
КОНВЕНЦІЯ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ШЕНГЕНСЬКОЇ УГОДИ ВІД 14 ЧЕРВНЯ 1985 РОКУ

МІЖ УРЯДАМИ ДЕРЖАВ ЕКОНОМІЧНОГО СОЮЗУ БЕНІЛЮКС,
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ
ПРО ПОСТУПОВЕ СКАСУВАННЯ ПЕРЕВІРОК НА СПІЛЬНИХ КОРДОНАХ

Королівство  Бельгія,  Федеративна  Республіка  Німеччина,  Французька  Республіка, 
Велике  герцогство  Люксембург  та  Королівство  Нідерланди,  що  далі  іменуються  До-
говірними Сторонами,

спираючись на Шенгенську Угоду від 14 червня 1985 року про поступове скасування 
перевірок на спільних кордонах;

вирішивши  втілити  виражений  у  цій  угоді  намір  повністю  скасувати  перевірки  на 
спільних кордонах щодо пересування осіб, а також сприяти транспортним перевезенням і 
переміщенню товарів;

зважаючи на те, що Договір, який засновує Європейські Співтовариства, доповнений 
Спільним Європейським Актом, передбачає створення внутрішнього ринку, що охоплює 
простір без внутрішніх кордонів;

зважаючи  на  те,  що  мета,  до  якої  прямують  Договірні  Сторони,  співпадає  з 
вищезгаданою,  не  чинять  перешкод  заходам,  що  будуть  здійснюватися  для  втілення 
положень Договору;

зважаючи  на  те,  що  втілення  проголошених  намірів  вимагає  здійснення  низки 
відповідних заходів і тісного співробітництва між Договірними Сторонами,

дійшли згоди про наступне:
ЧАСТИНА І
Визначення
Стаття 1
Для цілей цієї Конвенції:
Внутрішні  кордони  -  означатимуть  спільні  наземні  кордони  Договірних  Сторін,  їх 

аеропорти, призначені для внутрішніх повітряних рейсів, та їх морські порти, призначені 
для  регулярного  сполучення  морськими  судами,  які  прибувають  з  інших  портів  на 
територіях  Договірних  Сторін  або  прямують  туди  без  заходу  в  порти,  розташовані  за 
межами цих територій.

Зовнішні кордони - означатимуть наземні та морські кордони, їх аеропорти та морські 
порти Договірних Сторін, які не можуть бути віднесені до внутрішніх кордонів.

Внутрішній  повітряний  рейс  -  означатиме  будь-який  повітряний  рейс,  місцем 
відправлення або місцем призначення якого с виключно території  Договірних Сторін, і 
який не супроводжується посадкою на території третьої держави.

Третя держава - означатиме будь-яку державу, за винятком Договірних Сторін.
Іноземець -  означатиме будь-яку особу,  крім громадян держав-членів Європейських 

Співтовариств.
Іноземець,  щодо  якого  направлено  інформаційний  запит  з  метою  недопуску – 

означатиме будь-якого іноземця,  щодо якого направлено інформаційний запит з метою 
недопуску в межах Шенгенської інформаційної системи згідно з положеннями статті 96.

Прикордонний  пропускний  пункт – означатиме  будь-який  пропускний  пункт, 
установлений компетентними органами для перетину зовнішніх кордонів.

Прикордонний контроль – означатиме перевірку на кордонах, яка, незалежно від будь-
яких інших мотивів, мас своєю єдиною підставою намір перетнути той кордон.

Перевізник – означатиме будь-яку фізичну або юридичну особа, яка на професійних 
засадах здійснює перевезення повітряним, морськими або наземним транспортом.

Дозвіл  на  проживання – означатиме  дозвіл  будь-якого  виду,  виданий  Договірною 
Стороною,  що  надає  право  проживання  на  її  території.  Це  визначення  не  охоплює 
тимчасовий допуск для перебування на території Договірної Сторони, наданий у зв'язку із 



розглядом  клопотання  про  надання  притулку  або  прохання  про  видання  дозволу  на 
проживання.

Клопотання про надання притулку – означатиме будь-яке прохання у письмовій, усній 
або  іншій  формі,  представлене  іноземцем  на  зовнішньому  кордоні  або  на  території 
Договірної Сторони, про визнання його у якості біженця у відповідності до Женевської 
Конвенції  від 28 липня 1951 року  про  статус  біженців  зі  змінами,  внесеними  Нью-
Йоркським Протоколом від 31 січня 1967 року, і спрямоване на отримання у цьому статусі 
права проживання.

Особа, що подає клопотання про надання притулку – ознаатиме будь-якого іноземця, 
що подав  клопотання  про надання  притулку  у  значенні  цієї  Конвенції,  за  яким ще не 
винесено остаточного рішення.

Обробка  клопотання  про  надання  притулку – означатиме  усі  процедури  вивчення, 
винесення рішення щодо клопотання про надання притулку, включаючи заходи, прийняті 
на виконання остаточного рішення з цього питання, за виключенням тих процедур, які 
пов'язані  з визначенням Договірної  Сторони, відповідальної  за розгляд клопотання про 
надання притулку згідно з положеннями цієї Конвенції.

ЧАСТИНА II
Скасування перевірок на внутрішніх кордонах та пересування осіб
Глава 1. Перетин внутрішніх кордонів
Стаття 2
Внутрішні  кордони можуть  перетинатися  в  будь-якому місці  без  жодних  перевірок 

щодо осіб, які здійснюють перетин.
У  випадках,  коли  того  вимагають  громадський  порядок  або  національна  безпека, 

Договірна Сторона після консультацій з іншими Договірними Сторонами може прийняти 
рішення  про  здійснення  на  внутрішніх  кордонах  протягом  обмеженого  періоду  часу 
перевірок на національних кордонах, які є відповідними до обставин конкретної ситуації. 
Якщо громадський порядок або національна безпека вимагають негайних дій, зацікавлена 
Договірна  Сторона  вживає  необхідних  заходів,  інформуючи  про  них  інші  Договірні 
Сторони якомога раніше.

Скасування  перевірок  на  внутрішніх  кордонах  не  перешкоджає  здійсненню  ні 
положень статті 22, ні  виконанню поліцейських повноважень компетентними органами 
відповідно до законодавства кожної Договірної Сторони на всій її території, а також не 
відміняє  обов'язків  по  володінню,  носінню  та  пред'явленню  документів  та  дозволі, 
передбачених її законодавством.

Перевірки  стосовно  товарів  здійснюються  згідно  з  відповідними  положеннями  цієї 
Конвенції.

Глава 2. Перетин зовнішніх кордонів
Стаття З
1.  Зовнішні  кордони  за  загальним  правилом  можуть  перетинатися  лише  у 

прикордонних  пропускних  пунктах  протягом  установлених  відкритих  годин  роботи. 
Більш  детальні  положення  разом  із  виключеннями  та  особливими  правилами 
прикордонного  руху  малогабаритного  транспорту,  а  також  правила  стосовно  окремих 
видів  морського  транспорту,  таких  як  прогулянкове  судноплавство  чи  прибережне 
рибальство, повинні бути прийняті Виконавчим комітетом.

