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Grupa cudzoziemców zatrzymana przed granicą
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03.02.2017

Wczoraj w Jędrzychowicach funkcjonariusze Straży Granicznej i
niemieckiej Policji Federalnej zatrzymali siedmioro cudzoziemców,
którzy nadużywając procedury uchodźczej usiłowali nielegalnie
przekroczyć granicę. Za udzielanie im pomocy został zatrzymany
obywatel Ukrainy.

W nocy na drodze krajowej nr 94 polsko–niemiecki patrol  zatrzymał do kontroli  jadący w
kierunku Niemiec samochód osobowy marki Peugeot. Autem, obok ukraińskiego kierowcy,
podróżowało pięcioro obywateli Rosji narodowości kirgiskiej, obywatelka Kirgistanu i obywatel
Rosji  narodowości  czeczeńskiej.  Jedynie  obywatel  Ukrainy  przedstawił  funkcjonariuszom
dokumenty pozwalające mu legalnie wyjechać z Polski. Pozostali cudzoziemcy legitymowali się
tymczasowymi zaświadczeniami tożsamości, które nie uprawniają do przekraczania granicy.
Dokumenty te otrzymali niespełna dwa tygodnie wcześniej, po złożeniu na wschodniej granicy
wniosku o objęcie ich ochroną międzynarodową. Zgodnie z prawem, cudzoziemiec powinien
we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw
Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski.

Funkcjonariusze z  Placówki  Straży Granicznej  w Zgorzelcu wszczęli  postępowanie karne i
przedstawili  obywatelce Kirgistanu, obywatelowi Rosji  narodowości kirgiskiej  i  obywatelowi
Rosji  narodowości  czeczeńskiej  zarzut  usiłowania  nielegalnego  przekroczenia  granicy.
Cudzoziemcy przyznali się do tych zarzutów i dobrowolnie poddali się karze czterech miesięcy
pozbawienia  wolności  w zawieszeniu  na  dwa lata  próby.  Wobec sześcioosobowej  rodziny
(Kirgizka  i  obywatele  Rosji  narodowości  kirgiskiej)  zastosowano  środek  alternatywny  do
detencji  i  zobowiązano  do  przebywania  w  ośrodku  dla  cudzoziemców  w  Podkowie
Leśnej–Dębaku  oraz  zgłaszanie  się  raz  w  tygodniu  do  placówki  SG  na  Okęciu.

Obywatel  Rosji  narodowości  czeczeńskiej  oraz  obywatel  Ukrainy,  decyzją  sądu,  zostali
umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Obywatelowi Ukrainy, który przewoził cudzoziemców, przedstawiono zarzut udzielania pomocy
w nielegalnym przekroczeniu granicy.  Ukrainiec  przyznał  się  do zarzucanego mu czynu i
zadeklarował  dobrowolne  poddanie  się  karze  sześciu  miesięcy  pozbawienia  wolności  z
jednoczesnym zawieszeniem kary na okres dwóch lat. Funkcjonariusze SG wszczęli również
postępowania  administracyjne  związane  z  wydaniem  obywatelowi  Ukrainy  decyzji  o
zobowiązaniu  do  powrotu.
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