dla 
najemcy nie dającą się uzasadnić niesprawiedliwość. Jest tzw. klauzula socjalna. Do prze-
słanek jej zastosowania należą łącznie wiek lub choroba i długotrwałe zamieszkiwanie albo 
charakter pracy zawodowej, wykształcenia i posiadane dzieci albo brak mieszkania zastęp-
czego lub zapobieżenie kolejnej przeprowadzce w ciągu krótkiego czasu. W wypadku 
stwierdzenia występowania którejś z wyżej wymienionych podstaw i uznania, że waga inte-
resu najemcy jest poważniejsza od interesu wynajmującego, sąd w wyroku zarządza prze-
dłużenie najmu na czas określony lub nieokreślony. Zaznaczyć jednak warto, że wnioski na-
jemcy w tym zakresie są stosunkowo rzadko przez sądy niemieckie uwzględniane. 

Klauzula socjalna nie znajduje zastosowania w stosunku do wspomnianych już wyżej 
przypadków najmu lokali w celu ich przejściowego użytkowania lub umeblowanych pomiesz-
czeń w mieszkaniu wynajmującego. 
 
2.5. Ochrona przed wypowiedzeniem najmu w trybie natychmiastowym 

Nie budzi wątpliwości, że sytuacja lokatora w wypadkach wypowiedzenia stosunku 
najmu w trybie natychmiastowym zasadniczo się zmienia, a to dlatego, że podczas gdy wy-
powiedzenie dokonywane w trybie zwykłym kończy ów stosunek dopiero z upływem określo-
nego w przepisach okresu wypowiedzenia (w zależności od długości trwania najmu), to wy-
powiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, jak sama nazwa wskazuje, kończy stosunek 
najmu już z chwilą doręczenia go najemcy. 
 
2.6. Zwłoka w zapłacie czynszu za 2 miesiące 

Przewidzianymi przez ustawodawcę niemieckiego podstawami prawnymi dokonania 
takiego wypowiedzenia są: zwłoka w zapłacie czynszu za 2 miesiące, naruszenie obowiąz-
ków najemcy lub korzystanie z wynajmowanego lokalu sprzecznie z umową. 

Jeśli chodzi o pierwszą z wymienionych wyżej przesłanek, to najemca chroniony jest 
przed skutkami prawnymi dokonanego z tytułu zwłoki w zapłacie czynszu wypowiedzenia 
poprzez wprowadzenie okresu ochronnego. Polega on na tym, że spłacenie zaległości czyn-
szowych w ciągu miesiąca od daty doręczenia wypowiedzenia pozbawia owo wypowiedzenie 
mocy prawnej. Ustawa zastrzega jednak, że z uprawnienia tego najemca skorzystać może 
tylko raz w przeciągu 2 lat. Taki sam skutek sanacyjny będzie miało przejęcie zaległości 
czynszowych w trakcie okresu ochronnego przez Urząd ds. Pomocy Społecznej (Sozialamt), 
który może to uczynić na podstawie przepisów o pomocy społecznej. 
 
2.7. Korzystanie z lokalu sprzeczne z umową 

Jako naruszenie obowiązków najemcy uzasadniające wypowiedzenie najmu w trybie 
natychmiastowym ustawa przykładowo wymienia trwałe zakłócenie porządku domowego 
przez najemcę, stałe niepunktualne opłacanie czynszu lub zaniedbywanie przedmiotu najmu. 

Korzystanie z lokalu sprzeczne z umową, jako kolejna podstawa wypowiedzenia  
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najmu w trybie natychmiastowym, polega na oddaniu go w całości lub w części do użytko-
wania osobie trzeciej bez upoważnienia, lub gdy na skutek zaniedbań najemcy przedmiot 
najmu zostanie poważnie zagrożony. Wynajmujący będzie mógł tu też powołać się na 
sprzeczne z umową lub wykraczające przeciwko przepisom publicznoprawnym wykorzysty-
wanie lokalu mieszkalnego. 