2. Договірні  Сторони  домовляються  запровадити  заходи  відповідальності  за 
недозволений  перетин  зовнішніх  кордонів  у  місцях  інших  за  межі  пунктів  перетину 
кордону або у час інший за встановлені години їх відкриття.



Стаття 4
1. Договірні Сторони гарантують,  що починаючи з  1993 року пасажири повітряних 

рейсів з третіх країн, які здійснюють пересадку на внутрішні повітряні рейси, при в’їзді 
спочатку  будуть  підлягати  особистій  перевірці,  а  також  перевірці  ручного  багажу  на 
території  аеропорту,  до  якого  прибув  міжнародний  рейс.  Пасажири  внутрішнього 
повітряного рейсу, що здійснюють пересадку на повітряний рейс, який направляється до 
третіх  держав,  при  виїзді  спочатку  будуть  піддягати  особистій  перевірці,  а  також 
перевірці ручного багажу в аеропорту, звідки відправляється міжнародний рейс.

2. Договірні  Сторони здійснюють необхідні  заходи для того,  щоб перевірки  можна 
було проводити у відповідності до положень параграфу 1.

3. Положення параграфів 1 і 2 не стосуються контролю щодо зареєстрованого багажу; 
цей  контроль  здійснюватиметься  або  в  аеропорту  кінцевого  місця  призначення,  або  в 
аеропорту місця початкового відправлення.

4. До  дати,  передбаченої  параграфом 1, аеропорти,  у  відступ  від  визначення 
внутрішніх  кордонів,  розглядатимуться  в  якості  зовнішніх  кордонів  для  внутрішніх 
повітряних рейсів.

Стаття 5
1. Для  візитів,  що  не  перевищуватимуть  трьох  місяців  перебування  на  території 

Договірних Сторін,  право на в’їзд може  надаватися  іноземцю,  який виконує  наступні 
умови:

a) володіє  дійсним  документом  або  документами,  передбаченими  Виконавчим 
комітетом, що дають право на перетин кордону;

b) мас дійсну візу, коли це вимагається;
c) за  необхідністю  здатен  подати  документи,  що  обґрунтовують  мету  та  умови 

запланованого  перебування,  і  має  достатні  засоби  для  існування,  як  на  період 
запланованого перебування, так і для повернення до країни, звідки він прибуває, або для 
транзиту до третьої держави, у якій йому гарантовано право на в’їзд, або здатен законним 
шляхом набути подібні засоби;

d) не є об'єктом інформаційного запиту з метою недопуску;
e) не розглядається як носій загрози громадському порядку, національній безпеці чи 

міжнародним взаєминам будь-якої з Договірних Сторін.
2. Іноземець,  який не відповідає  всій сукупності  згаданих умов,  одержує  відмову у 

в'їзді на території Договірних Сторін, крім випадку, коли одна з Договірних Сторін вважає 
необхідним  відступити  від  цього  принципу  з  гуманітарних  міркувань,  в  національних 
інтересах  чи  на  підставі  міжнародних  зобов'язань.  В  подібних  випадках  допуск 
обмежується територією зацікавленої Договірної Сторони, яка повинна буде попередити 
про нього інші Договірні Сторони.

Ці правила не зашкоджують дії спеціальних положень, що стосуються права притулку, 
а також тих, що містяться в статті 18.

3. Допускається транзит іноземця, який має дозвіл на перебування чи візу з правом 
повернення,  видану  однією  з  Договірних  Сторін,  чи  за  необхідністю  обидва  згадані 
документи,  крім  випадку,  коли  його  прізвище  зазначено  у  національному  системі 
інформування про осіб позбавлених права на в'їзд тієї Договірної Сторони, на зовнішні 
кордони якої він прибуває.

Стаття б
1. Транскордонний рух на зовнішніх кордонах контролюється компетентними органа-

ми.  Цей  контроль  здійснюватиметься  на  територіях  Договірних  Сторін  відповідно  до 
єдиних принципів в рамках національної  компетенції  та національного законодавства з 
урахуванням інтересів Договірних Сторін.

2. В якості зазначених у пункті 1 єдиних принципів виступають наступні:



a) Контроль осіб передбачає не тільки встановлення дійсності документів на поїздку 
та інших умов для в'їзду, перебування, роботи і виїзду, але також пошук і попередження 
загроз національній безпеці та громадському порядку Договірних Сторін. Окрім того, цей 
контроль розповсюджується на транспортні засоби та речі, якими володіють особи, котрі 
перетинають  кордон.  Він  здійснюється   кожною  Договірною   Стороною   згідно  з 
положеннями свого законодавства, зокрема, що стосується обшуку осіб;

b) Всі особи повинні, щонайменше один раз, бути піддані перевірці, яка дозволила б 
встановити їх особистість на підставі поданих ними документів на поїздку;

c) При  в'їзді  іноземці  повинні  проходити  ґрунтовну  перевірку,  відповідно  до 
положень пункту а);

d) При  виїзді  на  підставі  положень,  що  регулюють  статус  іноземних  громадян, 
здійснюється перевірка, спрямована на забезпечення інтересів всіх Договірних Сторін для 
виявлення  і  запобігання  загрозам  національній  безпеці  та  громадському  порядку 
Договірних  Сторін.  Ця  перевірка  щодо  іноземців  здійснюється  у  всіх  випадках  без 
винятку;

e) Коли  через  особливі  обставини  здійснення  будь-якої  з  вказаних  перевірок 
виявиться неможливим, мають бути встановлені пріоритети. У цьому випадку контроль за 
пересуванням  осіб  на  в’їзді  розглядається  в  якості  пріоритетного  щодо  контролю  на 
виїзді.

3. Компетентні  органи з  допомогою мобільних підрозділів  здійснюють стеження за 
ділянками  зовнішніх  кордонів,  розташованими  між  прикордонними  пропускними 
пунктами;  аналогічне  стеження  здійснюється  за  пропускними  пунктами  в  нормальний 
поза робочий час. Це стеження не повинно створювати сприятливі умови для уникнення 
перевірок на пропускних пунктах. Процедура стеження у необхідних випадках фіксується 
Виконавчим Комітетом.

4. Договірні Сторони зобов'язуються найняти відповідний штат службовців, достатній 
для проведення контролю й стеження на зовнішніх кордонах.

5. На зовнішніх кордонах підтримується еквівалентний рівень контролю.

Стаття 7
Договірні Сторони надаватимуть одна одній допомогу, проводитимуть постійне і тісне 

співробітництво з метою здійснення ефективного контролю та стеження. Зокрема, вони 
обмінюватимуться  усією  принагідною,  важливою  інформацією,  за  винятком 
персоніфікованих  даних,  якщо  інше  не  передбачено  цією  Конвенцією;  гармонізують, 
наскільки  це  можливо,  інструкції  для  служб  відповідальних  за  здійснення  перевірок; 
сприятимуть  єдиному  навчанню  і  підвищенню  кваліфікації  службовців,  задіяних  в 
проведенні  перевірок.  Це  співробітництво  може  здійснюватися  в  формі  обміну 
службовцями відповідальними за підтримання зв’язку. 

