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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje pristatoma problema, kurią suponuoja Lietuvos integraciniai procesai, turintys įta-

kos valstybės sienų apsaugos bei pasienio tikrinimų procedūroms ir jų teisiniam reguliavimui. 

Nacionaliniame Šengeno aquis priėmimo veiksmų plane numatyta, kad Lietuvos valstybės sienos 

apsaugą reglamentuojantys teisės aktai su Šengeno aquis bus suderinti iki prisijungimo prie Šengeno 

erdvės dienos. Straipsnyje, taikant lyginamosios analizės metodą, analizuojamos Šengeno acquis 

nuostatos, reglamentuojančios sienų apsaugą, jų integravimas į nacionalinės teisės bazę, nacionalinių 

teisės normų suderinamumas su Šengeno aquis normomis. Taip pat apžvelgiami Šengeno Konvencijos 

nuostatų integravimą išsamiau nusakantys Tarybos dokumentai, tokie kaip Bendrasis vadovas bei ES 
Šengeno katalogai, kuriuose pateikiamos rekomendacijos ir geriausios praktikos pavyzdžiai dėl Šen-
geno Konvencijos nuostatų sureguliavimo nacionalinėje teisėje. 

 

 

Áþanga 
 

Integracijos á Ðengeno erdvæ procesai suponuoja diskusijø apie ávykusius bei bûsimus nacio-
naliniø teisës aktø pokyèius poreiká, kad Šengeno acquis nuostatø perkëlimas á nacionalinæ teisæ pa-
liktø kuo maþiau norminiø spragø. 

Ðengeno erdvës atsiradimo ir plëtros pagrindinis tikslas yra panaikinti pasienio tikrinimus prie 
Sutarties ðaliø vidiniø sienø, vykdyti tinkamà ir pagal Šengeno Konvencijoje reglamentuotø tikrinimø 
principus suvienodintà visø iðoriniø sienø kontrolæ, garantuoti vienod1 pasienio tikrinimø lygá. Pasie-
nio tikrinimø prie vidiniø sienø atsisakymas neiðvengiamai reiðkia ir nacionalinio, ir vieðojo saugumo 
deficità, nes valstybës narës praranda svarbià nacionalinæ priemonæ, leidþianèià kontroliuoti á ðalá per 
vidines sienas atvykstanèius asmenis, nustatyti jø tapatybæ. 

Lietuvos Respublika ásipareigojo, kad nuo ástojimo á Europos Sàjungà dienos pirminiø sutarèiø, 
t. y. Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos atominës energijos bendrijos steigimo sutarties 
su papildymais ir pakeitimais, padarytais sutartimis arba kitais aktais, ásigaliojusiais prieð ðá stojimà, 
Europos Sàjungos sutarties su papildymais ir pakeitimais, padarytais sutartimis arba kitais aktais, ási-
galiojusiais prieð ðá stojimà, ir prieð stojimà minëtomis sutartimis ásteigtø institucijø ir Europos centri-
nio banko priimtø aktø nuostatos Lietuvai yra privalomos ir taikomos tose sutartyse Stojimo Akte 
nustatytomis sàlygomis. Vadovaudamasi ðiomis sàlygomis, Lietuva, kaip ir kitos naujosios Europos 
Sàjungos ðalys narës, tik kà ástojusios, visu mastu netaikys Šengeno acquis reikalavimø ir asmenø 
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patikrinimai prie bendrø sienø tarp esamø ir naujøjø valstybiø nariø ir tarp paèiø naujøjø valstybiø na-
riø bus ir toliau atliekami tol, kol Taryba priims sprendimà, kad naujosios valstybës narës yra pasiren-
gusios Šengeno acquis taikyti visa apimtimi.  

Ðiam tikslui pasiekti svarbu tinkamai sureguliuoti Lietuvos sienø su Rusijos Federacija ir Balta-
rusijos Respublika kontrolæ, ágyvendinti Šengeno acquis reikalavimus vykdant pasienio tikrinimus ir 
pasirengti panaikinti kontrolës bei pasienio tikrinimus prie sienø su gretimomis naujosiomis Europos 
Sàjungos valstybëmis. Apþvelgiant Ðengeno erdvës plëtrà ir jau ágyvendintas priemones, svarbu iðsi-
aiðkinti nacionalinës teisës normø suderinamumà su Šengeno aquis nuostatomis. 
 

 

1. Ðengeno erdvës plëtra ir pagrindinës ágyvendintos priemonës 
 
Ðengeno erdvës [1] atsiradimà galima kildinti ið poreikio paðalinti prekiø, asmenø, paslaugø ir 

kapitalo judëjimui trukdanèias kliûtis Europos Sàjungos valstybiø nariø teritorijoje. Prekiø, paslaugø ir 
kapitalo laisvo judëjimo principas buvo ágyvendintas, taèiau ketvirtosios laisvës – laisvo asmenø judë-
jimo principo ágyvendinimas, kuris ir yra Ðengeno erdvës atsiradimo pagrindas, sukëlë daugiausia 
diskusijø, nes, be teigiamø aspektø, ðis principas susijæs su valstybiø nacionaliniu saugumu. Sociali-
niai reiðkiniai, pavyzdþiui, asmenø migracija, mobilumas, daþnai vertintini kaip teigiami reiðkiniai ir 
netgi bûtini visuomenës raidai, kitais atvejais gali reikðti ir itin neigiamus kriminogeninius reiðkinius. 
1985 metais Ðengene pasiraðytas Susitarimas dël laipsniðko kontrolës panaikinimo prie bendrø sienø 
buvo daugiau deklaratyvaus pobûdþio, nes nebuvo sukurtas nei konkretus procesinis, nei teisinis 
mechanizmas Sutarties tikslams ágyvendinti. Nutarus ágyvendinti ðiame Susitarime iðreikðtà sieká atsi-
sakyti asmenø, kertanèiø bendras sienas, kontrolës ir palengvinti transporto bei prekiø judëjimà 1990 
metais, Susitarimas buvo papildytas Šengeno Konvencija, o jau 1997 metais Amsterdamo sutartimi 
[2] á Europos Bendrijos teisinæ sistemà buvo átrauktas ir Šengeno acquis [3]1.  