W przypadkach wypowiedzenia najmu w trybie natychmiastowym, które okaże się 
uzasadnione, najemcy nie przysługuje ochrona oparta na klauzuli socjalnej. Ma ona bowiem 
zastosowanie tylko do wypowiedzenia w trybie zwykłym. Zatem kwalifikowane niewykony-
wanie przez najemcę swych obowiązków wyłącza możliwość żądania kontynuacji najmu 
z uwagi na nie dającą się uzasadnić niesprawiedliwość. 
 
2.8. Szczególna ochrona najmu zawartego na czas określony 

Na odrębne omówienie zasługują stosunki najmu zawarte na czas określony. Prawo 
niemieckie przewiduje bowiem w stosunku do nich szczególne instrumenty prawne służące 
ochronie lokatora-najemcy.  

Przede wszystkim umów takich w ogóle nie można wypowiedzieć w trybie zwykłym. 
Tryb natychmiastowy znajdzie zastosowanie w przypadkach wystąpienia analogicznych 
przesłanek, jakie są przewidziane dla umów najmu zawartych na czas nieoznaczony. Stosu-
nek najmu zawartego na czas oznaczony ustanie więc w zasadzie z upływem ustalonego 
w umowie czasu trwania umowy. W zasadzie, gdyż w systemie niemieckim przewidziana 
została możliwość podpisania przez strony specjalnej klauzuli przedłużającej czas trwania 
umowy, która znajduje częste zastosowanie w praktyce. Klauzula taka stanowi, że stosunek 
najmu zawarty na czas oznaczony po upływie okresu, na jaki umowa zastała zawarta, nie 
ustaje, ale zostaje przedłużony na kolejny okres albo na czas nieokreślony, jeśli żadna ze 
stron takiego stosunku nie wypowie w ustalonym przez strony terminie.  

Na tym jednak ochrona najemców się nie kończy. Kolejną jej formą jest zapewnienie 
trwałości stosunku najmu poprzez przyznanie najemcy wspomnianego już wcześniej upraw-
nienia do żądania kontynuacji najmu w sytuacjach, w których wynajmujący nie ma uzasad-
nionego interesu w zakończeniu najmu. W razie gdy po wystąpieniu z takim żądaniem przez 
najemcę wynajmujący nie zechce go uwzględnić, najemcy przysługuje prawo dochodzenia 
swych praw przed sądem, a więc wniesienia pozwu o zobowiązanie wynajmującego do zło-
żenia określonego oświadczenia woli. 

Niezależnie od prawa żądania kontynuacji najmu, najemcy przysługuje prawo do 
sprzeciwu wobec upływu okresu najmu. Uprawnienie to powstaje przy spełnieniu podobnych 
przesłanek jak w przypadku sprzeciwu wobec wypowiedzenia w trybie zwykłym, czyli z po-
wołaniem się na fakt, że zakończenie najmu będzie dla najemcy i jego rodziny stanowiło nie 
dającą się uzasadnić niesprawiedliwość (prawo sprzeciwu nie przysługuje w przypadku lokali 
mieszkalnych wynajętych do przejściowego użytkowania lub w przypadku umeblowanych 
pomieszczeń w mieszkaniu wynajmującego, o ile pomieszczenia te nie zostały przekazane 
rodzinie do trwałego użytkowania). 

Istnieją jednak wyjątki od przedstawionych zasad ochrony trwałości najmu w stosun-
ku do tzw. kwalifikowanego stosunku najmu na czas określony. Z owym kwalifikowanym  
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stosunkiem prawnym mamy do czynienia w przypadkach ustalenia okresu najmu na okres 
krótszy niż lat pięć, zaistnienia potrzeb własnych wynajmującego po upływie okresu najmu, 
zamiaru wynajmującego likwidacji lub istotnej zmiany czy remontu pomieszczenia po upływie 
okresu najmu, a także gdy wynajmujący zamierza po upływie okresu najmu wynająć po-
mieszczenie w ramach stosunku służbowego innej osobie przyjętej do pracy. 

