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w tľosce o pełną ochľonę pľaw małoletnich cudzoziemców, a takŻe o najvĺyŻszą jakoŚć

otzecznictwa w pľzedmiocie detencji administľacyjnej dzieci-cuđzoziemców, zwÍacam się do

Państwa

z

prośbąo przekazanie sędziom orzekającym

w

v'rydziałach karnych sądów

okĺęgowych i rejonowych, mających swoje siedziby na obszarze Państwa apelacji' stanowiska

Rzecznika Praw Dziecka otaz wybranych zalecęn międzynarodowych organizacji i organów
ochĺony praw człowieka, w zakľesie problematyki umieszczania małoletnich w strzeżonych
ośľodkachdla cudzoziemców.
Rekomendacje formułowane przez Komitet Praw Dziecka

oNZ, Europejską

Sieć

Rzeczników Praw Dziecka (ENOC), czy Radę Euľopy nie stanowią źrődłapľawa
powszechnie obowiązującego. Waľto jednak podkĺeślić,Że dzięki nim możemy spojľzeć na

kwestię umieszczania małoletnich cudzoziemców w strzeżonych oŚrodkach przez pryzmat
pľaw człowieka. Mogą byó one niezwykle przydatne ptzy orzekaniu w przedmiocie detencji
administľacyjnej ľodzin z dziećmi

_ na co polskie pľawo migracyjnel i azylowez wcię

zezwala-

Postanowienia w tym pľzedmiocie wydają

w konkĺetnych przypadkach niezawisłe

sądy, które przy orzekaniu o czasowym pozbawieniu cudzoziemców

-

w tym małoletnich _

wolności(dla potrzeb pľowadzonych wobęc tych osób postępowań administracyjnych)
kierują się zasadami wiedzy i doświadczenia Życiowego oraz powinny kaŻdorazowo badać,
czy środekten jest w danej sprawie konieczny i propoľcjonalny.

' Usta*a z dĺia 12 grudnia 2O|3 r. o cudzozięmcach (Dz. |J. z 2017 r. poz. 2206)- dalej; u.c.

Usta*a z dnĺa 73 częrwca 2OO3 r. o udzięlaniu cudzoziemcom ochrony na terýoľium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. 22018 r. poz. 5l) - dalej: u.u.c.o.
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w

ocenie Rzecznika Praw Dziecka, istotnym wsparciem

dla sędziów

przy

rozstrzyganiu tego rodzaju spraw będą aktualne stanowiska i opľacowania dotyczące detencji
dzieci-cudzoziemców, pochođząceod uznanych, międzynarodowych organizacji

i

organów

ochľony praw człowieka.

Nie ulega wątpliwości, Że na przestrzeni ostatnich lat pľzepisy dotyczące umieszczania
cudzoziemców (w tym dzieci) w strzeŻonych ośrodkachznacząco się zmieniły. Począwszy od

2013 r', ustawodawca krajowy

-

wdruŻając odpowiednie ľegulacje

Unii Euľopejskiej oraz

wsłuchując się w rekomendacje Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw obywatelskich

i licznych organizacji społecznych - zdecydował się m.in. zawęzić ogólne pľzesłanki detencji
oraz wprowadzić, do ustawy o cudzozięmcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochľony

Środki wolnościowe, któľe mogą skutecznie zastąpii, detencję, zwłaszcza detencję ľodzin

z dziećmi.
Swoistym s)'mbolem pochylenia się ustawodawcy

-

wciąŻ niezgadzającego się

na wpľowadzenie do polskiego pľawa migľacyjnego i azylowego całkowitego zakazu detencji

małoletnich cudzoziemców

-

nad problemem umieszczania dzieci w strzeżonych ośľodkach,

stało się wprowadzenie do art. 40I ust. 4 u.c. wýycznej dla sądu, rozpoznającego wniosek
o umieszczenie w strzeŻonym ośľodkurodziny

z

dzieémi, do kieľowania się przy orzekaniu:

['..J także dobrem małoletniego.
Rzecznik chciałby jednak zwrőcić, w tym kontekścieuwagę na art. 3 ust. 1 Konwencji

o prawach

dziecka3, który stanowi, Źe: \Te wszystkich działaniach dotyczqcych dzieci,

podejmowanych przez

['.'J sqdy, władze administľacyjne lub ciała ustawodawcze,

spr&wq

naďľzędnq bęĺlzie najlepsze zabezpieczenie inteľesów tlziecka. Zasada ta' któľej brzmienie

jest bez wątpienia o wiele bardziej stanowcze niż przepisu art. 401 ust. 4 u.c., w sposób
bezpośľedniwiąże nasz kľaj. Przypomnienia wymaga, Że Konwencja o prawach dziecka

-

Zmocyari.9orazart.9Iust. 1i2wzw.zart.241ust. 1KonstýucjiRP4-stanowiczęść,
kľajowego porządku pľawnego' powinna być bezpośľedniostosowana, a w pÍZwadku kolizji

zptzepisami ustaw, to ww. umowie międzynarodowej naleŻy przyznać, pieľwszeństwo'

Komitet Praw Dziecka

oNZ

(oľgan powołany do badania postępów państw-stľon

w rea|izacji zobowiązań okĺeślonychw konwencjis) juz w 2072 t., badając kwestię zgodności
3 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Naľodów Zjednoczonych
20 listopada 1989 r. (Dz.U. zl99l r. Nr 120, poz.526).

a
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Konstyľucja Rzeczypospolitęj Polskiej z dnía2 kwietnia 1997 r. (Dz.IJ. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Art. 43 ust. l Konwęncji o prawach dzięcka.

2

dnia

detencji administracyjnej małoletnich cudzoziemcőw z art. 3 Konwencji o prawach dziecka,

wskazał: Detencja dzieci, z powodu ich statusu pobytowego ĺub stątusu pobytowego ich
rodziców stanowi naľuszenie pľaw dzíecka i zawsze pľzeczy zasadzie uwzględnianÍa jego
najlepszego inteľesuí. Stanowisko to zostało następnie ponowione w 2Ol7 r. w komentarzu
generalnym dotyczącym respektowania przez państwa praw dzieci-cudzoziemców,

wydanym

oNZ i Komitet đs'ochľony praw

wszystkich

wspólnie przez Komitet Pravł Dziecka

pľacowników migrujących i członków ich rodzin7.

Analogiczne wnioski odnośnie niedopuszczalności detencji imigľacyjnej małoletnich
cudzozięmców sfoľmułowała Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka' któľa wezwała
państwa członkowskie do całkowitego odstąpienia od stosowania tego rodzaju środka wobec

dzieci.

W zaleceniach ENoC z 2017 r. vĺyrażonostanowisko, że: Detencja ze

względu

na stntus migranta zűwsze stanowí złamanie praw dzieckĺt i złumanie zasady nadrzęĺInoścí
najlepszego Ínteresu dzíecka. Jak wskazano dalej: Dzieci należy chronić [...J zabezpieczajqc
Ích prawo do wolności8.

Jak wskazywał juŻ w 2015 r. Specjalny Sprawozdawca oNZ ds. praw migrantów
Frangois Cľepeau, którego stanowisko Rzecznik Praw Dziecka w pełni podzie|a: Detencja

dzieci, stosowąna nawet przez ltrótki olĺľesczasu, może powodować poważne, negatwne
skutki psychologiczne |dop' đladzieci]. t...] detencja ímígracyjnanígdy nie jest zgodna
z najlepszym interesem dziecka, zaśrodziny cudzoziemców nie

powinny być ľozdzielane. Co

Za tym idzie, małoletni bez opieki oraz ľodziny z dziećmi powinny zawsze korzystać
z ĺlobroĺIziejstwaśrodków alternatywnych ĺIo ĺletencjig '

W debacie publicznej dotyczącej dopuszczalności wyjątkowego stosowania równięz
wobec dzieci środków prawnych skutkujących pozbawieniem wolności wskazuje się często

na att' 31 lit. b Konwencji o prawach dziecka.