Ðengeno erdvës pagrindinë idëja yra panaikinti pasienio tikrinimø prie Sutarties ðaliø vidiniø si-
enø, garantuoti reikalingà iðoriniø sienø kontrolæ, kitaip tariant, Konvencijoje reglamentuotø tikrinimø 
principus ágyvendinti prie iðoriniø sienø2. Pasienio tikrinimø prie vidiniø sienø atsisakymas neiðven-
giamai reiðkia ir nacionalinio, ir vieðojo saugumo deficità, nes valstybës narës praranda svarbià na-
cionalinæ priemonæ, leidþianèià kontroliuoti á ðalá per vidines sienas atvykstanèius asmenis, nustatyti jø 
tapatybæ. Ðiam saugumo deficitui kompensuoti á Šengeno acquis kaip atsvara yra átraukti atitinkami 
kontrolës reikalavimai, tikslai, principai, mechanizmai, uþ Vidaus saugumà numatytos atsakingø ins-
titucijø glaudesnio bendradarbiavimo formos. Šengeno acquis valstybëms narëms turi ápareigojanèià 
galià, jo taikymas valstybëse sistemingai inspektuojamas ir vertinamas Ðengeno ekspertø. 

Svarbiausios Šengeno Konvencijoje numatytos ágyvendinti priemonës: 
• Panaikinti pasienio tikrinimus prie vidiniø sienø ir sustiprinti kontrolæ prie iðoriniø sienø; 
• Nustatyti vykimà per iðorines sienas reglamentuojanèias bendras sàlygas; 
• Atriboti ið Ðengeno teritorijos ir ne ið Ðengeno teritorijos atvykstanèiø keleiviø srautus;  
• Suderinti vizø tvarkà;  
• Koordinuoti institucijø veiklà organizuojant pasienio tikrinimus (ryðio pareigûnai, personalui 

skirtø instrukcijø ir mokymø derinimas);  
• Nustatyti veþëjø statusà nelegalios migracijos uþkardymo veikloje;  
• Ápareigoti registruotis visiems ið vienos á kità ðalá vykstantiems treèiøjø ðaliø pilieèiams;  
• Uþ praðymø suteikti prieglobstá nagrinëjimà atsakingos valstybës nustatymo taisyklës (Dub-

lino konvencija);  
• Sustiprinti teisiná bendradarbiavimà pagreitinant nusikaltëliø perdavimo procedûras;  
• Sukurti ir naudoti Ðengeno informacinæ sistemà (SIS) [1]. 
Ágyvendindami Šengeno Konvencijos principus Belgija, Ispanija, Liuksemburgas, Nyderlandai, 

Portugalija ir Vokietija nuo 1995 m. liepos 1 d. visiðkai atsisakë kontrolës prie Sutarties valstybiø vidi-
niø sienø, 1996 m. prie jø prisijungë Prancûzija, 1998 m. – Austrija ir Italija, 2000 m. – Graikija ir ga-

                                                 
1 Šengeno aquis sudaro 1985 m. birželio 14 d. Šengeno sutartis tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių (Belgijos 

Karalystės, Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės, Nyderlandų Karalystės), Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos 
Respublikos vyriausybių dėl laipsniško pasienio tikrinimų prie vidinių sienų panaikinimo bei 1990 m. birželio 19 d.  Šengeno 
konvencija dėl 1985 metų Šengeno sutarties įgyvendinimo, prisijungimo prie Šengeno sutarties protokolai, susitarimai bei 
Vykdomojo Komiteto, įsteigto remiantis Konvencija, sprendimai. 

2 Konvencijoje reglamentuotų tikrinimų principus galima pavadinti naujoviška subjektų, atsakingų už bendros erdvės vidaus 
saugumą, atsakomybės forma. Tai reikštų, kad išorės sienų neturinčios Sutarties šalys patiki į Šengeno erdvę, o kartu ir į šalies 
teritoriją atvykstančių asmenų kontrolę kitų valstybių pasienio tikrinimo procedūras atliekančioms institucijoms. 
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liausiai 2001 m. kovo 25 d. Penkios Skandinavijos valstybës (áskaitant Norvegijà ir Islandijà), o neno-
rinèioms dalyvauti Airijai ir Didþiajai Britanijai palikta teisë kontroliuoti vidaus sienas su kitomis Sutar-
ties valstybëmis. Kiekvienai dabar ástojusiai (taip pat ir Lietuvai) arba ateityje ástosianèiai á Europos 
Sàjungà valstybei Šengeno sutarties ir Šengeno konvencijos nuostatos galios be iðlygø. 
 

2. Ðengeno Konvencijos nuostatø taikymo ypatumai 
 
Nutarusios ágyvendinti Šengeno Susitarime dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo 

iðreikðtà sieká atsisakyti asmenø, kertanèiø bendras sienas, kontrolës ir palengvinti transporto bei pre-
kiø judëjimà, susitarianèiosios ðalys ðiuos principus átvirtino Šengeno Konvencijoje. Nemaþai nuostatø 
buvo deklaratyvaus pobûdþio, nusakanèios bendrà Ðengeno erdvës koncepcijà, taip pat dalis Kon-
vencijoje átvirtintø sàvokø neturëjo aiðkaus apibrëþtumo, Susitarianèiosios ðalys skirtingai vertino ðias 
nuostatas taikydamos jas nacionalinëje teisëje.  