Przesłanką skorzystania z któregoś z tych uprawnień jest pisemne poinformowanie 
najemcy przy zawieraniu umowy najmu, a następnie powiadomienie go co najmniej na trzy 
miesiące przed upływem okresu najmu o jednym z powyższych zamiarów. 
 

3. Ochrona lokatorów w postępowaniu eksmisyjnym 
W Niemczech zjawisko bezdomności narasta mimo licznych działań państwa by temu 

zapobiec. System opieki socjalnej jest tam bardzo rozbudowany, co stanowi jednak często 
zachętę do napływu uciekinierów, starających się o azyl polityczny. 
 
3.1. Umowy gmin z sądami 

Ważne, ciekawe i bez wątpienia godne polecenia również w warunkach polskich jest 
rozwiązanie polegające na zawieraniu przez zarządy niemieckich miast (gmin) umowy z są-
dami, na podstawie których urzędy powiadamiane są o każdej wniesionej sprawie o eksmi-
sję. Pozwala to urzędom na odpowiednio wczesne nawiązanie kontaktu z zagrożonym eks-
misją lokatorem w celu udzielenia mu stosownej pomocy przez Urząd Spraw Socjalnych. 
 
3.2. Umowy gwarancyjne zawierane przez gminy z właścicielami 

W ramach tej pomocy urzędy mogą między innymi zawrzeć z właścicielem tzw. umo-
wę gwarancyjną, w której zobowiązują się, że jeśli umowa najmu zostanie przez wynajmują-
cego przedłużona, zapłacą one zaległy czynsz i płacić go będą na bieżąco przez określony 
w takiej umowie okres. Zawarcie takiej umowy powoduje wycofanie sprawy z sądu i skutecz-
nie chroni przed eksmisją. 

W przypadkach podpisania umowy gwarancyjnej z właścicielem urząd dąży oczywi-
ście do odzyskania poniesionych na pomoc środków, ale zdać trzeba sobie sprawę, że 
w praktyce zwrot urzędowi tych kosztów jest bardzo rzadki. 
 
3.3. Pokrywanie przez gminy kosztów pomocy prawnej 

Urzędy pokrywają ponadto koszty porad prawnych i spraw sądowych zagrożonego 
eksmisją lokatora, a gdy to jest konieczne, pomagają mu w znalezieniu pracy lub uzyskaniu 
pomocy społecznej, a także podejmują szereg innych czynności, zapobiegających jego eks-
misji. O opisaną wyżej pomoc urzędu miasta (gminy) ubiegać się może każda osoba zagro-
żona eksmisją. 

Gdy dojdzie jednak do wydania wyroku eksmisyjnego, w praktyce sądów niemieckich 
dużą wagę przywiązuje się do ustalenia zarówno w wyroku, jak i w ugodzie sądowej dokład-
nego terminu wykonania eksmisji. Termin ten może zostać w uzasadnionych przypadkach 
przedłużony. Nie może jednak być dłuższy niż rok od daty zawarcia ugody lub ustalonego 
pierwotnie terminu eksmisji, lub uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego.  
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3.4. Mieszkanie opiekuńcze dla eksmitowanego 
Komornik, jako organ sądu, zawiadamia urząd miasta (gminy) o terminie wykonania 

eksmisji ze stosownym wyprzedzeniem, tak by był on w stanie przygotować zgodnie z usta-
wą policyjną stosowne miejsce zakwaterowania dla osoby eksmitowanej. Przydział mieszka-
nia tzw. opiekuńczego następuje w trybie administracyjnym, czyli przekwaterowanie nie za-
pewnia praw wynikających z niemieckiej ustawy o najmie. 

Jeżeli w chwili wykonywania eksmisji urząd nie posiada dla eksmitowanego mieszka-
nia opiekuńczego, wówczas obowiązany jest on przydzielić takiej rodzinie mieszkanie „nor-
malne”, w którym będzie ona miała na podstawie umowy prawo zasiedlenia i przejmie wszel-
kie koszty z tym związane. Możliwe jest również czasowe zarekwirowanie dotychczasowego 
mieszkania eksmitowanego, którego pozostawia się wtedy w dawnym mieszkaniu, a urząd 
podpisuje czasową umowę z właścicielem i opłaca za ten lokal umówiony czynsz. Opisany 
obowiązek zakwaterowania dotyczy wszystkich eksmitowanych rodzin z dziećmi, natomiast 
osoby samotne i bezdzietne małżeństwa umieszczane są w pomieszczeniach prowizorycz-
nych o znacznie niższym standardzie.  