Стаття 8
Виконавчий  Комітет  прийматиме  необхідні  рішення  стосовно  вжиття  практичних 

заходів для впровадження контролю та стеження на кордонах.
ГЛАВА З
Візи
Розділ 1. Візи для короткотермінового перебування

Стаття 9
1.  Договірні  Сторони  зобов'язуються  проводити  спільну  політику  в  питаннях,  які 

стосуються  пересування осіб і,  зокрема,  візового режиму.  З цією метою вони надають 
одна одній взаємну допомогу.  Договірні Сторони зобов'язуються провести за спільною 
домовленістю гармонізацію візових режимів.



2. Візові домовленості стосовно третіх держав, для громадян яких у всіх Договірних 
Сторін на момент підписання даної Конвенції  чи пізніше діє загальний візовий режим, 
можуть  змінюватися  тільки на основі спільної  згоди Договірних Сторін.  У виняткових 
випадках Договірна Сторона може відступати від спільного візового режиму щодо третьої 
держави  через  переважні  інтереси  національної  політики,  які  потребують  негайного 
вирішення.  Вона  повинна  провести  попередні  консультації  з  іншими  Договірними 
Сторонами і у своєму рішенні враховувати їх інтереси, а також наслідки такого рішення.

Стаття 10
1. Запроваджується єдина віза, дійсна на усій території  Договірних Сторін.  Ця віза, 

тривалість  дії  якої  визначатиметься  статтею 11, може  бути  видана  для  перебування 
протягом не більше трьох місяців.

2. До  введення  цієї  візи  Договірні  Сторони  будуть  визнавати  свої  відповідні 
національні візи до тієї міри, до якої їх видача здійснюється на базі спільних умов та кри-
теріїв, встановлених в рамках відповідних положень даної глави.

3. У відступ від положень пунктів 1 та 2 кожна Договірна Сторона зберігає за собою 
право  накладати  обмеження  на  територіальну  сферу  дії  візи  відповідно  до  спільних 
правил, встановлених у рамках відповідних положень даної глави.

Стаття 11
1. Віза, яка запроваджується статтею 10, може бути:
a) туристичною візою дійсною для одноразового чи багаторазового в’їзду, при чому 

тривалість  неперервного  перебування  чи  загальна  тривалість  послідовних  періодів 
перебування  з  моменту  першого  в’їзду  не  може  перевищувати  кожних  трьох  місяців 
протягом одного півріччя;

b) транзитною  візою,  що  дозволяє  її  одержувачу  здійснити  одно,  двох,  чи,  у 
виняткових випадках, багаторазовий транзит через території Договірних Сторін на шляху 
до  території  третьої  держави,  при  чому  тривалість  жодного  транзиту  не  може 
перевищувати п'ять днів.

2. Положення  параграфа 1 не  є  перепоною  для  Договірної  Сторони  в  тому,  щоб 
протягом означеного півріччя видавати у випадку необхідності нову візу, дійсну лише на 
її території.

Стаття 12
1. Єдина  віза,  яка  передбачається  в  пункті  1 статті 10,  видаватиметься 

дипломатичними і консульськими органами Договірних Сторін, а в необхідних випадках 
також органами Договірних Сторін, визначеними на підставі статті 17.

2. В  якості  Договірної  Сторони,  в  компетенції  якої  знаходиться  видача  візи,  за 
загальним правилом, виступає та, яка є основним місцем призначення. Якщо останнє не 
може  бути  однозначно  визначене,  то  видача  візи,  як  правило,  покладається  на 
дипломатичну чи консульську установу тієї  Договірної  Сторони,  яка є  першим місцем 
в'їзду.

3. Виконавчий  Комітет  конкретизує  положення   для  впровадження  цього,  зокрема 
критерії, що допомагають визначити основне місце призначення.

Стаття 13
1. Не допускається поставлення візи в документ на поїздку, що вже втратив чинність.
2. Строк дії документа на поїздку повинен перевищувати строк дії візи з урахуванням 

періоду часу,  що передує її використанню. Він повинен надавати можливість іноземцю 
повернутися в свою країну походження чи прибути в третю країну. 

Стаття 14



1. Не  допускається  поставлення  візи  в  документ  на  поїздку,  який  не  визнається 
дійсним в жодній з Договірних Сторін. Якщо документа на поїздку є дійсним тільки в 
одній чи декількох Договірних Сторін,  то віза,  що буде поставлена,  обмежуватиметься 
цією чи цими Договірними Сторонами.

2. У випадку, коли документ на поїздку не визнається дійсними однією чи декількома 
Договірними Сторонами, віза може бути видана у формі дозволу на місяці візи.

Стаття 15
За  загальним  правилом  візи,  про  які  йдеться  у  статті 10, можу видаватися  тільки 

іноземцям, які відповідають умовам для в’їзду, встановленим підпунктами (а), (с), (d) та 
(e) пункту 1 статті 5.

Стаття 16
Якщо Договірна Сторона вважає за необхідне відступити на одній з підстав, вказаних у 

пункті 2 статті 5, від принципу викладеного у статті 15 видаючи візу іноземцю, який не 
відповідає усім вимогам для в’їзду передбаченим пунктом 1 статті 5, то чинність цієї візи 
обмежуватиметься  територією  тієї  Договірної  Сторони,  а  про  її  видачу  остання 
зобов'язана повідомити інші Договірні Сторони відповідно.

Стаття 17
1. Виконавчий Комітет видає загальні правила для оцінки заявок на візу, забезпечує їх 

правильне впровадження та адаптує їх до нових ситуацій і обставин.
2. Виконавчий  Комітет  також  визначає  випадки,  в  яких  видача  візи  вимагає 

консультування з центральним органом Договірної Сторони, до якої подано відповідне 
прохання, а також, за принадністю, з центральними органами інших Договірних Сторін.

3. Виконавчий комітет також приймає необхідні рішення з наступних питань:
a) документи на поїздку, в які допускається поставлення візи;
b) органи, відповідальні за видачу віз;
c) умови видачі віз на кордоні;
d) форма, зміст, строк дії віз та збори, що беруться за їх видачу;
e) умови продовження і відмови в надані віз, вищевказаних в підпунктах (с) та (d), у 

відповідності до інтересів усіх Договірних Сторін;
f) процедури обмеження територіальної дії віз;
g) принципи підготовки загального переліку іноземців, які є об'єктами інформаційних 

запитів з метою недопуску, не зашкоджуючи статті 96.
Розділ 2. Візи для довгострокового перебування
Стаття 18
Візи  для  перебування  протягом  більш  ніж  три  місяці  є  національними  візами,  які 

видаються  однією з  Договірних  Сторін  відповідно  до свого  законодавства.  Одержувач 
такої візи має право здійснювати транзитний переїзд через територію інших Договірних 
Сторін на шляху до території  тієї Договірної Сторони, яка видала візу,  окрім випадків, 
коли він не відповідає умовам в’їзду, передбаченим підпунктами (а), (d), та (е) пункту 1 
статті 5, чи коли він є в національній системі інформування Договірної Сторони, через 
територію якої він просить дозволити транзит.

