
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Aktualizacja zgłoszenia Litwy zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad 

regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 

Możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub 
posiadania przy sobie papierów i dokumentów zgodnie z art. 21 lit. c) 

(2009/C 98/05) 

LITWA 

Nowe informacje zastępujące informacje dostarczone przez Litwę i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej Dz.U. C 18 z dnia 24 stycznia 2008 r. 

Litewskie ustawodawstwo nie zawiera obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie przez cały czas 
papierów i dokumentów. 

Jednak zgodnie z Ustawą o statusie prawnym cudzoziemców (art. 3 ust. 4) na wezwanie oficera policji lub 
innego właściwego urzędnika obywatele zagraniczni muszą przedstawić dokument potwierdzający tożsa-
mość (dokument podróżny, zezwolenie na pobyt itp.), jak również inne dokumenty określające cel 
i warunki ich obecności w Republice Litewskiej i potwierdzające zgodność ich pobytu w tym kraju 
z prawem. 

Ponadto Ustawa o granicach narodowych i ich ochronie (art. 17 ust. 5) i inne akty prawne stanowią, że 
osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających tożsamość nie mają prawa wjazdu na obszary objęte 
przepisami dotyczącymi ochrony granic. Obywatelom Republiki Litewskiej i innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej od 16 roku życia korzystającym ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemie-
szczania się i nieposiadającym przy sobie dokumentów identyfikacyjnych zabrania się wstępu na obszary 
przygraniczne. Obywatelom Republiki Litewskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej poniżej 
16 roku życia korzystającym ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się 
i nieposiadającym przy sobie aktu urodzenia, dziecięcego dokumentu podróży lub innych dokumentów 
identyfikacyjnych zabrania się wstępu na obszary przygraniczne. Również innym osobom zabrania się 
wstępu na obszary przygraniczne, jeżeli nie posiadają ważnego paszportu wydanego przez kraj trzeci lub 
ekwiwalentnego dokumentu podróży, paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i dokumentu potwierdzającego zgodność ich pobytu w Republice Litewskiej z prawem. 

Na strzeżone obszary przygraniczne mają wstęp jedynie osoby posiadające jednorazowe lub stałe zezwo-
lenie wydane przez Służbę Ochrony Granicy Państwowej wraz z dokumentami, o których mowa powyżej. 
Tego typu zezwolenia nie są niezbędne w przypadku osób przekraczających granicę narodową 
i wkraczających na strzeżony obszar przygraniczny drogą lądową, wodną i powietrzną zgodnie 
z procedurami określonymi w ustawach i innych aktach prawnych wydanych przez Republikę Litewską.
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