Rodziny przekwaterowane do mieszkań opiekuńczych zobowiązane są do opłacania 
czynszu. Niemiecki system opieki społecznej zapewnia jednak każdej osobie bez wystarcza-
jącego dochodu odpowiedni zasiłek oraz dodatkowo środki na opłacenie czynszu. 
 
3.5. Zawieszenie eksmisji 

Kolejnym instrumentem ochrony w postępowaniu egzekucyjnym jest uprawnienie są-
du nadzorującego eksmisję do jej zawieszenia na wniosek najemcy, jeżeli wykonanie tytułu 
eksmisyjnego uwzględniającego interesy wynajmującego oznaczałoby sprzeczną z obycza-
jami niesprawiedliwość, a to z powodu istnienia po stronie najemcy szczególnych okoliczno-
ści, takich jak ciężka choroba lub możliwość dobrowolnego wyprowadzenia się w krótkim 
czasie po terminie wyznaczonym jako termin wykonania eksmisji do pomieszczenia zastęp-
czego. 

Przedstawiony tu system ma na celu jak najskuteczniejsze przeciwdziałanie bezdom-
ności, kładąc szczególny nacisk na jej zapobieganie. Mimo że jest to system niezwykle kosz-
towny i tak koszty ponoszone przez miasto na opiekowanie się bezdomnymi są np. w samej 
Kolonii siedmiokrotnie wyższe niż koszty związane z prewencją eksmisji.  

Należałoby się zastanowić, czy poszczególne rozwiązania z zakresu pomocy i ochro-
ny lokatorów nie są godne naśladowania w Polsce, szczególnie ze względu na ich aspekt 
społeczny, a w dłuższej perspektywie także większą ekonomiczność. Zwłaszcza, że są to 
w Polsce zagadnienia nadal bardzo aktualne.  

Niektóre z tych rozwiązań nie wymagają nawet interwencji ustawodawcy, lecz zmiany 
praktyki stosowania prawa (np. umowy z urzędem lub pomoc prawna dla zagrożonych eks-
misją). 
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4. Mieszkania socjalne i sądy mieszkaniowe w Niemczech 
4.1. Przeniesienia odpowiedzialności za budowę i zapewnienie odpowiedniego  

utrzymania mieszkań socjalnych na podmioty prywatne 
Za niezwykle ciekawy uznać należy przykład rozwiązania problemu mieszkań socjal-

nych w Republice Federalnej Niemiec. Otóż w odróżnieniu od uregulowania tej kwestii 
w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie inwestorem tych mieszkań 
czy też ich zarządcą jest państwo albo gmina, w Niemczech są nimi prywatne towarzystwa 
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje kościelne i opieki społecznej. Pań-
stwo jako takie stwarza jedynie ramy prawne i instrumenty do podejmowania tego typu inicja-
tyw, a także przekazuje do dyspozycji inwestorów stosowne środki. Mają one postać subsy-
diów na okres 20 lat. Przez ten czas inwestorzy zobowiązani są do ustanawiania ustawowo 
regulowanego czynszu oraz do oddania mieszkań do dyspozycji urzędu mieszkaniowego 
miasta, gdy ten chce je przydzielić osobom potrzebującym. 

Powszechnie wiadomo, że głównym składnikiem kosztów budowy mieszkań są kosz-
ty działki budowlanej, które sięgają niekiedy połowy kosztów całej inwestycji. By zapobiec 
takim nadmiernym kosztom, rada miejska przekazuje inwestorom pod budowę własne tereny 
w formie użytkowania wieczystego na 99 lat, za niską opłatą dzierżawczą, a ponadto udziela 
pomocy finansowej w określonej wysokości na każde mieszkanie socjalne o powierzchni 
powyżej 70 m2 w formie nisko czy wręcz symbolicznie oprocentowanego kredytu, przyzna-
wanego również na okres 20 lat. Po spłaceniu takiego kredytu, czyli po 20 latach, inwestor 
zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec gminy, także tych o charakterze socjal-
nym, a możliwość swobodnego dysponowania mieszkaniem przechodzi na niego. W konse-
kwencji będzie on mógł zatem od tego momentu pobierać czynsze wolnorynkowe. 