Siekiant suvienodinti ir palengvinti Šengeno Konvencijos nuostatø interpretavimà ir integravimà 
á susitarianèiøjø ðaliø nacionalinæ teisæ, ðios nuostatos buvo smulkiau nusakytos 2002 m. Bendrajame 
Vadove pagal 2001 m. balandþio 24 d. Tarybos reglamento nuostatas [4], kuris vadinamas praktiniu 
vadovu pasienieèiams. Teisinës bazës poþiûriu Bendrasis Vadovas, kuris buvo parengtas kaip Ðen-
geno tarpvyriausybinio bendradarbiavimo dalis ir ásigaliojus Amsterdamo sutarèiai buvo átrauktas á Eu-
ropos Sàjungos institucinæ ir teisinæ sistemà, ðiuo metu yra pagrindinis teisës aktas, reglamentuojan-
tis kontrolës priemones prie Europos Sàjungos valstybiø nariø iðoriniø sienø, nepaisant to, kad tam 
tikri principai taip pat yra suformuluoti paèioje Šengeno Konvencijoje, ir kai kurios konkreèios Ben-
drojo Vadovo nuostatos yra iðdëstytos kituose atskiruose sprendimuose [5]. Nors Šengeno acquis, 
ypaè nuostatos, kuriø pagrindà sudaro Europos Bendrijos sutartis [6], dabar yra Europos Bendrijos 
teisyno, kuris taikomas visoms valstybëms narëms, sudedamoji dalis, taèiau Bendrasis Vadovas tam 
tikrais aspektais skiriasi nuo áprastiniø teisës aktø: 

- jis nëra áprastas Bendrijos teisei tuo, kad neturi jai bûdingø teisës aktø, tokiø kaip reglamentai 
ir direktyvos, formos. Dël to nevienareikðmiðkai gali bûti suprantama tam tikrø Ðengeno 
acquis nuostatø teisinë vertë; 

- já sudaro sprendimai ir priemonës, priimti tik pagal tarpvyriausybinio bendradarbiavimo si-
stemà ir nedalyvaujant Europos Bendrijos institucijoms, pirmiausia Europos Parlamentui. 

Bendrasis Vadovas yra savotiðkas hibridas tuo, kad jis yra ir Europos Bendrijos teisës ðaltinis, 
sukuriantis teises ir pareigas, ir praktinës veiklos vadovas pasienieèiams, apimantis visà jiems svarbià 
informacijà, taip pat paimtà ið kitø teisës ðaltiniø. Toks dvejopas Bendrojo Vadovo pobûdis leidþia atsi-
rasti dviprasmybëms dël jo teisinës vertës, ypaè dël to, kad kai kurie jo skirsniai ir priedai tik perteikia 
kitø teisës aktø, tokiø kaip Šengeno Konvencija ir Bendrieji konsuliniai nurodymai [7], turiná. Pirmosios 
diskusijos dël bûtinybës keisti Bendrąjį Vadovą prasidëjo praëjus keliems mënesiams nuo Amster-
damo sutarties pasiraðymo po to, kai 1999 m. pirmininkaujanti Suomija pareiðkë iniciatyvà iðsiuntinëti 
valstybëms narëms klausimynà dël Bendrojo Vadovo konfidencialumo reikalavimo. Po keleto metø 
diskusijø [8] paaiðkëjo, kad dauguma valstybiø nariø nori ið dalies keisti, padaryti aiðkesnes arba 
plëtoti tam tikras Bendrojo Vadovo dalis arba nuostatas [9]. Komisija Bendro Vadovo tobulinimo klau-
simu pateikë darbo dokumentà, skirtà iðnagrinëti Šengeno acquis iðoriniø sienø klausimais egzistuo-
janèias spragas ir problemas. Remiantis atlikta analize, pasiûlytos kelios pasirinkimo ateityje galimy-
bës [10], bûtent: 

- palikti dabartinæ Bendrojo vadovo struktûrà nepakeistà arba padaryti jo teisiná statusà aiðkesná 
nubrëþiant aiðkià linijà tarp teisës akto ir praktinio vadovo pasienieèiams; 

- apsiriboti paprasèiausiu esamo Bendrojo vadovo pakoregavimu arba iðplësti tam tikras jo da-
lis, kad bûtø galima iðtaisyti pastebëtas spragas, prireikus átraukiant atitinkamas nuostatas ið 
kitø teisës aktø; 

- ar reikia „pamatinio teisës akto“, apimanèio visus iðorinëms sienoms taikomus pamatinius 
principus ir taisykles, kuris suteiktø Komisijai ágaliojimus imtis priemoniø ðiam aktui ágyven-
dinti. 

2003 m. liepà valstybëms narëms buvo iðsiuntinëtas klausimynas, kuriame buvo átraukti ir mi-
nëti klausimai. Dauguma valstybiø parëmë Komisijos pasiûlymà dël teisës akto ir praktinio vadovo at-
skyrimo1. Akivaizdu, kad ir ateityje bus tobulinamos Bendrojo Vadovo nuostatos ir rengiami praktiniai 

                                                 
1 Dar vykstant diskusijai Komisija Tarybos pavedimu turėjo skubiai imtis priemonių išsamiau reglamentuoti Konvencijos 

nuostatas dėl vietinio eismo per sieną ir kelionės dokumentų spaudavimo. 2004 m. birželio 9 d. Taryba priėmė pasiūlymą „Dėl 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Bendrijos kodeksas dėl asmenų judėjimo per sienas“. 
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vadovai pasienieèiams, smulkiau reglamentuojantys sienø kontrolës procedûras. Kaip vienà ið pato-
bulintø praktiniø vadovø galima iðskirti ES Šengeno katalogą [11]1, kurio tikslas – iðaiðkinti ir smulkiai 
iðdëstyti Šengeno aquis ir pateikti rekomendacijas bei geriausià praktikà kaip pavyzdá toms valsty-
bëms, kurios jungiasi prie Ðengeno, taip pat toms, kurios taiko Šengeno aquis. 