ГЛАВА 4
Умови пересування іноземців
Стаття 19
1. Іноземці  одержувачі  єдиної  візи,  які  правомірно  в'їхали  на  територію  однієї  з 

Договірних Сторін, протягом строку дії візи можуть вільно пересуватися по територіям 
усіх  Договірних  Сторін,  якщо  вони  відповідають  умовам  в’їзду,  передбаченим 
підпунктами (а), (с), (d) та (e) пункту 1 статті 5.



2. До запровадження єдиної візи іноземці, що мають візу, надану однією з Договірних 
Сторін,  і  правомірно  в'їхали  на  територію  Договірної  Сторони,  можуть  вільно 
пересуватися  по  територіям  усіх  Договірних  Сторін  протягом  строку  дії  візи,  але  не 
більше,  ніж три місяці  від дня першого в'їзду,  якщо вони відповідають умовам в’їзду, 
передбаченим підпунктами (а), (с), (d) та (e) пункту 1 статті 5.

3. Пункти 1 та 2 не поширюються на візи, сфера дії яких підпадає під територіальні 
обмеження у відповідності з положеннями глави 3 цієї Частини.

4. Положення цієї статті застосовуються не зашкоджуючи положенням статті 22.

Стаття 20
1.  Іноземці,  на  яких  не  розповсюджується  вимога  мати  візу,  можуть  вільно 

пересуватися  територіями  Договірних  Сторін  щонайбільше  впродовж  шестимісячного 
періоду  з  дати  першого  в'їзду,  якщо  вони  відповідають  умовам  в’їзду,  передбаченим 
підпунктами (а), (с), (d) та (e) пункту 1 статті 5.

2. Положення  пункту 1 не  є  перепоною  для  здійснення  права  кожної  Договірною 
Стороною  продовжувати  більше  ніж  на  три  місяці  перебування  іноземця  на  своїй 
території  у  виняткових  випадках  чи  на  впровадження  положень  двосторонньої  угоди, 
укладеної до вступу в силу цієї Конвенції.

3. Положення цієї статті застосовуються не зашкоджуючи положенням статті 22.

Стаття 21
1. Іноземці, котрі мають дозвіл на проживання, наданий однією з Договірних Сторін, 

на  підставі  цього  виду,  а  також  документа  на  поїздку,  можуть  в  період  дії  вказаних 
документів протягом строку, не більшого за три місяці, вільно пересуватися територією 
інших  Договірних  Сторін,  якщо  вони  відповідають  умовам  в'їзду,  передбаченим 
підпунктами (а), (с), (d) та (e) пункту 1 статті 5, та не є в переліку національної системи 
інформування Договірної Сторони, якої це стосується.

2. Пункт 1 застосовується  також  на  іноземців,  котрі  мають  тимчасовий  дозвіл  на 
перебування, виданий однією з Договірних Сторін, та документ на поїздку, виданий цією 
Договірною Стороною.

3. Договірні  Сторони  направляють  Виконавчому  Комітету  перелік  документів,  що 
охоплює документи, які вони видають в якості  дозволів на проживання чи тимчасових 
дозволів на перебування, а також документа на поїздку в тому значенні, що передбачений 
цією статтею.

4. Положення цієї статті застосовуються не зашкоджуючи положенням статті 22.

Стаття 22
1. Іноземець, що правомірно в'їхав на територію однієї з Договірних Сторін, повинен 

повідомити про це компетентні органи Договірної Сторони, на територію якої він в’їхав, 
відповідно  до  умов,  передбачених  кожною  з  Договірних  Сторін.  На  розсуд  кожної  з 
Договірних  Сторін,  таке  повідомлення  може  робитися  або  при  в’їзді,  або  всередині 
території Договірної Сторони, до якої він в’їхав, впродовж трьох робочих днів з моменту 
в’їзду.

2. Іноземець, що проживає на території однієї з Договірних Сторін, який уїжджає на 
територію  іншої  Договірної  Сторони,  підлягає  зобов'язанню  про  повідомлення, 
передбаченому у пункті 1.

3. Кожна  з  Договірних  Сторін  встановлює  винятки  з  положень  пунктів  1  та 2, і 
повідомляє про них Виконавчий Комітет.

Стаття 23



1. Іноземець, який не відповідає чи більше не відповідає умовам короткострокового 
перебування, що застосовуються на території Договірної Сторони, за загальним правилом 
повинен невідкладно залишити території Договірних Сторін.

2. Іноземець,  що  має  дійсний  дозвіл  на  проживання  чи  тимчасовий  дозвіл  на 
перебування, наданий іншою Договірною Стороною, повинен без зволікання в’їхати на 
територію цієї Договірної Сторони.

3. Якщо такий іноземець не виїхав добровільно або є підстави підозрювати, що виїзд 
не  буде  здійснено,  або  якщо негайний  виїзд  іноземця  потрібен  з  причин національної 
безпеки  чи  громадського  порядку,  іноземець  повинен  бути  депортований  з  території 
Договірної  Сторони,  де  його  було  затримано,  як  це  передбачається  у  національному 
законодавстві  цієї  Договірної  Сторони.  Якщо  застосування  цього  законодавства  не 
дозволяє депортацію, Договірна Сторона може дозволити перебування зацікавленої особи 
на своїй території.

4. Депортація з території вказаної держави може здійснюватися в країну походження 
відповідної особи чи в будь-яку іншу державу, до якої йому може бути дозволено в’їхати, 
у  тому  числі  в  рамках  застосування  відповідних  положень  угод  про  повторний  в’їзд, 
укладених Договірними Сторонами.

5. Положення  пункту 4 не  є  перепоною  для  дії  національних  положень  про  право 
притулку, положень Женевської Конвенції від 28 липня 1951 року про статус біженців із 
змінами,  внесеними Нью-Йоркським Протоколом від 31 січня 1967 року,  чи положень 
пункту 2 цієї статті чи пункту 1 статті 33 цієї Конвенції. 

Стаття 24
На  підставі  визначення  відповідних  практичних  критеріїв  і  положень,  наданого 

Виконавчим Комітетом, Договірні Сторони компенсують одна одній додаткові фінансові 
витрати,  понесені  у зв’язку з примусовою депортацією на підставі  положень статті 23, 
коли така депортація не може бути здійснена за рахунок іноземця.

ГЛАВА 5
Види на проживання та інформування з метою недопуску
Стаття 25
1. Коли Договірна Сторона розглядає  питання про надання дозволу на проживання 

іноземцю, щодо якого отримано інформаційний запит з метою недопуску, вона проводить 
попередні  консультації  з  Договірною  Стороною,  яка  направила  такий  інформаційний 
запит, і враховує інтереси останньої; дозвіл на проживання видаватиметься на серйозних 
підставах, зокрема гуманітарного характеру чи для виконання міжнародних зобов'язань.

Надаючи  дозвіл  на  проживання,  Договірна  Сторона,  що  направила  інформаційний 
запит,  відкликає його,  зберігаючи в той же час можливість включити цього іноземця в 
перелік національної системи інформування.

2. Коли стає відомо про направлення інформаційного запиту з метою недопуску щодо 
іноземця, який має дійсний дозвіл на проживання, наданий однією з Договірних Сторін, 
Договірна  Сторона,  що  направила  інформаційний  запит,  проводить  консультацію  зі 
Стороною, що надала дозвіл на проживання, з тим, щоб визначити, чи є достатні підстави 
для скасування дозволу на проживання.