Tak więc mamy tu przykład niejako odwrócenia ról i przeniesienia odpowiedzialności 
za budowę i zapewnienie odpowiedniego utrzymania mieszkań socjalnych na podmioty pry-
watne, a jednocześnie takie ukształtowanie warunków tego budownictwa, że staje się ono 
atrakcyjne dla tych podmiotów. Skutkiem takiej konstrukcji jest między innymi to, że standard 
mieszkań socjalnych nie odbiega znacznie od standardu rynkowego, bowiem inwestorzy 
prywatni traktują budowę mieszkań socjalnych jako inwestycję. 

  Dokonując krótkiego podsumowania, warto zwrócić uwagę, jak istotne jest umiejętne 
kształtowanie systemu prawa mieszkaniowego, by zachowana została równowaga między 
wymaganiami ochrony lokatorów a słusznymi interesami właścicieli. Z pewnością pamiętać 
należy przede wszystkim o tym, że w stosunkach cywilnoprawnych, na których oparte jest 
uprawnienie lokatora do korzystania z danego lokalu mieszkalnego, pozycja stron jest istot-
nie nierówna i konieczne jest ustanowienie takich norm bezwzględnie obowiązujących, które 
zapewnią im względną równowagę uprawnień. 

Uważam jednak, że niezbędny jest w tej materii kompromis, który umożliwi jednocze-
sne wspieranie tendencji do inwestowania w budownictwo domów, w tym takich, które prze-
znaczone zostaną na zarobkowe ich wynajmowanie. 

Ochrona lokatorów nie może iść zatem tak daleko, by stwarzała tak niekorzystne wa-
runki inwestowania w zwiększanie liczby nowych mieszkań i odnawianie już istniejących, że 
zamrą wszelkie działania w tym zakresie.  
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A zatem, moim zdaniem, żadna ustawa, która w zamyśle ustawodawcy chronić ma 
lokatorów, nie powinna ograniczać praw właścicielskich do granic konstytucyjnej dopusz-
czalności, bo grozi to zahamowaniem nie tylko budownictwa mieszkaniowego, ale także wy-
najmowania już istniejących lokali. 
 
4.2. Sądy mieszkaniowe 

Usprawnieniu pracy zarządców nieruchomości oraz poprawie sytuacji w zakresie 
ochrony praw mieszkaniowych służy utworzenie sądów mieszkaniowych, przyczyniających 
się do skrócenia nadmiernie wydłużonych procesów i poprawy jakości orzecznictwa. Sądy 
takie, działające np. w Niemczech, zajmują się jedynie sporami związanymi z mieszkalnic-
twem, a orzeczenia są wydawane przez wyspecjalizowanych w tej dziedzinie sędziów. Naj-
częściej w ten sposób rozpoznawane są spory dotyczące czynszów oraz rozwiązania umowy 
najmu. 

Przy dokonywaniu reformy prawa mieszkaniowego w Polsce (czemu najlepiej służy-
łoby uchwalenie kodeksu mieszkaniowego, obejmującego w sposób harmonijny wszystkie 
formy prawne korzystania z mieszkań) warto zatem pomyśleć także o tym, jak poprawić spo-
sób stosowania prawa w praktyce, do czego niewątpliwie przyczyniłoby się powołanie sądów 
mieszkaniowych. 

Innym zagadnieniem jest także poprawa systemu kształcenia (dotąd prawo mieszka-
niowe nie jest wykładane na wszystkich wydziałach prawa), a także Europejskiej Akademii 
Prawa, dla zapewnienia permanentnego kształcenia prawników. 