Kataloge iðskiriamas „Integruotas sienos saugumo modelis“, tai yra ávardijama kaip sistemos, 
apimanèios visus sienos politikos aspektus, pavadinimas. Ði sistema padalyta á keturis papildomus 
lygius (filtrus): veikla treèiosiose ðalyse, kilmës ðalyse ir tranzitinëse ðalyse, dviðalis ir tarptautinis 
bendradarbiavimas, priemonës prie iðoriniø sienø ir tolesnis darbas teritorijos viduje. 
 
 

3. Ðengeno konvencijos nuostatø dël sienø kontrolës integravimo á Lietuvos 
nacionalinæ teisæ aspektai 

 
Lietuvos Respublika ásipareigojo [12], kad nuo ástojimo á Europos Sàjungà dienos Europos Są-

jungos teisyną, kurio dalis yra Šengeno aquis, taikys Stojimo Akte nustatytomis sàlygomis. Tai reiðkia, 
kad Stojimo Akto 3 straipsnyje nurodoma, kad Šengeno aquis, nors ir privalomas naujosioms valsty-
bëms narëms nuo ástojimo dienos, taikomas naujojoje valstybëje narëje tik pagal ðiuo tikslu priimtà 
Tarybos sprendimà. 

Lietuva, kaip ir kitos naujosios Europos Sàjungos ðalys narës, kà tik ástojusios visu mastu ne-
taikys Šengeno acquis reikalavimø, ir asmenys prie bendrø sienø tarp esamø ir naujøjø valstybiø nariø 
ir tarp paèiø naujøjø valstybiø nariø bus tikrinami tol, kol naujosios valstybës narës Šengeno acquis 
turës taikyti visa apimtimi. Iki tol prie ðiø sienø, kurios gali bûti laikomos „laikinomis iðorës sienomis“, 
bus taikomos tos paèios taisyklës, kurios taikomos áprastai prie iðorës sienø. Terminas „laikinai iðori-
nës sienos“ lieka tik teoriniu sienø tarp naujøjø Europos Sàjungos valstybiø nariø apibrëþimu, kol 
naujosios valstybës narës ágyvendins kontrolës deficità kompensuojanèias priemones ir galës uþtik-
rinti, kad saugumas regione nesusilpnës panaikinus pasienio tikrinimus. Naujosios valstybës narës 
gali tarpusavyje sudaryti dviðalius susitarimus [13] dël bendros „laikinai iðorës sienø“ kontrolës [14], 
bet apie tai jos turi praneðti Komisijai. Lietuvai ir Latvijai, bei Lietuvai ir Lenkijai pasiraðius minëtas dvi-
ðales sutartis, tai nesuteikia teisës ið Lietuvos á Latvijà arba á Lenkijà vykti be apribojimø ne per pasie-
nio kontrolës punktus ir netikrinamiems. Sutarèiø pagrindu pasienio tikrinimams galioja abiejø valsty-
biø teisës normos, todël Lietuvos ir Latvijos pasienyje esanèiame jungtiniame valstybës sienos perë-
jimo punkte pareigûnai taiko ne tik savo ðalies, bet ir susitarianèios ðalies ástatymus ir kitus teisës ak-
tus. Teisës aktø konkurencijos klausimas ðiuo atveju nesprendþiamas. Atliekant pasienio tikrinimus, 
pirmiausia taikoma ðalies, ið kurios iðvykstama, teisë ir tik baigus tikrinimà pradedama taikyti ðalies, á 
kurià atvykstama, teisë2.  

Pagal Nacionalinį Šengeno acquis priėmimo veiksmų planą [15] Lietuvos Respublikos sausu-
mos siena su valstybëmis, siekianèiomis narystës, vertinama kaip vidinë Europos Sàjungos valstybiø 
siena. Sausumos siena su kitomis valstybëmis ir jûros siena vertinama kaip iðorinë Europos Sàjungos 
valstybiø siena, kitaip tariant, bûsimomis vidinëmis sienomis laikoma siena su Latvijos Respublika ir 
siena su Lenkijos Respublika, iðorës sienomis – siena su Baltarusijos Respublika ir Rusijos Federaci-
jos Kaliningrado sritimi. Be to, iðorinës sienos apsaugos reþimas taikomas tarptautiniams jûrø ir oro 
uostams, ið kuriø susisiekiama su valstybëmis, neáeinanèiomis á Europos Sàjungà [15]. 

Šengeno Konvencijoje pabrëþiama, kad vidines sienas galima kirsti bet kuriame punkte, asme-
nys netikrinami. Ði nuostata galioja tarp susitarianèiøjø ðaliø, jeigu kertama siena yra sausumos siena; 
jeigu oro uostas skirtas vidaus reisams; jeigu jûrø uostas skirtas reguliariam gabenimui laivais tik ið 
kitø uostø arba á kitus uostus, esanèius susitarianèiøjø ðaliø teritorijoje, neáplaukiant á uostus, esanèius 
uþ ðios teritorijos ribø, kurie pagal konvencines nuostatas priskirtini vidinëms sienoms. Nepaisant to, 
kad prioritetinis Šengeno susitarimo tikslas – taikyti laisvà asmenø judëjimo principà bei panaikinti 

                                                 
1 Rekomendacijos: nebaigtinis priemonių komplektas, kuris turėtų padėti nustatyti pagrindą teisingam Šengeno aquis tai-

kymui ir jo rinkodarai; geriausia praktika: nebaigtiniai darbo metodai arba modeliai, kuriuos reikia laikyti optimaliais taikant 
Šengeno aquis, suprantant, kad kiekvienos konkrečios Šengeno dalies bendradarbiavimo požiūriu gali būti keletas geriausios 
praktikos atvejų. 