Якщо дозвіл  на  проживання  не  скасований,  Договірна  Сторона,  яка  направила  цей 
інформаційний  запит,  відкликає  його,  в  той же час  зберігаючи можливість  включення 
даного іноземця в перелік національної системи інформування.

ГЛАВА 6
Заходи щодо організованих поїздок
Стаття 26
1. Із врахуванням зобов'язань, які випливають з приєднання до Женевської Конвенції 

від 28 липня 1951 року  про  статус  біженців  із  змінами,  внесеними  Нью-Йоркським 



Протоколом  від 31 січня 1967 року,  Договірні  Сторони  зобов'язуються  включити  до 
національного законодавства наступні правила:

(a) Коли  іноземцю  заборонено  в'їзд  на  територію  однієї  з  Договірних  Сторін 
перевізник,  який  доставив  його  до  зовнішнього  кордону  повітряним,  морським  чи 
наземним транспортом, повинен бути зобов’язаний негайно взяти на себе відповідальність 
за нього. За вимогою органів, котрі здійснюють стеження за кордоном, перевізник пови-
нен повернути іноземця до третьої держави, звідки він прибув, до третьої держави, що 
видала документ на поїздку, з яким іноземець здійснював подорож, чи до третьої держави, 
в які цьому іноземцю гарантовано допуск.

(b) Перевізник повинен бути зобов’язаний здійснити усі необхідні заходи, покликані 
забезпечити наявність у іноземця,  то подорожує повітряним чи морським транспортом, 
документів на поїздку, які вимагаються для в'їзду на території Договірних Сторін.

2. Договірні  Сторони  з  врахуванням  зобов'язань,  що  випливають  з  Женевської 
Конвенції  від 28 липня 1951 року  про  статус  біженців  із  змінами,  внесеними  Нью-
Йоркським Протоколом від 31 січня 1967 року, і у відповідності до свого конституційного 
права,  зобов'язуються  заходи  відповідальності  до  перевізників,  які  перевозять  до  їх 
території з третіх держав повітряним чи морським транспортом іноземців, які не мають 
відповідних документів на в'їзд.

3. Положення підпункту (b) пункту 1 і пункту 2 також застосовуються до перевізників, 
що  працюють  на  міжнародних  автомобільних  маршрутах  і  здійснюють  групові 
перевезення автобусним транспортом, за виключенням прикордонного транспорту.

Стаття 27
1. Договірні Сторони зобов'язуються запровадити відповідні заходи відповідальності 

до  будь-якої  особи,  яка  з  корисливою  метою  допомагає  чи  намагається  допомогти 
іноземцю здійснити проникнення чи перебування на території однієї з Договірних Сторін 
на порушення законодавства цієї Договірної Сторони про в'їзд та перебування іноземців.

2. Коли одна Договірна Сторона отримує інформацію про дії, вказані в пункті 1, які 
порушують законодавство іншої Договірної Сторони, вона інформує про це останню.

3. Будь-яка  Договірна  Сторона,  яка  звертається  із  запитом  до  іншої  Договірної 
Сторони для переслідування за порушення її законодавства вказані у пункті 1, повинна 
зазначити,  використовуючи  офіційне  звинувачення  чи  підтвердження  компетентних 
органів, положення законодавства, що були порушені.

ЧАСТИНА IV
Шенгенська інформаційна система
ГЛАВА 1
Створення Шенгенської інформаційної системи
Стаття 92
1. Договірні  Сторони створюють і  підтримують  спільну інформаційну систему,  яка 

іменується  в  подальшому  Шенгенською  інформаційною  системою,  що  складається  з 
національних  секцій  кожної  Договірної  Сторони  і  функції  технічної  підтримки. 
Шенгенська  інформаційна  система  забезпечує  можливість  органам,  встановленим 
Договірними  Сторонами,  за  допомогою  автоматизованої  пошукової  процедури  мати 
доступ  до  інформації  про  осіб  і  предмети  для  здійснення  прикордонних  перевірок  і 
контролю,  іншого  контролю  поліцією  ти  митними  установами,  який  проводиться 
всередині країни у відповідності з національним законодавством, за єдиною категорією 
інформації,  передбаченої  статтею 96, для  здійснення  процедури  видачі  віз,  надання 
дозволів  на  проживання  і  адміністративної  діяльності  щодо  іноземців,  в  рамках  за-
стосування положень цієї Конвенції про пересування осіб.

2. Кожна Договірна Сторона за свій рахунок і на свій ризик формує і підтримує своєї 
національної секції Шенгенської інформаційної системи, файл даних якої має бути іден-



тичним  до  файлів  даних  національних  секцій  кожної  іншої  Договірної  Сторони  через 
використання  функції  технічної  підтримки.  Для  забезпечення  швидкої  і  ефективної 
передачі даних, як це передбачено у пункті 3, кожна Договірна Сторона, створюючи свої 
національну  секцію,  дотримується  протоколів  та  процедур,  спільно  встановлених 
Договірними  Сторонами  для  функції  технічної  підтримки.  Кожний  файл  національної 
секції  повинен  бути  доступний  для  автоматизованого  пошуку  на  території  кожної  з 
Договірних  Сторін.  Пошукова  діяльність  щодо  файлів  даних  в  національних  секціях 
інших Договірних Сторін буде не можливою.

3. Договірні Сторони створюють і підтримують спільно і під спільну відповідальність 
за  ризики,  функцію  технічної  підтримки  Шенгенської  інформаційної  системи, 
підтримання  якої  забезпечує  Французька  Республіка;  служби  технічного  забезпечення 
розташовуються в Страсбурзі. Функція технічної підтримки складається з бази даних, яка 
забезпечує  ідентичність  баз  даних  національних  секцій  шляхом передачі  інформації  у 
діалоговому режимі.  Файл даних функції  технічної  підтримки містить  інформацію про 
осіб  та  предмети,  коли  це  стосується  усіх  Договірних  Сторін.  Файл  даних  функції 
технічної  підтримки не містить інших даних окрім тих, які передбачені  цим пунктом і 
пунктом  2 статті 113.

ГЛАВА 2
Функціонування і використання Шенгенської інформаційної системи
Стаття 93
Метою  Шенгенської  інформаційної  системи  у  відповідності  до  положень  цієї 

Конвенції  є  забезпечення  громадського  порядку  і  безпеки,  включаючи  національну 
безпеку,  і  застосування  положень  цієї  Конвенції  про  пересування  осіб  на  територіях 
Договірних Сторін, використовуючи інформацію, яка передається через цю систему.

Стаття 94
1. Шенгенська  інформаційна  система  містить  тільки  ті  категорії  даних,  які  надані 

кожної з Договірних Сторін і які необхідні в цілях, передбачених статтями 95-100. До-
говірна Сторона, що направляє інформаційний запит, повинна визначити чи є важливість 
випадку достатньою для включення запиту до Шенгенської інформаційної системи.