Także w tej ostatnio wspomnianej dziedzinie przydatne mogą być doświadczenia in-
nych państw UE, które dysponują taką akademią finansowaną głównie ze środków unijnych. 
W Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze od lat doskonalona jest wiedza prawników i pra-
cowników wymiaru sprawiedliwości z krajów Europy Zachodniej.  

Polscy prawnicy występujący przed sądem w sprawach mieszkaniowych – jak pod-
kreślił dr Wolfgang Hensel, dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze – mogą i po-
winni zwracać większa uwagę sędziów na możliwość stosowania prawa unijnego oraz do-
magać się, aby w sprawach kontrowersyjnych występowali do ETS w Luksemburgu z zapy-
taniami prawnymi odnośnie do zgodności przepisów prawa polskiego z dyrektywami38. Nie-
stety jak dotąd polscy pracownicy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości są pozbawieni 
odpowiedniego wsparcia w kształceniu. 
 

                                                
38 Por. Prawo mieszkaniowe a organizacja wymiaru sprawiedliwości (konferencja Stowarzyszenia Obywatelskich 
Inicjatyw i Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, 30 czerwca 2005 r.), 
Inicjatywy Obywateli 2006 nr 1-2; T. Pietryga: Akademia Prawa. Konieczne doskonalenie sędziów, Gazeta Praw-
na 2005, nr 85; Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz: Ze sporami do sądów mieszkaniowych, GP 2005, nr 127; Aneta 
Mościcka: Unia Europejska. Czy powstanie Europejska Akademia Sędziowska, GP 2005, nr 70; Agata Łukasze-
wicz: Wymiar sprawiedliwości I rok w Unii Europejskiej. Sądy dalekie od ideału, Rzeczpospolita 2005, nr 101; 
K. Krzekotowska, A. Rykowska: Akademie Sędziowskie w Niemczech, Inicjatywy Obywateli 2005, nr 2-3.  
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5. Rozwiązania w Polsce w okresie międzywojennym 
5.1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie praw lokatorów39 

Ingerencja państwa w sferę stosunków mieszkaniowych, ograniczająca swobodę 
stron w kształtowaniu treści tych stosunków, znalazła wyraz w ustawie z dnia 11 kwietnia 
1924 r. o ochronie praw lokatorów40. Charakterystyczne dla tej ustawy było rozumienie jako 
lokatora jedynie najemcy. 

 Na obszarze województwa śląskiego obowiązywał zbliżony merytorycznie akt praw-
ny, jakim była ustawa dla Śląska Górnego i Cieszyńskiego z dnia 16 grudnia 1926 r. w spra-
wie ochrony lokatorów41. 

Ustawa o ochronie lokatorów miała na celu niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu 
czynszów oraz ochronę lokatorów przed wypowiedzeniem stosunku najmu. Jednocześnie 
zamierzeniem ustawodawcy było, by regulacja chroniąca najemców nie powstrzymywała 
inwestorów przed budowaniem domów czynszowych.  

By to osiągnąć, działanie ustawy ograniczono wyłącznie do budynków już istnieją-
cych. W ten sposób ustawodawca chciał chronić inwestorów, którzy nie musieli się obawiać 
nadmiernego skrępowania stosunków najmu w domach nowo budowanych. Jak podaje 
J. Skąpski42, wytyczony przez ustawodawcę cel nieblokowania budownictwa (połączony 
z niezwykle korzystną polityką podatkową) osiągnięty został w ostatnich latach przed rokiem 
1939, kiedy to podaż nowych mieszkań była na tyle duża, że wysokość czynszów w lokalach 
nie chronionych ustawą o ochronie lokatorów zaczęła spadać. Uwzględniając to, że lokale 
nowo wybudowane miały wyższy standard i lepszy stan techniczny, można powiedzieć, iż 
istniejąca różnica między czynszami praktycznie zanikła. 

Poniżej przedstawione zostaną w dużym skrócie podstawowe instrumenty ówcze-
snego systemu ochrony lokatorów (najemców). 