2 Kaip pavyzdį galima pateikti motorinių transporto priemonių kelionės leidimų tikrinimo tvarką: Lietuvos valstybės sienos 
apsaugos tarnyba pagal teisinį veiklos reglamentavimą transporto priemonių kelionės leidimų nekontroliuoja, o remiantis Latvijos 
Respublikos teisės aktų reikalavimais, kelionės leidimus kontroliuoti privaloma. 
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kontrolæ prie vidiniø sienø, Konvencijoje numatyta ir viena iðlyga – tais atvejais, kai tai reikalinga dël 
vieðosios tvarkos arba nacionalinio saugumo, Ðengeno ðalis, pasikonsultavusi su kitomis susitarian-
èiosiomis ðalimis, gali nuspræsti, kad tam tikrà ribotà laikà, atsiþvelgiant á susiklosèiusià situacijà prie 
vidiniø sienø, bus atliekama atitinkamos ðalies pasienio kontrolë. Kontrolës prie vidiniø sienø panaiki-
nimas nëra negràþintinas procesas ir tai reiðkia, kad nacionalinëje teisëje turi bûti ádiegtos naujos 
normos, reglamentuojanèios vidiniø sienø kontrolës atkûrimo mechanizmà (kokia institucija, kada, 
kokius sprendimus priima, kas informuoja kitas ðalis, nurodant motyvus, mastà, trukmæ ir pan.). Eu-
ropos Sàjungos mastu ðio mechanizmo funkcionavimo principus liudija Suomijos Pasienio ástatymo 
[16] pataisos. Sprendimà dël laikino pasienio tikrinimø prie vidiniø sienø gràþinimo priima ðalies Vy-
riausybë, taèiau susiklosèius atitinkamai padëèiai tokius ágaliojimus turi ir Vidaus reikalø ministerija 
(arba jai þinybiðkai pavaldi institucija). Galima teigti, kad tai yra gana lankstus ir priimtinas variantas 
Lietuvai, nes principinës pasienio tikrinimø gràþinimo reikðmës poþiûriu svarbu, kad sprendimas bûtø 
priimamas Vyriausybës lygiu, funkcionalumo poþiûriu svarbu, kad skubiais atvejais Vidaus reikalø mi-
nistras arba jo ágaliotas asmuo sprendimà dël pasienio tikrinimo gràþinimo galëtø priimti nedelsda-
mas. Toká þingsná ir konceptualiàja, ir taikomàja praktine prasme bûtø galima vertinti teigiamai, nes 
gana lanksèiai pozityviojoje teisëje átvirtinamas subsidiarumo principas. Susitarianèiøjø ðaliø atþvilgiu 
tokia mechanizmo átvirtinimo sistema yra gana lanksti, leidþianti operatyviai bei prevenciðkai reaguoti á 
tikëtinus pavojus vieðajai tvarkai ir stabilumui. 

Pasienio tikrinimø prie vidiniø sienø gràþinimo mechanizmas yra funkcionalus ir realiai ágyven-
dinamas, nes praktikoje uþfiksuotas ne vienas atvejis, kai valstybës narës apsisprendë laikinai ávesti 
pasienio tikrinimus prie vidiniø sienø, pasinaudodamos Konvencijoje numatyta iðimtine galimybe. 
Daþniausiai pasitaikantys atvejai – futbolo èempionatai, masinës demonstracijos, svarbûs vizitai ir 
pan. (patikrinimus prie vidiniø sienø buvo atnaujinusios Prancûzija (antiglobalistai), Ðvedija (futbolo 
sirgaliai), Suomija (baikeriø suvaþiavimas), Ispanija (Kalëdø metas)). 

Svarbu tai, kad Konvencijos nuostatos dël pasienio tikrinimø prie vidiniø sienø panaikinimo ne-
riboja valstybiø teisës vykdyti fizinæ vidiniø sienø apsaugà. Konvencijoje tai nëra reglamentuota ir tai 
leidþia daryti prielaidà, kad sienos apsaugos funkcijos ágyvendinimas, kuris reikalingas teritorinei 
kontrolei ir valstybës suverenitetui uþtikrinti, ir toliau prioritetiniais pagrindais perduodamas nacionali-
nei teisinei. Tai yra svarbi koncepcinë nuostata, neprieðtaraujanti tradiciðkai nusistovëjusiai valstybës 
„teritorinio suvereniteto“ [17, p. 108–109] sampratai, pagal kurià, atsiþvelgiant á atitinkamas Sutarties 
sàlygas, teritorijos kontrolë yra valstybës esmë, o teritorija apibrëþiama geografine erdve, kuri atski-
riama sienomis nuo kitø teritorijø ir kurià vienija bendra teisinë sistema. Ðiuo atveju kiekvienos susita-
rianèiosios ðalies nacionalinio saugumo uþtikrinimas yra gana svarus indëlis á bendràjá vidaus sau-
gumo uþtikrinimo lygá. 

Konvencijos nuostatose randamas ir kitas tradiciðkai nusistovëjæs principas – iðorines sienas 
galima kirsti tik per sienos perëjimo punktus ir tik nustatytomis jø darbo valandomis. Ðis principas 
nëra naujas, pagal Lietuvos Respublikos valstybës sienos ir jos apsaugos ástatymo 5 straipsná valsty-
bës sienà sausumoje galima pereiti tik po patikrinimo pasienio kontrolës punkte [18]. 