Z

mocy tego pľzepisu' państwa-strony

zobowiązały się do zapewnienia, aby: [...J żadne dziecko nie zostało pozbawione wolności

w sposób bezprawny lub arbitralny. Aresztowanie, zatrzymanie lub uwięzienie dziecka
6

Report of thę 2O|2 day of general discussion. The rights of all children in the context of international
migratíon, Committee on the rights of thę child, teza78.
'Joint general comm€nt No.4 (2017) of thę Committeę on the protection of thę rights of all migrant workers
and membęľs of thęir families and No. 23 (20l'7) of thę Committeę on the rights of the child on statę obligations
regarding thę human rights of children in the context of intęrnational migration in countries of origin, transit,
dęstination and ręturn (CMW/C/GC/4-CRC/C/GCl23 from 16 Novęmbęr 2017),teza 5.
8
Za|ecęĺia Euľopejskiej Sięci Rzeczników Praw Dzięcka wydane w celu zabezpíeczeĺiapraw dzieci w drodze:
Problem integracji społecznej migrantów, Ateny, l3 listopada 2017 r., zalecenĺe lb.
9
Report of the Special Rapporteur on the human rights of Migľants - Francois Crepeau (NHFtCl2gl36 fľom
8

May2015),teza44.
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poýýinno być zgodne Z pľclluem

i

może być zastosowone jedynie jako środek ostateczny

i na możliwie nojkrótszy czas'

Rzecznik Pľaw Dziecka zwraca w tym kontekścieuwagę na stanowisko prezentowane

w tym

obszarze przez Specjalnego Sprawozdawcę

oNZ ds.

tortur, innego okrutnego,

z 2015 r., dotyczącym
standardów ochľony praw dzieci pozbawionych wolności' wskazywał ofl,
Żę zasada stosowania detencji jako środkaostatecznego (uĺtima ratio) vĺyraŻona w aľt. 37
lit. b Konwencji o pľawach dziecka, powstała z myśląo nieletnich spľawcach czynów
karalnych. Co za tym idzie _ zdaniem Juana Mendeza - nie powinna być pľzenoszona
nieludzkiego lub ponizającego traktowania lub karania. W raporcie

na grunt postępowań imigracyjnych i nie może usprawiedliwiać pozbawiania dzieci wolności
w celu zabezpieczenia prawidłowego toku tego ľodzaju proceduľ.

Autor raportu podkľeślił,że detencja małoletnich dla potľzeb postępowania w spľawie
udzielenia im ochľony międzynarodowej lub w przedmiocie zobowiązania ich do powrotu:

[...J zawsze wykracza poza niezbędnq konieczność,jest rażqco nieproporcjonalna i może
stanowić okrutne, nieludzkíe lub poniżajqce traktowanie clzieci migrantólylo. Wnioski te
w pełni podzielił w ubiegłym ľoku Komitet Praw Dziecka oNZ i Komitet ds. ochľony pľaw
wszystkich pľacowników migrujących i członków ich rodzin we

- wspólnym

- wzmiankowanym powyżej

komentaľzu generalnym odnośnie gwarancji ochľony praw dziecka w kontekście

migracjirr.

oba ww. komitety oNZ' zdając sobie spľawÝ, Że ustawodawcy poszczególnych
państw członkowskich wciąz nie zgadzają się na wpľowadzenie do przepisów ich pľawa
wewnętrznego całkowitego zakazu detencji małoletnich cudzoziemców,

co Íaz częściej

kieľują swoje rekomendacje także do organów orzekających w tego rodzaju sprawach.
W zaleceniach z 2017 r. Komitet Praw Dziecka ONZ i Komitet ds. ochrony praw wszystkich

i członków ich rodzin, vłyraziłypľzekonanie, Że w przypadkach,
edy ['..J dzieciom towűrzyszy rodzina, potrzeba zachowania jej jeďności níe stanowi

pracowników migrujących

poważnej przyczyny uzasadniajqcej pozbawienie małoletniego wolności. Kiedy najlepszy
interes ĺIziecka wyműgű nierozdzielania ľodziny, zakaz pozbawiania wolności małoletniego
ulega ľolszerzeniu na rodzÍców dziecka i powoduje konieczność zastosowania przez władze

l0

Report of the Special Rapporteur on tortuľe and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Juan Mendez, (A/HRC/28/68 from 5 March 2015), teza 80.
' ' Joint general commęnt. . . , teza 9.

