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pragnę zainteres ać Pana problemem 1-eprezentacji małoletnich dzieci

w postępowaniach sądowych i administracyjnych, które przebywają w Polsce bez opieki

w postępowaniach sądowych i administracyj nych. Dotyczy to szczególnie dzieci

cudzoziemskich, które przybyły do Polski samodzielnie. a także dzieci urodzonych na

terytorium Polski, które zostały porzucone przez rodziców. Zabezpieczenie nąj lepszego

interesu każdego dziecka oraz kompleksowej jego ochrony i opieki powinno być priorytetem

w działaniach podejmowanych przez sądy oraz właściwe instytucje. Sprawy osób

małoletnich, przebywąjących w Polsce bez opieki, są sprawami wymagąjącymi specjalnego

działania. Szczególnie istotne znaczenie ma zapewnienie im właściwej reprezentacji

w postępowaniu przed sądem opiekuńczym oraz we wszystkich innych postępowaniach, z ich

udziałem. Przepis art. 66 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż osoba fizyczna nie

mająca zdolności do czynności prawnych może podejmować czynności procesowe tylko

przez swego przedstawiciela ustawowego. W przypadku małoletnich pozbawionych opieki

rodzicielskiej konieczne jest zatem ustanowienie dla osoby małoletniej kuratora, będącego

przedstawicielem dziecka w postępowaniach dotyczących jego spraw.

Potrzeba zapewnienia osobie małoletniej odpowiedniej reprezentacji wynika także

z art. 4 Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dzieci. sporządzonej w Strasburgu

25 stycznia 1996 r.. w myśl którego „w postępowaniu dotyczącym dziecka przed organem



sądowym, kiedy zgodnie z prawem wewnętrznym osoby, na których spoczywa

odpowiedzialność rodzicielska, nie mogą reprezentować dziecka ze względu na konflikt

interesów pomiędzy nimi a dzieckiem, ma ono prawo — osobiście lub za pośrednictwem

innych osób lub instytucji — do żądania wyznaczenia specjalnego przedstawiciela do

reprezentowania go w tym postępowaniu”.

W obecnej chwili brak jest w Polsce wyraźnego, bezpośredniego umocowania

ustawowego, umożliwiającego ustanowienie dla małoletniego bez opieki kuratora lub innego

przedstawiciela prawnego. Zgodnie z art. 178 1 K.p.c. kuratora ustanawia się w wypadkach

w ustawie przewidzianych. Zatem kuratora dla osoby małoletniej można ustanowić tylko

w sytuacjach określonych przez stosowne przepisy. Z uwagi na fakt, iż przepisy nie

przewidują ustanowienia kuratora dla małoletniego przebywającego w Polsce bez opieki,

zastosowanie mogą mieć jedynie rozwiązania przewidziane w art. 110 1 w związku

z art. 145 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, bądź wynikające z art. 109 1 K.r.o.

tj. ustanowienie opieki dla dziecka lub wydanie zarządzenia w przedmiocie ustanowienia

kuratora. W przypadku podjęcia działań w celu ustanowienia opiekuna, należy się jednak

liczyć ze znacznym wydłużeniem postępowania, bowiem wydanie orzeczenia

w przedmiotowej sprawie wymaga uprzedniego zawieszenia władzy rodzicielskiej rodziców

dziecka. Dopiero bowiem po uprawomocnieniu się orzeczenia w przedmiocie zawieszenia

władzy rodzicielskiej, można ustanowić dla osoby małoletniej opiekuna prawnego.

Natomiast ustanowienie kuratora dla dziecka na podstawie zarządzenia wydanego w oparciu

o art. 109 1 K.r.o. — choć dopuszczalne w świetle orzecznictwa i doktryny — prowadzi do

powołania przedstawiciela, którego kompetencje ogranicząją się jedynie do formalnej

reprezentacji dziecka, w wyniku czego zakres jego działania jest

w pewnym stopniu ograniczony.

W świetle przedstawionych argumentów, zasadne wydaje się zatem wprowadzenie

takich regulacji prawnych, które wprost umożliwiałyby ustanowienie kuratora dla osoby

maloletniej bez opieki, uprawnionego do reprezentowania tej osoby w każdym postępowaniu.