Toliau kabant apie Ðengeno erdvës iðoriniø sienø kontrolæ, galima áþvelgti naujà principinæ 
nuostatà saugumo uþtikrinimo atþvilgiu, nes sienø kontrolë turi bûti vykdoma pagal bendrus principus 
bei atsiþvelgiant á Sutarties ðaliø interesus. Toks atsakomybës pasidalijimas, jos perdavimas kitoms 
Sutarties valstybëms narëms turi remtis tvirtu valstybiø savitarpio pasitikëjimu, o bendrø sienø kont-
rolës principø nustatymas galëtø bûti vertinamas kaip vienas ið bûdø tokiam pasitikëjimui stiprinti. 
Konvencija reikalauja, kad prie visø iðoriniø sienø bûtø laikomasi vienodø veiklos vykdymo principø, 
bei juos pateikia: tai yra kelionës dokumentø ir kitø ávaþiavimo, buvimo ðalyje, darbo ir iðvykimo sà-
lygø tikrinimas, Sutarties ðaliø nacionaliniam saugumui bei vieðajai tvarkai pavojø kelianèiø veiksniø 
tyrimas ir prevencija. Taip pat tikrinamos transporto priemonës, su kuriomis asmenys vyksta per si-
enà, asmenø su savimi veþami daiktai. Kartu pabrëþiama, kad tai turi bûti vykdoma remiantis nacio-
nalinës teisinës normomis. Taip pat Konvencijoje reikalaujama, kad bûtø patikrinti visi per iðorinæ si-
enà vykstantys asmenys, o jeigu reikia rinktis, pirmenybë teikiama á ðalá ávykstanèio asmens tikrinimui. 
Svarbu paminëti, kad Konvencijoje iðskiriamos dvi pasienio tikrinimo rûðys: minimalus tikrinimas, kuris 
taikomas Susitarianèiøjø ðaliø pilieèiams, ir jo tikslas – nustatyti asmens tapatybæ pagal pateiktà ke-
lionës dokumentà; išsamus tikrinimas, kuris taikomas visiems á Ðengeno teritorijà atvykstantiems uþ-
sienieèiams ir kurio tikslas – ávertinti visas Konvencijoje nurodytas atvykimo sàlygas. Ið ðalies iðvyks-
tantys uþsienieèiai tikrinami taip, kaip to reikalauja nacionalinio saugumo ir vieðosios tvarkos uþtikri-
nimo interesas. 

Remdamasi ðiomis nuostatomis, Lietuvos Respublika padarë pataisymus nacionaliniuose tei-
sës aktuose ir pasienio tikrinimo tvarka ið esmës atitinka Šengeno Konvencijos reikalavimus. Vidaus 
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reikalø ministro ásakymu patvirtinus „Pasienio tikrinimo tvarką“ [19], iðskirti minimalus tikrinimas ir iš-
samus tikrinimas. Numatyta, kad minimalus asmens ir minimalus keliø motorinës transporto priemo-
nës tikrinimai taikomi Lietuvos Respublikos, kitø Europos Sàjungos valstybiø nariø, Islandijos, Norve-
gijos, Lichtenðteino ir Ðveicarijos pilieèiams. Kitø valstybiø pilieèiams taikomas iðsamus tikrinimas, ku-
rio tvarka atitinka Konvencijos II dalies 6 straipsnio reikalavimus. Vadovaujantis ðio straipsnio nuo-
stata, kad „visi asmenys privalo mažų mažiausia praeiti tokius patikrinimus, kurie įgalina nustatyti jų ta-
patybę pagal pateiktus dokumentus“, Pasienio tikrinimo tvarkoje numatyta, kad „tais atvejais, jei pagal 
turimą informaciją arba minimalaus asmens ar kelių motorinės transporto priemonės tikrinimo metu 
įvertintą riziką tikėtina, kad Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, 
Norvegijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos piliečių vykimas per valstybės sieną yra neteisėtas, jiems tai-
komas išsamus asmens arba kelių motorinės transporto priemonės tikrinimas“. Tam, kad ði nuostata 
dël iðsamaus minëtø valstybiø pilieèiø tikrinimo iðliktø iðimtine bendroje pasienio tikrinimø tvarkoje, 
jos taikymo tvarka nustatyta poástatyminiuose teisës aktuose [20]. 

Konvencijoje nëra pateiktas tikslus sàvokos transporto priemonės tikrinimas iðaiðkinimas, ðio 
tikrinimo tvarka nacionalinëje teisëje reglamentuota Pasienio tikrinimo tvarkoje, kurioje átvirtinta neá-
prasta kitose Europos Sàjungos valstybëse nuostata, kad ir treèiøjø ðaliø pilieèiams, ir Lietuvos Res-
publikos, kitø Europos Sàjungos valstybiø nariø, Islandijos, Norvegijos, Lichtenðteino ir Ðveicarijos pi-
lieèiams kertant sienà visais atvejais tikrinami ne tik asmens dokumentai, bet ir transporto priemonës 
registravimo dokumentai bei vairuotojo paþymëjimas. Tokià transporto priemoniø tikrinimo tvarkà nu-
lemia tai, kad dël geografinës padëties Lietuva yra tapusi viena ið vogtø automobiliø tranzito ðalimi. 