 
5.2. Dopuszczalna podwyżka komornego 

Co do wysokości komornego, strony umowy najmu mogły umówić się tylko na piśmie 
i na czas nie krótszy niż rok. Oznacza to, że ustawodawca ograniczył częstotliwość podwy-
żek maksymalnie do jednej w roku. 

Ponadto strony nie mogły swobodnie zdecydować o jego wysokości. Zgodnie z art. 5 
ust. 1 ustawy, za podstawę oznaczenia wysokości komornego służyć miało komorne płacone 
w czerwcu 1914 r. (podstawowe komorne). Jeżeli przedmiot najmu nie był w tym czasie wy-
najęty lub, jeżeli nie można było udowodnić wysokości ówczesnego komornego, albo też 
ówczesne komorne było widocznie wygórowane, specjalny urząd zwany urzędem rozjem-
czym do spraw najmu lub sąd ustalał podstawowe komorne według ówczesnych przecięt-
nych cen. Wysokość komornego nie mogła przekraczać oznaczonych w ustawie stawek, 
obliczanych jako procent podstawowego komornego. 

                                                
39 Dz. U. nr 39, poz. 406 z późn. zm., tekst jedn. Dz. U. z 1936 r. nr 39, poz. 297.  
40 Tamże. 
41 Dz. Ust. Śląskich nr 29, poz. 54.  
42 J. Skąpski: Najem lokali mieszkalnych w świetle ustawy z dnia 2 VII 1994 r.; Studia z Prawa Gospodarczego 
i Handlowego (Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Włodyki), Kraków 1996. 
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Właściciele domów mogli pobierać tytułem komornego od lokatorów także opłaty do-
datkowe, np. za dostarczaną wodę, oświetlenie, wywóz śmieci, wynagrodzenie dozorcy do-
mu itp.  

W art. 10 ust. 2 ustawy znajdujemy zastrzeżenie, że tego, co wbrew powyższym po-
stanowieniom uiszczono, można żądać z powrotem wraz z ustawowymi odsetkami, a prawa 
tego nie można się z góry zrzec. Nie można było zatem od najemcy żądać żadnych innych 
należności niż te ściśle określone w ustawie co do ich rodzaju i wysokości, a gdyby jednak 
najemca takowych dokonał, to należały mu się wraz z ich zwrotem odsetki ustawowe. 

 
5.3. Ograniczenie prawa wypowiadania i rozwiązywania najmu 

Ustawa o ochronie lokatorów z 1924 r. dopuszczała, by oprócz wypadków rozwiąza-
nia najmu z winy lokatora, przewidzianych w dzielnicowych ustawach cywilnych, wynajmują-
cy mógł najem wypowiedzieć, jak również korzystać z postanowień kodeksu cywilnego 
o ustaniu najmu bez wypowiedzenia tylko wtedy, gdy istnieją ku temu ważne przyczyny. 
Wymieniała ona przy tym przykładowo, jakie sytuacje można uznać za taką ważną przyczy-
nę. Były to np. wypadki zalegania lokatora mimo upomnienia z zapłatą co najmniej dwóch rat 
komornego (chyba że zaległość powstała z powodu braku pracy lub wyjątkowej nędzy), czy 
też przekraczania w sposób uporczywy lub rażący obowiązującego porządku domowego 
albo „obrzydzania współlokatorom pobytu w domu poprzez swoje bezwzględnie nieprzyzwo-
ite zachowanie”. 

Niektóre z przytoczonych przez ówczesnego ustawodawcę przykładów ważnej przy-
czyny znajdują zastosowanie również obecnie, bowiem większość z nich znalazła się 
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, podobnie jak wcześniej 
w ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych43. 

W razie sporu wynajmujący winien udowodnić, że istnieje przewidziana prawem przy-
czyna wypowiedzenia. 
 
