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HFPC przyłącza się do postępowania ws. przedłużającej się detencji samotnego ojca z
dwójką dzieci
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w charakterze organizacji społecznej
w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej. Chodzi o przedłużenie
pobytu w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców samotnego ojca z dwójką dzieci. HFPC zaznacza,
że przedłużająca się detencja dzieci, stosowana w związku z toczącym się wobec rodziny
postępowaniem administracyjnym, może prowadzić do naruszenia Konwencji o prawach dziecka i
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Pan X, obywatel Rosji, przyjechał do Polski z dwójką dzieci, 4-letnią córką i 6-letnim synem. Powołując
się na prześladowania doznane w kraju pochodzenia, złożył wniosek o objęcie go w Polsce ochroną
międzynarodową. W toku trwającej procedury rodzina wyjechała do Niemiec, skąd została przekazana
z powrotem do Polski na mocy tzw. Rozporządzenia Dublin III.
Po przekazaniu pana X wraz z dziećmi do Polski, Sąd Rejonowy w Słubicach postanowił o umieszczeniu
ich w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na czas trwającej procedury administracyjnej w
przedmiocie udzielenia im ochrony międzynarodowej. Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Białej
Podlaskiej, w którym została umieszczona rodzina, to jeden z trzech ośrodków zamkniętych w Polsce
przeznaczonych dla rodzin z dziećmi. Ośrodki te mają opresyjny, quasi-więzienny charakter i zdaniem
HFPC nie są miejscem, w którym powinny być umieszczane dzieci.
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej dwukrotnie przedłużał pobyt rodziny w strzeżonym ośrodku, nie
odnosząc się wcale do dobra dzieci pana X, lub czyniąc to w sposób bardzo pobieżny. Decydując o
pozbawieniu rodziny wolności, sąd rejonowy opierał się wyłącznie o zaświadczenia Straży Granicznej,
stwierdzające brak przeciwwskazań do dalszego pobytu dzieci w ośrodku. Tymczasem, w dokumentacji
medycznej prowadzonej przez ośrodek znalazły się informacje o tym, że dzieci źle znoszą pobyt w
warunkach izolacji. W wyniku konsultacji psychiatrycznej, u chłopca stwierdzono zaburzenia
emocjonalne. W rezultacie, przepisano mu przyjmowanie leków o działaniu przeciwlękowym i
uspokajającym. W międzyczasie pan X dołączył do dokumentacji zaświadczenie od lekarza, który
sprawował nad rodziną opiekę medyczną podczas ich pobytu na terytorium Niemiec, wskazujące, że
dzieci cierpią na zespół stresu pourazowego (PTSD) i powinny kontynuować leczenie rozpoczęte w
Niemczech. Mimo powołania się na pogarszający się stan zdrowia dzieci i negatywny wpływ detencji
na ich stan psychofizyczny, Straż Graniczna odmówiła zwolnienia rodziny z ośrodka strzeżonego, a Sąd
Rejonowy w Białej Podlaskiej utrzymał to postanowienie w mocy.
Włączenie się HFPC w sprawę
W związku z wyznaczeniem na 4 lipca 2019 r. posiedzenia w sprawie ponownego przedłużenia pobytu
rodziny w ośrodku strzeżonym, HFPC postanowiła wziąć udział w postępowaniu w charakterze
organizacji społecznej i zaprezentować swoje stanowisko. Przedstawicielka Fundacji odniosła się do
standardów prawa międzynarodowego, nakazujących ochronę najlepszego interesu dziecka we
wszystkich postępowaniach, które go dotyczą. Wskazała także na niedawne orzeczenie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bistieva przeciwko Polsce, w którym Trybunał uznał naruszenie
przez Polskę art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z uwagi na przedłużający się pobyt rodziny
cudzoziemców z trójką dzieci w strzeżonym ośrodku. Zdanie Fundacji, niepokojące jest także to, że

pobyt rodziny w ośrodku strzeżonym ma na celu zabezpieczenie postępowania toczącego się przed
Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, które to
postępowanie, bez winy cudzoziemca, uległo przedłużeniu. Urząd poinformował cudzoziemca, że z
uwagi na dużą liczbę rozpoznawanych obecnie spraw, nie będzie możliwe rozpatrzenie złożonego przez
niego odwołania w terminie określonym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy został w związku z tym przesunięty na wrzesień.
„W świetle polskich przepisów, detencja rodzin z dziećmi może trwać nawet dwa lata. Tyle czasu mogą
się toczyć procedury administracyjne wobec cudzoziemców, które często są prowadzone w sposób
przewlekły. Od wielu lat postulujemy o zniesienie możliwości detencji dzieci i stosowanie wobec nich
wyłącznie alternatywnych środków zabezpieczania postępowań administracyjnych, takich jak np.
obowiązek zgłaszania się do Straży Granicznej” – mówi Marta Górczyńska, prawniczka HFPC. „Z naszej
praktyki wynika, że sądy niemal automatycznie przychylają się do wniosków Straży Granicznej o
umieszczanie i przedłużanie pobytu rodzin w ośrodkach zamkniętych, nie badając wnikliwie sytuacji
dzieci, ani nie powołując biegłych, celem zbadania wpływu izolacji na ich rozwój psychofizyczny” –
zauważa Górczyńska. „Naszym zdaniem taka praktyka jest niezgodna z przepisami Konwencji o
prawach dziecka, które nakazują badanie najlepszego interesu dzieci przy podejmowaniu wszystkich
decyzji, które wpływają na ich sytuację oraz stosowanie detencji na możliwie najkrótszy okres czasu.
Jest także niezgodna z prawem do życia rodzinnego wynikającym z Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, co zostało już stwierdzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w jednej z naszych
spraw. Tam detencja rodziny z dziećmi trwała 5 miesięcy i 20 dni, a w tej sprawie trwa już 7,5 miesiąca”
– podsumowuje prawniczka HFPC.
Zdaniem Fundacji w niniejszej sprawie zaszła potrzeba ochrony niezwykle ważnych interesów w
obszarze ochrony wolności i praw człowieka. Sąd uwzględnił wniosek i wysłuchał stanowiska HFPC, ale
ostatecznie przychylił się do wniosku Straży Granicznej i przedłużył pobyt pana X i jego dzieci w ośrodku
strzeżonym o kolejne 3 miesiące. HFPC kontynuuje zaangażowanie w sprawę w dalszym toku
postępowania