Ágyvendinant sienø kontrolæ reglamentuojanèius Konvencijos straipsnius, Lietuvoje nustatyti 
pagrindiniai prioritetai, kuriuose daugiausia iðtekliø ir pastangø skiriama Konvencijos reikalavimo dël 
„iðorinio ir vidinio“ keleiviø srauto atskyrimo ágyvendinimui, nes didesniàjà prioritetø dalá sudaro bû-
tent infrastruktûriniai pakeitimai. Tai paaiðkinama tuo, kad rengiant Lietuvos Respublikos valstybës si-
enos ir jos apsaugos ástatymus bei Lietuvos Respublikos valstybës sienos apsaugos tarnybos ástaty-
mus, vadovautasi Šengeno Konvencijos nuostatomis bei Europos Sàjungos ekspertø rekomendacijo-
mis.  

Lietuvos Respublikos valstybës sienos apsaugà reglamentuojanti teisinë bazë su Šengeno 
acquis bus suderinta iki prisijungimo prie Ðengeno Susitarimo. Tam bûtina parengti teisës aktø pa-
keitimus pagal Konvencijoje numatytas bendradarbiavimo bei saugumo deficità kompensuojanèias 
priemones, t. y.: 

1) papildyti su valstybës sienos saugumo uþtikrinimu susijusiø institucijø tarpþinybinio ir 
tarptautinio bendradarbiavimo nuostatas,  

2) numatyti galimybæ kai kuriuose pasienio kontrolës punktuose tam tikras vienos valstybës 
institucijos funkcijas perduoti kitos valstybës ágaliotai institucijai, 

3) numatyti pasienio tikrinimo prie bûsimosios vidinës sienos kontrolës atkûrimo tvarkà ir su 
tuo susijusiø sprendimø priëmimo mechanizmà.  

Lietuvai tapus Ðengeno nare, esminiø struktûriniø permainø iðoriniø sienø apsaugos ir kontro-
lës sistemoje neturëtø ávykti, nes, kaip minëta, Konvencijos átvirtinta iðoriniø sienø kontrolës samprata 
yra artima ðiuo metu egzistuojanèiai nacionalinei sienø kontrolei. Nemaþai pastangø pareikalaus pa-
èiø pareigûnø profesiniø ágûdþiø plëtotë, kad vykdoma veikla atitiktø kokybës standartus. Juk eilinis 
pasienio pareigûnas, tikrindamas atvykstanèio asmens kelionës dokumentus bei uþduodamas ápras-
tus klausimus, turës ávertinti ir tai, ar tikrinamas asmuo nëra átrauktas á kurios nors susitarianèiosios 
ðalies duomenø bazæ kaip asmuo, kurio buvimas ðalyje kelia grësmæ „laisvës, saugumo ir teisingumo 
zonai“. Svarbu suvokti, kad ne tik teisinis reguliavimas, infrastruktûriniai pakeitimai bei naujos techni-
nës árangos ásigijimas yra svarbiausi elementai, bet atsakingas personalo suformavimas yra viena ið 
sàlygø, padësianti pasiekti vienodus ir privalomus pasienio kontrolës valdymo standartus. 
 
 

Iðvados 
 
Ðengeno erdvei priklausanèiø valstybiø sienø apsaugos funkcionavimas paremtas valstybiø 

tarpusavio solidarumo ir atsakomybës uþ bendrus interesus principu. Vidiniø sienø „atvërimas“ lais-
vam asmenø judëjimui reiðkia, kad iðorines sienas kontroliuojanèios valstybës tampa atsakingos ne 
tik uþ nacionaliniø, bet ir uþ visø kitø Ðengeno valstybiø interesø gynimà. Ðengeno sistemos plëtotës 
tolesnës perspektyvos susijusios su dar glaudesne sàveika ir integracija, taèiau valstybës narës ne-
þiûri á tai kaip á pavojø savo nacionaliniam suverenitetui ir identitetui, pripaþindamos tai kaip bene vie-
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nintelæ priemonæ vidaus saugumui uþtikrinti. Tai tikriausiai ir bûtø galima laikyti veiksmingu glaudes-
nio bendradarbiavimo tikslu. 

Vienas ið svarbiausiø Šengeno acquis dokumentø yra Konvencija, kuria reglamentuojamos pa-
grindinës nuostatos, susijusios su iðoriniø sienø kontrole ir pasienio tikrinimais, tai yra pasienio tikri-
nimø panaikinimo prie vidiniø sienø procedûros ir atsiradusá saugumo deficità kompensuojanèios 
priemonës, vykdomos ðalies viduje, Ðengeno valstybiø teritorijoje, gretimose ir treèiosiose ðalyse. Si-
ekiant suvienodinti ir palengvinti Šengeno Konvencijos nuostatø integravimà á susitarianèiøjø ðaliø na-
cionalinæ teisæ, ðios nuostatos smulkiau detalizuotos 2002 m. Bendrajame vadove pagal 2001 m. 
balandþio 24 d. Tarybos reglamento nuostatas, kuris vadinamas praktiniu vadovu pasienieèiams bei 
ES Šengeno Kataloge, kurio tikslas – iðaiðkinti ir smulkiai iðdëstyti Šengeno aquis ir pateikti rekomen-
dacijas bei geriausià praktikà kaip pavyzdá toms valstybëms, kurios jungiasi prie Ðengeno, taip pat 
toms, kurios taiko Šengeno acquis. 

Rengiant Lietuvos Respublikos valstybës sienos ir jos apsaugos ástatymà bei Lietuvos Respub-
likos valstybës sienos apsaugos tarnybos ástatymà, vadovautasi Šengeno Konvencijos nuostatomis 
bei Europos Sàjungos ekspertø rekomendacijomis, taèiau galutinai Lietuvos Respublikos valstybës 
sienos apsaugà reglamentuojanti teisinë bazë su Šengeno acquis bus suderinta iki prisijungimo prie 
Šengeno Susitarimo. Tam bûtina parengti teisës aktø pakeitimus. Konvencijoje numatytos bendradar-
biavimo bei saugumo deficità kompensuojanèios priemonës, tai yra: 

1) papildyti su valstybës sienos saugumo uþtikrinimu susijusiø institucijø tarpþinybinio ir 
tarptautinio bendradarbiavimo nuostatas,  

2) numatyti galimybæ kai kuriuose pasienio kontrolës punktuose tam tikras vienos valstybës 
institucijos funkcijas perduoti kitos valstybës ágaliotai institucijai, 

3) numatyti pasienio tikrinimo prie bûsimosios vidinës sienos kontrolës atkûrimo tvarkà ir su 
tuo susijusiø sprendimø priëmimo mechanizmà.  