-
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śroclków wolnościowyclt wobec całej roĺlzinyÍz.Rzecznik Pľaw Dziecka w pełni podziela ten
pogląd.

Podkľeśleniawymaga, że tak ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochĺony (art' 88a
ust.

l,

art. 88b ust. 2

otazart.89 ust. 7), jak i ustawa o cudzoziemcach (aľt' 398a ust.4,

art.

40I ust. 5' art. 403 ust. 7a) zobowiązuje sądy orzekające w sprawach o umieszczenie
w strzęŻonym ośrodku i o pľzedłużeniepobytu w takiej placówce do zbadanią czy w

danej

sprawie nie mogą znaleŹć, zastosowania środkialteľnatywne do detencji. Analiza nadsyłanych

Rzecznikowi postanowień wydawanych wobec ľodzin z dziećmi wskazuje jednak, Że nię
zawsze powyŻsza kwestia jest przez sądy badana wystaľczająco wnikliwię.

W wielu postanowieniach przekazanych Rzecznikowi przez ľodziców dzieci,
orzekające pomijały np. fakt, Że w przypadku nieumieszczęnia

zwolnienia

z

takiej placówki, cudzoziemcy

i ich

w

sądy

strzeżonym ośrodku/

dzieci fieślitoczy się wobec nich

postępowanie w sprawie udzielenia ochľony mięđzynarodowej13) zostaną objęci systemem

pomocy socjalnej

i

opieki medycznej zapewnianym przez Szefa Urzędu do Spraw

Cudzoziemców (art. 70 ust. 1 u.u.c'o.|a). Podstawową formą tego rodzaju wsparcia jest

pomoc udzielana

w

otwartym ośľodkudla cudzoziemców obejmująca m.in. bezpłatne

zakwaterowanie i całodzienne wyzywienie (aľt. 71 ust. 1 pkt 1 u.u.c.o.).

Skutkiem niedostrzęzenia ww. uľegulowań było następnie ptzyjęcie, Że wobec
cudzoziemców

i ich dzieci nie mogą zna|eŻć, Zastosowania śľodkialternatywne do detencji,

gdyŻ - zdaniem sądów orzekających

-

rodziny te nie posiadúyby miejsca zamieszkania

i środków finansowych na pokľycie kosztów pobytu w naszym kĺaju. Co za tym idzie' sądy
przyjmowały, Że zainteresowanych nie moŻna skutecznie zobowiązać do zamieszkiwania

w okľeŚlonym miejscu (art. 88 ust.

l

pkt 3 u.u.c.o.

l

art. 398 ust. 2 pkt 4 u.c.)ls oraz

do regulaľnego zgłaszania się do wskazanego oľganu Straży Granicznej (aľt. 88 ust. 1 pkt

u'u.c.o'

l

art. 398 ust. 2 pkt

l

u.c.). Tymczasem

- w ocenie

właśniez uwagi na uprawnienia okľeślonew art.70 ust. 1

Rzecznika

i art.71ust. l

-

l

taka możliwość,

u'u.c.o., najczęściej

obiektywnie istniała. Cudzoziemcy mogli bowiem realizować, orzeczone wolnościowe środki
altematywne do detencji w ośrodkach otwartych prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw

''13 Joint general commęnt. .., teza ll.
Niezależnie, czy w związku z pieľwszym, czy kolejnym wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej
oľaz choćby równolegle do postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu.
'o Art. 70 ust. l u.u.c.o.: I4/nioskodąwcy oraz osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, zĺlpewnia się

pomoc socjilnq i opiekę medycaą...
'' Tzn. w ośrodku dla cudzozięmców pľowadzonympÍzezSzefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
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i stamtąd zgłaszai, się regularnie do wskazanego