5.4. Urzędy rozjemcze 

Ustawa o ochronie lokatorów z 1924 r. wprowadziła instytucję, której powołanie dziś 
jest postulowane. Chodzi mianowicie o urzędy rozjemcze do spraw najmu. Ponieważ nie ma 
w tej pracy miejsca, by szczegółowo je scharakteryzować, należy jedynie powiedzieć, że 
jeżeli strony oświadczyły, iż poddają się ich orzecznictwu, orzeczenia urzędów były osta-
teczne i nie podlegały zaskarżeniu. Strony mogły zatem odwołać się od nich do sądu tylko 
wtedy, gdy nie poddały się uprzednio, za wzajemną zgodą, orzecznictwu urzędu rozjemcze-
go. 
 
5.5. Moratorium mieszkaniowe 

Na mocy omawianej tu ustawy sądy lub orzekające w sprawie urzędy rozjemcze 
otrzymały uprawnienie do wprowadzenia tzw. moratorium mieszkaniowego. Moratorium to 
polegało na tym, że w sprawach o eksmisję mogły one z urzędu lub na wniosek pozwanego, 
uwzględniając jego sytuację ekonomiczną, odroczyć termin opróżnienia przedmiotu najmu 
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do 6 miesięcy. W sprawach o eksmisję z mieszkań jedno- lub dwupokojowych sąd mógł po-
nadto zawiesić wykonanie orzeczonej eksmisji na czas do 6 miesięcy, jeśli takie zawieszenie 
usprawiedliwione było położeniem pozwanego, a w szczególności tym, że z powodu okolicz-
ności od niego niezależnych pozostawał on bez pracy. Udzielając takiego zawieszenia, sąd 
jednocześnie zawiadamiał o tym właściwy państwowy urząd pośrednictwa pracy oraz zarząd 
gminy, na której terenie pozwany miał miejsce zamieszkania. Rozwiązanie to przypomina 
istniejący w RFN system zawiadamiania urzędów gminy o każdej wniesionej do sądu spra-
wie eksmisyjnej. 

Pozwany tracił prawo do korzystania z moratorium, jeśli nie przyjął odpowiedniej pra-
cy (tzn. odpowiadającej jego kwalifikacjom, nie niebezpiecznej „dla zdrowia lub moralności” 
i opłacanej wedle przyjętych na danym obszarze norm), wskazanej mu przez urząd pośred-
nictwa. 

Reasumując tę krótką charakterystykę ustawy o ochronie lokatorów z 1924 r., można 
powiedzieć, że ten zalążek sformalizowanej ochrony lokatorów w odrębnym akcie prawnym, 
choć nie pozbawiony wad, jest materiałem wartym wykorzystania także współcześnie. 

Dr Krystyna Krzekotowska 
Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa, Warszawa 
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PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIESZKAŃ NA WYNAJEM W POLSCE 
NA TLE PRZYKŁADÓW ZAGRANICZNYCH 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RENTAL FLAT MARKET IN POLAND AT THE 
BACKGROUND OF FOREIGN EXAMPLES  

 
Nie ma na świecie państwa, w którym nie byłoby mieszkań czynszowych, choć ich 

udział procentowy w zasobach mieszkaniowych jest bardzo zróżnicowany. Najmniej, bo za-
ledwie kilka procent mieszkań czynszowych jest w niektórych państwach Europy Wschod-
niej. Węgry, Słowacja, Słowenia, Estonia, Litwa, Bułgaria i Rumunia prawie w całości spry-
watyzowały swoje zasoby mieszkaniowe, uznając to za akt zerwania z dawnym, niechętnym 
własności systemem. Na tym tle Polska wydaje się znacznie bliższa państwom Europy Za-
chodniej, gdzie mieszkania czynszowe stanowią ok. 30%.  
 

Tabela 1 
Struktura własności polskich zasobów mieszkaniowych (w mln mieszkań) 

Czynszowe Zasoby 
ogółem 

 
Prywatne 

Spółdziel-
cze wła-

snościowe 
spółdziel-
cze loka-
torskie 

komunalne zakładów 
pracy tbs 

Inne 

12,9 7,6 2,6 0,9 1,25 0,37 0,07 0,16 

7% 10% 3%  
100% 

59% 
w tym czyn-
szowe 5% 

20% 
20% 

1% 

                                                                                                                                                   
43 Tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 z późn. zm. 