Za rozwiązaniem takim opowiadają się przedstawiciele doktryny prawa. Dla przykładu

wskazać można wnioski cle lege frenclci zawarte w opracowaniu C. Skwary

pt. „Analiza aktualnych regulacji prawnych dotyczących małoletnich cudzoziemców

pozostających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki”.

Wprowadzenie wnioskowanego rozwiązania, wpisuje się także w postulat zawarty

w oświadczeniu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, przyjętym na Zgromadzeniu



Ogólnym Rzeczników w dniu 27 września 2013 r., w którym ENOC zaapelował

o zapewnienie dziecku przebywającemu w kraju bez opieki. wykwalifikowanego kuratora,

którego zadaniem byłaby ochrona i działanie w najlepiej pojętym interesie dziecka.

Mąjąc powyższe na uwadze. na podstawie art. ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69 ze zm.). zwracam się do Pana

Ministra z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mąjących na celu wprowadzenie do Kodeksu

rodzinnego i opiekuńczego regulacji jednoznacznie uprawniających sąd do ustanowienia

kuratora dla małoletniego bez opieki. Będę wdzięczny za poinformowanie mnie o zajętym

stanowisku.

W załączeniu:

Oświadczenie ENOC z 2013 r.
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Odpowiadając na wystąpienie z dnia 23 grudnia 2013 r., wskazujące na brak w

obowiązujących przepisach podstawy prawnej do ustanowienia w postępowaniach

sądowych kuratora dla małoletniego pozostawionego bez opieki rodziców, uprzejmie

przedstawiam, co następuje.

Na wstępie należy zauważyć, iż w obowiązującym stanie prawnym jednym

z instrumentów możliwych do wykorzystania, gdy chodzi o zapewnienie dziecku

właściwej reprezentacji, jest art. 99 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.).

Co prawda w dotychczasowych wypowiedziach przedstawicieli doktryny prawa

rodzinnego, jak również w orzecznictwie ustanowienie kuratora na podstawie

powołanego przepisu wiązane było przede wszystkim z wystąpieniem okoliczności

wyłączających reprezentację dziecka przez rodziców, wymienionych w artykule

poprzedzającym, tj. art. 98 k.r.o., jednakże wydaje się, że wykładnia literalna art. 99

k.r.o. dawałaby też podstawę — wedle reguły lege non distinguente —

do zastosowania tego przepisu również w wypadku, gdy potrzeba ustanowienia

kuratora dla dziecka, którego rodzice nie mogą go reprezentować z przyczyn

faktycznych, np. gdy nieznane jest ich miejsce pobytu. Należy jednak mieć na

uwadze, że stan taki z reguły powinien być już podstawą do dalej idącej interwencji

sądu, zmierzającej do ustanowienia opieki nad dzieckiem (w związku

z zawieszeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej). Ponadto należy pamiętać,

że dzieci pozostawione bez opieki rodziców powinny być objęte pieczą zastępczą.

W takiej sytuacji już z mocy samego prawa przysługuje rodzinie zastępczej,
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prowadzącemu rodzinny dom dziecka lub dyrektorowi placówki opiekuńczej pewien

zakres uprawnień w sferze reprezentacji dziecka (art. 1121 k.r.o.), a w oparciu

o orzeczenie sądu reprezentacja ta może być rozszerzona.

Należy jednak wskazać, iż przepis art. 99 k.r.o. nie może być zastosowany,

jeżeli w danym przypadku prawem właściwym w zakresie kurateli dla dziecka byłoby

prawo obce. Jest to bowiem przepis prawa materialnego i niewątpliwie podlega

wskazaniom wynikającym ze stosownych przepisów kolizyjnych. Niemniej jednak,

jeżeli polski sąd opiekuńczy ma jurysdykcję, to co do zasady właściwe będzie prawo

polskie. Zgodnie z art. 59 1 ustawy — Prawo prywatne międzynarodowe (dalej:

p.p.m.), prawo właściwe dla opieki i kurateli nad dzieckiem określa Konwencja o

jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie

odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci sporządzona w Hadze

w dniu 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158). Zgodnie zaś

z art. 15 ust. 1 tej Konwencji, przy wykonywaniu jurysdykcji zgodnie z zasadami

rozdziału 2, czyli podejmowaniu środków przez organy właściwe na mocy Konwencji

— stosują one przepisy własnego prawa. Normy kolizyjne powołanej Konwencji mają

charakter uniwersalny, tzn. znajdują też zastosowanie do dzieci pochodzących

z państw niebędących stronami Konwencji, jednakże należy pamiętać, że

w odniesieniu do niektórych z tych państw, niebędących członkami UE, pozostają

w mocy umowy dwustronne, niekiedy zawierające też unormowania dotyczące prawa

właściwego.

Należy zauważyć, iż kwestia reprezentacji dziecka dotyczy tych postępowań,

w których dziecko jest stroną (uczestnikiem) postępowania. Orzecznictwo Sądu

Najwyższego wyraźnie odmówiło dziecku przymiotu uczestnika w sprawach o

pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej i odebranie

dziecka1.W postanowieniu z 30 stycznia 1996 r. wydanym w składzie 7 sędziów2

Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na postawione przez Rzecznika Praw

Obywatelskich pytanie prawne: Czy wobec wejścia w życie Konwencji o prawach

dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), a w szczególności jej art. 12, należy

zmienić dotychczasową, zawężającą wykładnię art. 510 oraz art. 573 KPC, zgodnie

Zob. uchwalę calej Ww Cywilnej SN z 26.1.1973 r, III CZI” 101/71, OSNC 1973. Nr 7-8. poz. 1181 uchwalę SN z 3.5.1979 r., III CiP 14179, OSNCP
1979, Nr 12, poz. 230.

III CZP 172/95, OSNC 1996, Nr 7-8, poz. 92.
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z którą uczestnictwo małoletniego w sprawach opiekuńczych jest możliwe jedynie

wtedy, gdy wynika to ze szczególnego przepisu ustawy (art. 89 2 oraz art. 118 I

k.r.o.), zaś w innych sprawach jest zupełnie wyłączone?. Sąd Najwyższy stwierdził,

że w praktyce i orzecznictwie nie powstały w tym zakresie żadne wątpliwości.

Orzecznictwo odmawiające dziecku statusu uczestnika postępowania w tych

sprawach jest więc utrwalone w praktyce sądów rodzinnych. Zatem problem

reprezentacji dziecka nie dotyczy spraw o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie

władzy rodzicielskiej.

Dodatkowo zauważyć należy, iż w sytuacji wymagającej pilnego rozstrzygnięcia

ustanowienie przez sąd opiekuńczy kuratora na podstawie art. 99 k.r.o. możliwe jest

przy wykorzystaniu trybu określonego w art. 569 2 kodeksu postępowania

cywilnego (dalej: k.p.c.). Na gruncie tego przepisu wskazuje się, iż — z uwagi na

nagłą potrzebę ochrony interesów dziecka — wydanie orzeczenia nie wymaga

wyznaczenia rozprawy. Niezależnie od zastosowania art. 569 2 k.p.c. wypada

również przypomnieć, że postanowienia sądu opiekuńczego w tym zakresie są
skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania. Rozwiązanie to umożliwia upoważnienie

kuratora do działania nie tylko w jednej oznaczonej sprawie, lecz także do działania

w innych postępowaniach prowadzonych z udziałem dziecka.

Jak już wyżej wskazano, w sytuacji, w której rodzice pozostawiają dziecka bez

opieki, istnieje dostateczna i uzasadniona podstawa do wszczęcia sprawy

co najmniej o zawieszenie władzy rodzicielskiej, co z kolei skutkuje następnie

ustanowieniem opieki dla dziecka, która zapewnia pełne zabezpieczenie jego

interesów. W takiej sprawie opiekuńczej dziecko nie jest uczestnikiem postępowania

i kwestia jego reprezentacji nie występuje.

W świetle przedstawionej wyżej argumentacji nie zachodzi potrzeba

wprowadzenia do porządku prawnego przepisów szczególnych dotyczących

ustanawiania kuratora dla dziecka pozostawionego bez opieki.

z upoważnienia

Michał Królikowski
F”OOSEKRETARZ STANU
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