Cudzoziemców (obowiązekzamieszkiwania)
organu Straży Gľanicznej.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik Praw Dzięcka prosi o zwľócenie szczególnej

uwagi na ww. przepisy

o

uprawnieniach socjalnych cudzoziemców ubiegających się

o ochĺonę międzynarodową w Polsce oraz o dokonywanie wnikliwej' zindywidualizowanej
oceny, jakie środki(detencja,
prawidłowy tok postępowania

czy śľodkiwolnościowe) mogą właściwiezabezpieczyĆ,
administracyjnego i _ co najwaŻniej sze - któľe będą bliŻsze

zasadzie kieľowania się w pierwszej kolejności dobrem dziecka (art. 3 ust. 1 Konwencji
o prawach dziecka).

W ocenie Rzecznika, sądy niejednokĺotnie badają te pľzesłanki zbý powieľzchownie,
ograniczając się w wielu postanowieniach do stwierdzenia, ze o nieskuteczności środków
alternatywnych do detencji niejako a

príori przesądza fakt, że cudzoziemcy w przeszłości

nielegalnie opuściliwÍaz z dziećmi Polskę

i

udali się bez wymaganych dokumęntów

do państw Europy Zachodniej. Tego rodzaju zachowanie będące wynikiem nieprzemyślanych

decyzji rodziców małoletnich naleŻy oczywiścieocenić jednoznacznie negatywnie. Waľto

jednak przypomnieć, Że pľzepisy ustawy

o

o udzielaniu

cudzoziemcom ochrony

i

ustawy

cudzoziemcach nie wyłączają możliwościzastosowania środków wolnościowych wobec

w takich
sýuacjach nakazują kaŻdorazowe, zindywidualizowane badanie, czy śľodkite byłyby
cudzoziemców, którzy nielegalnie przekľoczy|i gtanicę

-

przeciwnie, również

skuteczne.

Zdaniem RzecznĹka, samo zatrzymanie w jednym
następnie pľZymusowe przekazanie do Polski

z

i

z

państw Europy Zachodniej,

zattzymanie już na terytorium RP w związku

uprzednim nielegalnym pľzekľoczeniem granicy państwowej, w większości przypadków

w sposób wystarczający prewencyjnie oddziałuje na rodziców dzieci, skutecznie odstraszając

ich pľzed ewentualnym ponownym naruszeniem reguł pobytu w naszym kľaju w okľesie
toczące go się postępowania.

W tym

zasađy
kontekścieRzecznik ponownie zwraca uwagę na nađrzędność

kierowania się najlepszym inteľesem dziecka (art.3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka)
i konwencyjny zakaz _ choćby pośredniego _ karania małoletnich Za czyny rodziców (art' 2
ust. 2 ww. umowy międzynarodowej). Zasady te przesądzają, Że nawet pod rządem obecnie

obowiązujących przepisów migracyjno-azy|owych, Sam fakt upľzedniego nielegalnego
ptzel<roczenia granicy w okľesie toczącego się postępowania, nie powinien stanowić nigdy

6

(poza pĺzypadkami szczegolnymil6; samodzielnej podstawy stosowania detencji wobec
ľodzin z dziećmi.
Podsumowując powyższe uwagi dotyczące ochrony praw đzieckaprzy orzekaniu

o detencji małoletnich cudzoziemców, Rzecznik Praw Dziecka ZwÍaca szczegőlną uwagę na
doniosłośćpľawną i szczegőlny humanitarny wymiar pľzepisów art. 88a ust. 3 pkt 2 u.u.c.o.I]

i

art. 400 pkt

2 u'c.l8' oba te uľegulowania

zostały wpľowadzone do polskiego prawa

migracyjno-azylowego aby chĺonić osoby najsłabsze i najbardziej doświadczone ptzez los
(ofiary przemocy

-

w tym bardzo często dzieci) przed wtórną traumatyzacją, z jaką wiązałby

się dla nich pobyt w stľzeŹonym ośľodku.