Lietuvai tapus Ðengeno nare, esminiø struktûriniø permainø iðoriniø sienø apsaugos ir kontro-
lës sistemoje neturëtø ávykti, nes, kaip minëta, Konvencijos átvirtinta iðoriniø sienø kontrolës samprata 
artima ðiuo metu egzistuojanèiai nacionalinei sienø kontrolei. Nemaþai pastangø pareikalaus paèiø 
pareigûnø profesiniø ágûdþiø plëtotë, kad vykdoma veikla atitiktø kokybës standartus. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 
One can derive the appearance of Schengen area from the demand to eliminate the obstacles interfering 

with the movement of goods, persons, services and capital in the territory of European Union Member States. 
The principle of the free movement of goods, services and capital was realized, but the realization of the fourth 
freedom – principle of the free movement of persons which namely is the basis for appearance of Schengen area 
aroused the most discussion as that was related with the national security of the states.  

In 1985 the agreement signed in Schengen regarding gradual removal of checks at common borders was 
more of a declarative character, as neither specific process nor legal mechanism for the realization of the 
agreement aims was created. After the decision to realize the strive to refuse the control of persons crossing 
common borders and ease the movement of transport and goods expressed in the Agreement in 1990 the 
Agreement was supplemented by Schengen Convention. In 1997 by the Treaty of Amsterdam Schengen acquis 
was incorporated in the European Community legal system.  

The major idea of Schengen area is the removal of border checks by the internal borders of Agreement 
countries, sufficient level of control of external borders. The refusal of border checks by the internal borders 
inevitably means both the deficit of national and public safety; as the Member States loose an important 
national means enabling to control the persons coming into the country through the internal borders, identify 
them. For the compensation of the security deficit corresponding control requirements, aims, principles, 
mechanisms have been included to Schengen acquis as an equipoise, forms of closer cooperation of institutions 
responsible for the Internal security have been established. Schengen acquis has an authorizing power to the 
Member States, its employment in the states is inspected and evaluated by Schengen experts systematically.  

The main measures adopted by Schengen group members are: 
♦ the removal of checks at common borders, replacing them with external border checks; 
♦ a common definition of the rules for crossing external borders; 
♦ separation in air terminals and ports of people traveling within the Schengen area from those arriving 

from countries out with the area; 
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♦ harmonization of the rules regarding conditions of entry and visas for short stays; 
♦ coordination between administration on surveillance of borders (liaison officers, harmonization of 

instructions and staff training); 
♦ the definition of the role of carries in the fight against illegal immigration; 
♦ requirement for all non EU nationals moving from one country to another to lodge a declaration; 
♦ the drawing up of rules for asylum seekers (Dublin Convention); 
♦ the introduction of rights of surveillance and not pursuit; 
♦ the strengthening of legal cooperation through a faster extradition system and faster distribution of 

information about the implementation of criminal judgments; 
♦ the creation of the Schengen Information System (SIS). 
According to the national Schengen acquis plan of activities the Lithuanian land border with the 

countries that are seeking membership is treated as the internal border of the European Union countries. The 
land border with other countries and the sea border is treated as the external border of the European Union 
countries, i.e. the future internal borders will be the borders with Latvian Republic and the Republic of Poland, 
the future external border – the border with the Republic of Belorussia and the Kaliningrad region of the 
Russian Federation. Besides, the regime of the external border is applied to international seaports and airports, 
from which an international communication with the countries which are not members of the European Union 
is carried out. 

The purpose of the Schengen agreement is free movement of persons and the removal of checks at 
internal borders. According to one stipulation foreseen in the Convention a Schengen Member State can 
consult other countries in cases of ensuring public order and national security and take the decision on carrying 
on certain border checks taking into account the situation at internal borders. 

The Convention removes border checks only at internal borders but that does not mean the removal of 
physical guard at internal borders. This principle is not defined in the Convention. Thus, the implementation of 
the state guard function still remains necessary to ensure the state sovereignty and territory control.  

The regulations of the Convention deal with the other principle – external borders can be crossed only at 
border crossing points and at certain working hours. This principle is not new. According to the fifth article of 
the state border guard law the state land border can be crossed only after having got through border control. 

However, talking about the external border control of the Schengen area one can perceive an innovatory 
principle with respect to safeguarding security, since border control has to be carried out taking into 
consideration the interests of the acquis countries. In other words, a unified level of border control and guard is 
being demanded. The Convention also requires that all persons crossing external border should be checked. 

There should not be any radical structural changes in Lithuania in the system of external border guard 
and control after becoming a Schengen member, because, as it has already been mentioned, the Convention 
consolidates the conception of external border control which is similar to the national border control. The 
improvement of professional abilities of officers will require great efforts. A border guard when checking 
documents and asking simple questions, like “Where are you going?”, “What is the purpose of your visit?” will 
have not only to decide whether the documents are in order, but also to ascertain if a person is wanted or 
his/her presence in the country does not threaten the security and wealth of all Schengen countries. Thus, it is of 
great importance to realize that not infra-structural changes or acquisition of new technical equipment are the 
most important things but understanding and realization of the inter-country solidarity principle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