2. Категорії даних є наступними:
a) особи, щодо яких робиться інформаційний запит;
b) предмети, передбачені статтею 100, і транспортні засоби, передбачені статтею 99;
3. Включені елементи даних щодо осіб, не повинні виходити за рамки наступного:
a) прізвище та ім'я, інші імена (псевдоніми), що можуть реєструватися окремо;
b) особливості зовнішнього вигляду, об'єктивні і такі, що неможливо змінити;
c) перша літера другого імені;
d) дата і місце народження;
e) стать;
f) національність (громадянство);
g) відомості про наявність у відповідних осіб зброї;
h) інформація про готовність відповідних осіб до вчинення насильницьких дій;
i) причина направлення інформаційного запиту;
j) заходи, які потрібно здійснити.
Включення  інших  відомостей,  у  тому числі  даних  перелічених  у  першому реченні 

статті 6 Конвенції  Ради  Європи  від 28 січня 1981 року  Про  захист  осіб  стосовно 
автоматизованої обробки персональних даних, не допускається.

4. Тією  мірою,  якою  Договірна  Сторона  вважає  інформаційний  запит,  зроблений 
відповідно до статей 95, 97 чи 99, таким, що не відповідає її національному законодавству, 
міжнародним  зобов'язанням  чи  важливим  національним  інтересам,  вона  може  в 
подальшому додати до інформації в національній секції даних Шенгенської інформаційної 
системи нотатку,  що матиме наслідком не виконання заходів,  передбачених у зв'язку з 



інформаційним  запитом,  на  її  території.  З  цього  питання  повинні  бути  проведені 
консультації  з  іншими Договірними Сторонами.  Якщо Договірна Сторона,  яка зробила 
інформаційний запит, не відкликає його, цей інформаційний запит повною мірою зберігає 
свою силу для інших Договірних Сторін.

Стаття 95
1. Дані про осіб, які перебувають у розшуку для арешту з метою екстрадиції, вносяться 

за вимогою судового органу Договірної сторони, що зробила запит.
2. До направлення інформаційного запиту Договірна Сторона, що зробила цей запит, 

перевіряє, чи дозволено арешт національним законодавством Договірних Сторін, до яких 
цей запит направлено. За наявності сумнівів у Договірної Сторони, що зробила запит, вона 
зобов'язана провести консультації з іншими зацікавленими Договірними Сторонами.

Договірна  Сторона,  що  робить  інформаційний  запит,  разом  із  запитом  направляє 
іншим  зацікавленим  Договірним  Сторонам  через  найбільш  оперативні  засоби 
нижченаведену змістовну інформацію що стосується справи:

a) орган, що подав запит на арешт;
b) наявність  ордеру на арешт чи рівносильного акту,  або судового вироку,  що має 

бути виконано;
c) характер і юридична кваліфікація злочину;
d) опис  обставин  здійснення  злочину,  у  тому  числі  час,  місце  і  ступінь  участі  у 

злочині особи, стосовно якої зроблено інформаційний запит;
e) наскільки це можливо, наслідки злочину.
3. Договірна Сторона, до якої направлено інформаційний запит, в рамках національної 

секції Шенгенської інформаційної системи може додатки нотатку, що забороняє арешт у 
зв’язку з інформаційним запитом до її ліквідації. Нотатка має бути ліквідована не пізніше 
двадцяти чотирьох годин з моменту внесення інформації, окрім випадку, коли Договірна 
Сторона  відмовиться  робити  арешт  на  правових  підставах  або  з  огляду  на  особливі 
обставини, визнані важливими. Оскільки в особливо виняткових випадках це виправдо-
вується складністю фактичних обставин, покладених в основу інформації, згадане часове 
обмеження може бути продовжено до одного тижня. Не зашкоджуючи наявній нотатці чи 
рішенню про відмову арешту,  інші Договірні Сторони можуть здійснити арешт, який є 
предметом інформаційного запиту.

4. Якщо з огляду на особливо невідкладні обставини Договірна Сторона звертається із 
запитом про здійснення негайного розшуку, інша Договірна Сторона, до якої направлено 
запит, розглядає можливість зняти її нотатку. Вона також здійснює необхідні кроки для 
забезпечення  того,  що  необхідні  заходи  були  вжиті  негайно  у  випадку  визнання 
інформаційного запиту правомірним.

5. Якщо арешт не може бути здійснено, оскільки не закінчена процедура перевірки, чи 
з огляду на рішення про відмову Договірної Сторони, до якої направлено запит, остання 
зобов'язана розглядати направлений їй інформаційний запит в якості запиту повідомити 
про місце перебування особи, якої це стосується.

6. Договірні Сторони, до якої направлено запит, повинні вжити заходів, про які ідеться 
у  запиті  у  відповідності  з  чинними  конвенціями  про  екстрадицію  і  національним 
законодавством. Від них не вимагається вжиття заходів, про які ідеться у запиті, коли це 
стосується  одного  з  її  громадян,  не  зашкоджуючи  можливості  здійснення  арешту  у 
відповідності з національним законодавством.  

Стаття 96
1. Дані про іноземців, щодо яких зроблено інформаційних запит з метою недопуску, 

заносяться на основі національного інформаційного запиту,  який є результатом рішень, 
прийнятих адміністративними органами чи судами з додержанням процесуальних правил 
передбачених національними законодавством.



2.  Рішення  може  основуватися  на  загрозі  громадському  порядку  чи  національній 
безпеці  та  добробуту,  що  її  може  становити  перебування  іноземця  на  національній 
території.

Такими можуть, зокрема, бути випадки з:
a) іноземцем, щоб був засуджений за правопорушення, покарання за яке передбачає 

позбавлення волі у тюрмі строком щонайменше один рік;
b) іноземцем,  щодо  якого  є  серйозні  підстави  вважати,  що  він  вчинив  серйозні 

правопорушення, включаючи ті, що вказані у статті 71, чи щодо якого є серйозні докази 
про намір вчинити такі правопорушення на території Договірної Сторони.

3. Рішення можуть також основуватися на факті, що іноземець є об’єктом депортації, 
заходів примусового повернення або вислання, дія яких не відмінена і не призупинена, 
включаючи чи доповнюючи забороною на в’їзд чи, за необхідністю, перебування з причин 
недодержання національних положень про в’їзд і перебування іноземців.

Стаття 97
Дані  про  зниклих  осіб  чи  про  осіб,  які  в  інтересах  свого  захисту  чи  з  метою 

запобігання можливих для них загроз, потребують її розміщення у безпечних місцях на 
запит компетентного органу чи компетентних судових органів Сторони, до якої зроблено 
інформаційний  запит  повинні  включатися  для  того,  щоб  поліцейські  установи  могли 
повідомити  місце  перебування  особи  цій  Стороні  чи  могли  перемістити  особу  до 
безпечного  місця  для  запобігання  продовження  нею  своєї  мандрівки,  якщо  це 
дозволяється національним законодавством. Це застосовується, зокрема, до неповнолітніх 
і  осіб,  які  мають  бути  ізольовані  від  суспільства  за  рішенням  компетентного  органу. 
Передача інформації дозволяється за згодою зниклої особи, якщо вона є повнолітньою.