Co szczegőlnie istotne, przepisy te chronią przed detencją osoby, które padły ofiarą
kaŻdej

fo.-y

pľZemocy (zarówno ťlzycznej, jak i psychicznej / ze strony organów państwa,

jak równieŻprzemocy domowej) niezaleŻnie od miejsca, w któľym doszło do traumatycznych
wydaľzeń (w kľaju pochodzenia, podczas podrőĘ do Polski, czy teŻ jużna teľytorium RP).

Co więcej, unorÍnowania te nie wymagają od cudzoziemców, aby

z

dobtodziejstwa tych przepisów

-

-

w celu skorzystania

vĺykaza|i z całą pewnością, że są oťtaľamiprzemocy.

Tak w aľt. 88a ust. 3 pkt 2 u.u.c.o.' jak i w art. 400 pkt 2 u.c. ustawodawca ograniczył się

do warunku uprawdopodobnienia takiego stanu ľzeczy (stan psychofizyczny cudzoziemca
uzasadniajqcy ĺIomniemanie podďania przemocy).

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka, taka konstrukcja ww. pľZepisów jednoznacznie
przesądza, Że należy je interpľetować a minori ad mąius' JeŻeli juz bowiem domniemanie
bycia oťlarą przemocy (opaľte na ocenie stanu psychoťlzycznego danej osoby) przesądza

o

prawnej niedopuszczalności stosowania detencji, tym bardziej nie wolno umięszczać,

w strzeżonym oŚrodku osoby, co do której _ niezaleŻnie od jej stanu psychofizyczne1o _
wiadomo, że jest ofiaľą przemocy. Tego rodzaju wiedza moŻe zaśpochodzić

opinii medycznych, psychologicznych itp. lub teŻ np.

z

z

dostępnych

uznanych za wiarygodne zęznan

złoŻonych w toku postępowania o udzielenie ochĺony międzynarodowej.

'u Np. gdy cuđzoziemcy zostali zatrzymani podczas kolejnej próby nielegalnego przekroczenia granicy RP,
po uprzednim odstąpieniu od umieszczenia w stľzeŹonym ośrodkui zastosowaniu wobec nich środków

alternatywnych do detencji.
|1
l|/nioskodawcy lub osoby w imieniu, któľej wnioskodąwca występtje, nie umieszcza się w strzeżonym ośrodku
['..] w przypadku, sdy: [...J 2) Ích stan psychoJizycuty może uzasadniać ĺlomniemanie, że byli poĺIdanÍ
przemocy.
18
Postanowienia o umieszczeniu w strzeżonym ośľodku[...J nie wydaje się, jeżeli: t...] 2) stan psychoJizyczny
cudzoziemco może uzasadniać domnÍemgnie, że cudzozÍemíecbył podĺIany przemocy.
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Pľawidłowa ocena występowania na gruncie danej sprawy przesłanek negatywnych
detencji określonych w art. 88a ust. 3 pkt 2 u.u.c.o. oÍaz w art. 400 pkt 2 u.c. naleŻy bez

wątpienia do najtľudniejszych zadan, ptzed jakimi stają sądy orzekające
umieszczenia lub przedłuŻenia pobytu cudzoziemców

w

w

przedmiocie

strzeżonych ośrodkach.Biorąc

povĺyŻsze pod uwagę, uznając przy tym powyŻsze przepisy za najsilniejszego gwaľanta,

Że dzieci najsłabsze i najbańziej skĺzywdzone nie doświadcząw Polsce nieuzasadnionej
i wtórnie traumatyzującej detencji, Rzecznik Pľaw Dziecka apeluje o szczegő|ną wnikliwość
i wrażliwość'ptzy badaniu mozliwości skorzystaniaztych unormowań.

Niezwykle pomocne w tym zakľesie będzie dopuszczanie przez sądy đowoduz opinii
biegłego psychologa,

a

takŻe zarządzanie dopľowadzęnia cudzoziemców na posiedzenie

pobyu w strzeŻonym ośľodkui umożliwienie im
przedstawienia sądowi, czego doświadczyli oni sami oľaz ich dziecilg. Bezpośredniośó
takiego kontaktu, w szczegőlności zaśmożliwośćobseľwacji przez sąd zachowania oraz
w przedmiocie przedłuŻenia ich

emocji towarzyszących cudzoziemcowi podczas składania wyjaśnień, pozwa|a m.in.
na podjęcie decyzji co do konieczności pľzeprowadzenia (być może z udziałęm biegłych)
dalszego postępowania dowodowego' skieľowanego na zbađanie,czy cudzoziemiec lub jego
dzieci nie są ofiarami pľZemocy.

Podsumowując powyższe rozwaŻania' Rzecznik podkľeśla,Że docenia wysiłek

- jej

i starania Strazy Granicznej

funkcjonaľiuszy i pľacowników, dzięki któľym strzeŻone

ośľodkidla cudzoziemców stały się na przesttzeni ostatnich lat o wiele bardziej przyjazne
dzieciom, niz miało to miejsce jeszcze w popľzedniej dekadzie XXI wieku.

Tym niemniej należy pamiętać, że ośrodki te pozostają miejscami pozbawienia
wolności, w których małoletni cudzoziemcy mogą spędzić wiele miesięcy w oczekiwaniu

na ostateczną decyzję o pľawie do pozostania w naszym kľaju albo o konieczności
opuszczenia terýorium RP. Poprawa infrastruktury placówek detencyjnych i nawet najlepsze
starania peľsonelu tych ośľodkównie mogą zastąpić, dzieciom wolności, nieskrępowanęgo
kontaktu z rówieśnikami i codziennego :uczęszczania do szkoły. Ciągłe poczucie niepewności

jutľa' stała obawa przed depoľtacją to emocje' któľe najczęściejpojawiają się w listach
kierowanych do Rzecznlkaprzez małoletnich umieszczonychwrazzrodzicami

w stľzeżonych

ośrodkach.
|9

Zgođĺiez art. 88b ust.

iart.40l ust. l u.c., obowiązek wysłuchania cudzoziemca ciąŻy wprawdzie
w przedmiocie umieszczenia go w strzeżonym ośrodku, brak natomiast

1 u.u.c.o.

jedynie na sądzie orzekającym

przeciwskazań, aby sąd orzekający w pľzedmiocie przedłużenia pobýu w takiej p|acówce z własnej inicjatywy
zarządzał doprowadzenie cudzoziemca na posiedzenie również w tego rodzaju spľawach.

8

Z informacji przekazanych przez Komendanta Głównego Stľaży Gľanicznej2o wynika'
że na przestrzeni |at 2014-2017 w strzeŻonych ośľodkachdla cudzoziemców umieszczono
łącznie l 103 dzieci. To niepokojąco duŻaliczba' biorąc pod uwagę, Że z dniem 1 maja2014

r.2I weszły w Życie przepisy o śľodkachalternatywnych do detencji, czy teŻ wýyczna
kieľowania się przy orzekaniu w pľzedmiocie umieszczenia

w

strzeŻonym ośľodkuľodzin

z dziećmi: [ '''J takze dobrem małoletniego'
Mając powyŻsze na względzie, działając na podstawie aľt. l

l

ust. 1 ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dzięcka (Dz. U. z 2017 Í' poz' 922), uprzejmie proszę
Panie i Panów Pľezesów o przekazanie niniejszego pisma sędziom orzekającym w wydziałach

karnych sądów okľęgowych i rejonowych mających swoje siedziby na obszarze Państwa
apelacji.

WyraŻam głęboką nadzieję, Że przedstawione przeze mnie aktualne stanowiska
uznanych międzynarodowych organizacji

i

organów ochľony pľaw człowieka oraz uwagi

Rzecznika Praw Dziecka okażą się dla sędziów istotnym wspaľciem przy orzekanil'
w Sprawach detencji małoletnich cudzoziemców i ich rodzin.

v\/

to

"

fruc-cr.ł

Pi.mo z dnia 8 stycznia 2018 r., znak KG-CU-IV.023.2.2017
Dzień wejściaw życie nowej ustawy o cudzoziemcach.
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