Стаття 98
1. Дані  про свідків,  про осіб,  які  зобов’язані  з’явитися  перед судовими органами у 

зв’язку з кримінальним переслідуванням для повідомлення про дії, через які стосовно них 
здійснюється  переслідування,  чи  про  осіб,  які  повинні  бути  повідомлені  про  судовий 
вирок чи які зобов’язані з’явитися для відбування покарання у вигляді позбавлення волі, 
мають  включатися  на  запит  судових  органів  влади  з  метою  повідомлення  про  місце 
перебування чи приживання.

2.  Інформація  направляється  Стороні,  що  зробила  запит,  у  відповідності  з 
національним законодавством і конвенціями про взаємну судову допомогу з кримінальних 
справ.

Стаття 99
1.  Дані  про  осіб  чи  транспортні  засоби  повинна  включатися  у  відповідності  з 

національним  законодавством  Договірної  Сторони  з  метою  здійснення  негласного 
стеження чи спеціального контролю у відповідності до пункту 5.

2. Такий  інформаційний  запит  може  бути  зроблено  з  метою  переслідування  за 
кримінальні правопорушення чи з метою запобігання загрозам громадському спокою:

a) коли  є  фактичні  показники,  що  дають  підстави  для  припущення,  що  особа 
намагається вчинити чи вчиняє численні і особливо серйозні правопорушення, або

b) коли  загальна  оцінка  особи,  зокрема,  здійснена  на  підставі  його  попередніх 
вчинених правопорушень, дає підстави для припущення, що і у майбутньому він також 
вчинить особливо серйозні правопорушення.

3. У додаток, інформаційний запит, зроблений за вимогою органів, відповідальних за 
державну безпеку, може бути зроблений у відповідності до національного законодавства, 
коли є конкретна інформація, яка дає підстави для припущення, що передбачена в пункті 4 
інформація необхідна для відвернення серйозної  загрози,  що несе ця особа,  або інших 
серйозних загроз внутрішній і зовнішній безпеці держави. Договірна Сторона, що надає 



інформацію,  повинна  попередньо  провести  консультації  з  іншими  Договірними 
Сторонами.

4. В рамках негласного стеження для органу, що направив інформаційний запит, може 
збиратися та передаватися наступна інформація повністю або частково, зібрана у процесі 
здійснення прикордонних перевірок або іншого контролю здійснюваного поліцейськими 
чи митними установами всередині країни:

a) факт  виявлення  особи  або  транспортного  засобу,  щодо  яких  направлено 
інформаційний запит;

b) місце, час та підстави перевірки;
c) маршрут та місце призначення поїздки;
d) особи, що супроводжують суб'єкта, або пасажири транспортного засобу;
e) транспортний засіб, що використовується;
f) предмети, що перевозяться;
g) обставини, за яких було виявлено особу або транспортний засіб.
Під час  збору даної  інформації  слід вжити заходів  для того,  щоб не поставити під 

загрозу негласний характер стеження.
5. В  межах  спеціальною  контролю,  передбаченого  пунктом  1, особи,  транспортні 

засоби  та  предмети,  цю  перевозяться,  можуть  бути  піддані  обшуку  у  відповідності  з 
національним законодавством для досягнення мети, передбаченої пунктами 2 та 3. Якщо 
спеціальний  контроль  не  допускається  законодавством  Договірної  Сторони,  він 
автоматично заміщується для цієї Договірної Сторони негласним стеженням.

6. Договірна Сторона, що отримала запит, в рамках національної частини Шенгенської 
інформаційної  системи  може  додати  нотатку,  яка  забороняє  проведення  заходів  на 
виконання інформаційного запиту про негласне стеження або спеціальний контроль до 
зняття цієї нотатки. Нотатка має бути ліквідована не пізніше двадцяти чотирьох годин з 
моменту внесення інформації, окрім випадку, коли Договірна Сторона відмовиться робити 
арешт на правових підставах або з огляду на особливі обставини, визнані важливими. Не 
зашкоджуючи наявній нотатці чи рішенню про відмову, інші Договірні Сторони можуть 
здійснити заходи, який є предметом інформаційного запиту.

 
Стаття 100
1. Дані про предмети, що знаходяться в розшуку з метою вилучення або використання 

як доказ  у кримінальному процесі,  повинні  включатися  до Шенгенської  інформаційної 
системи.

2. Якщо в  результаті  пошуку  в  інформаційній  системі  виявляється  інформація  про 
предмет,  то  орган,  що  виявив  цю інформацію,  зв'язується  з  органом,  що  її  надав  для 
погодження необхідних заходів. З цією метою допускається також передача персональних 
даних  відповідно  до  цієї  Конвенції.  Заходи,  що  їх  здійснить  Договірна  Сторона,  яка 
знайшла предмет, мають відповідати її національному законодавству.

3. До Шенгенської інформаційної системи включаються наступні категорії предметів:
a) транспортні  засоби,  оздоблені  циліндровим  мотором  потужністю  більше 50 

кінських сил, що були викрадені, незаконно придбані або втрачені;
b) причепи та автофургони, що важать у порожньому стані більше 750 кг, які були 

викрадені, незаконно придбані або втрачені;
c) викрадена, незаконно придбана або загублена вогнепальна зброя;
d) викрадені, незаконно придбані або загублені бланки документів;
e) документи, що посвідчують особу (паспорти, посвідчення, права водія), які були 

викрадені, незаконно придбані або загублені;
f) банківські цінні папери (зареєстровані цінні папери). 



Стаття 1: Стаття 101
1.  Доступ  до  даних  включених  до  Шенгенської  інформаційної  системи  і  право 

безпосередньо вести їх пошук зарезервовані виключно за органами відповідальними за:
a) прикордонні перевірки;
b) перевірки,  що  здійснюються  поліцейськими  і  митними  установами  всередині 

країни, а також їх координація.
2. У  додаток,  доступ  до  даних  включених  відповідно  до  статті 96  і  право 

безпосередньо  вести  їх  пошук,  можуть  здійснюватися  органами  відповідальними  за 
видачу віз, центральними органами відповідальними за розгляд візових звернень, а також 
центральними  органами  відповідальними  за  видачу  дозволів  на  проживання  і 
адміністрування іноземців у сфері застосування положень цієї Конвенції про пересування 
осіб.  Доступ  до даних регулюється  національним законодавством кожної  з  Договірних 
Сторін.

3. Користувачі можуть здійснювати пошук даних, які потрібні для  їх завдань.
4. Кожна  з  Договірних  Сторін  подає  Виконавчому Комітету  перелік  компетентних 

органів,  які  уповноважені  здійснювати  безпосередній  пошук  даних,  включених  до 
Шенгенської  інформаційної  системи.  Такий  перелік  повинен  показувати  для  кожного 
органу дані, пошук яких він може здійснювати, і з якою мстою.

ГЛАВА З
Захист персональних даних і безпеки даних 
в Шенгенській інформаційній системі
Стаття 102
1. Договірні Сторони можуть використовувати дані, зазначені в статтях 95-100, тільки 

з метою, що передбачена для кожного виду інформаційного запиту, передбаченого цими 
статтями.

2. Створення копій даних дозволяється виключно з технічних потреб за умови,  що 
подібне  копіювання  необхідне  для  проведення  безпосереднього  пошуку  органами, 
передбаченими  статтею 101. Інформація,  надана  іншими  Договірними  Сторонами,  не 
може копіюватися  з  національної  частини  Шенгенської  інформаційної  системи  в  інші 
національні файли даних.

3. Відносно  інформаційних  запитів,  передбачених  статтями 95-100 цієї  Конвенції, 
будь-який відступ від пункту 1 з метою переходу від одного виду інформаційного запиту 
до  іншого  має  бути  виправданим  з  огляду  на  необхідність  відвернення  серйозної  та 
навислої загрози громадському порядку та безпеці, або з метою запобігання серйозного 
правопорушення.  Попередній дозвіл Договірної Сторони, яка направила інформаційний 
запит, має бути одержаний з цією метою.

4. Дані не можуть використовуватися в адміністративних цілях. У відступ від цього, 
дані,  які  включені  відповідно  до  статті 96, можуть  використовуватися  відповідно  до 
національного  законодавства  кожної  з  Договірних  Сторін  виключно  в  цілях  пункту 2 
статті 101.

5. Будь-яке використання даних, що не відповідає пунктам 1 - 4, буде розглядатися в 
неправомірне  використання  згідно  з  національним  законодавством  кожної  Договірної 
Сторони. 

Стаття 103
Кожна Договірна  Сторона  повинна  забезпечувати,  щоб у  середньому кожна десята 

передача  персональних  даних  записувалась  у  національній  секції  Шенгенської 
інформаційної  системи  тим  органом,  що  керує  базою  даних,  з  метою  перевірки 
правомірності пошуку. Записування може використовуватися лише з цією ціллю і записи 
мають знищуватись через шість місяців. 

Стаття 104



1.  Регулятивні  положення,  які  застосовуються  до  записів  мають  бути  визначені  в 
національному законодавстві,  крім випадків, коли цією Конвенцією передбачено більш 
суворі вимоги.

2. У випадках, коли цією Конвенцією не встановлюються спеціальні  положення, до 
даних,  що  включені  до  національної  секції  Шенгенської  інформаційної  системи, 
застосовується право кожної Договірної Сторони.

3. У  випадках,  коли  цією  Конвенцією  не  встановлюються  спеціальні  положення 
стосовно  проведення  заходів  на  підставі  інформаційного  запиту,  застосовується  право 
Договірної Сторони, яка на запит здійснює ці заходи. Тією мірою, якою цією Конвенцією 
встановлюються  спеціальні  положення  стосовно  здійснення  заходів,  що  є  предметом 
інформаційного  запиту,  компетенція  у  сфері  здійснення  таких  заходів  регулюється 
національним  правом  Договірної  Сторони,  до  якої  направлено  інформаційний  запит. 
Якщо  заходи  на  основі  інформаційного  запиту  не  можуть  бути  здійснені,  Договірна 
Сторона, до якої направлено інформаційний запит,  негайно інформує про це Договірну 
Сторону, яка зробила інформаційний запит.

Стаття 105
Стаття 2: Договірна  Сторона,  яка  робить  інформаційний  запит,  несе 

відповідальність за точність, своєчасність (актуальність) та законність включення даних 
до Шенгенської інформаційної системи.

Стаття 106
1. Тільки Договірна Сторона, яка зробила інформаційний запит, має право змінювати, 

доповнювати, виправляти чи знищувати внесені нею дані.
2. Якщо одна з Договірних Сторін, яка не є суб'єктом інформаційної о запиту, володіє 

даними, котрі дають підставу вважати, що в певній частині даних міститься юридична чи 
фактична  помилка,  вона  якомога  швидше  повідомляє  про  це  Договірну  Сторону,  яка 
зробила інформаційний запит; остання повинна перевірити достовірність повідомлення і, 
за необхідністю, негайно виправити чи усунути цю частину даних.

3. Якщо Договірні Сторони не можуть досягнути згоди, то Договірна Сторона, яка не є 
суб'єктом  інформаційного  запиту,  передає  справу  на  розгляд  спільного  наглядовому 
органу вказаному у пункті 1 статті 115.

Стаття 107
Коли особа уже була об'єктом інформаційного запиту в Шенгенській інформаційній 

системі,  Договірна  Сторона,  яка  робить  новий  інформаційний  запит,  узгоджує  з  До-
говірною Стороною, яка зробила перший інформаційний запит, об'єднання інформації цих 
запитів.  З  цією  метою  Договірні  Сторони  можуть  також  запроваджувати  загальні 
положення.

Стаття 108
1. Кожна з Договірних Сторін призначає орган, який несе головну відповідальність за 

національну секцію Шенгенської інформаційної системи.
2. Кожна з Договірних Сторін робить інформаційні запити через такий орган.
3. Згаданий  орган  несе  відповідальність  за  належне  функціонування  національної 

секції Шенгенської інформаційної системи і здійснює необхідні заходи для забезпечення 
додержання положень цієї Конвенції.

4. Договірні  Сторони  інформують  одна  одну  через  депозитарій  про  орган, 
передбачений у пункті 1.

Стаття 109
1.  Право  кожної  особи  мати  доступ  до  включених  до  Шенгенської  інформаційної 

системи  даних,  що  його  стосуються,  повинно  реалізуватися  у  відповідності  з 
законодавством  Договірної  Сторони,  перед  якою  він  реалізує  таке  право.  Якщо  це 



передбачено національним законодавством, національний наглядовий орган передбачений 
пунктом 1 статті 114 вирішує питання про повідомлення інформації і порядок її надання. 
Договірна  Сторона,  яка  не  є  суб'єктом  інформаційного  запиту,  може  повідомляти 
інформацію, що стосується таких даних тільки за умови надання Договірній Стороні, яка 
зробила інформаційний запит, можливості попередньо визначити свою позицію.

2. Зацікавлений особі  відмовляється  в  надані  інформації,  якщо це може зашкодити 
виконанню законних завдань визначених у інформаційному запиті, або з метою захисту 
прав і свобод інших осіб. Така відмова здійснюється у всіх випадках протягом строку дії 
інформаційного запиту про негласне стеження.

Стаття 110
Будь-яка особа має право на внесення виправлень в дані, що її стосується, які містять 

фактичну  помилку,  або  на  знищення  даних,  що  її  стосується,  які  містять  юридичну 
помилку.

Стаття 111
1. Будь-яка особа може на території кожної Договірної Сторони звертатися до суду або 

до  органів,  компетентних  згідно  з  національним  законодавством,  з  вимогою  про 
виправлення, знищення чи надання інформації або про компенсацію шкоди, спричиненої 
інформаційним запитом, що стосувався її.

2. Договірні  Сторони  беруть  на  себе  взаємне  зобов'язання  забезпечити  виконання 
рішень,  прийнятих  судами  чи  органами,  передбаченими  пунктом  1,  не  зашкоджуючи 
положенням статті 116.

Стаття 112
1. Включені до Шенгенської інформаційної системи з метою розшуку осіб персональні 

дані зберігаються лише протягом часу, необхідного для досягнення цілей, для яких вони 
були надані. Не пізніше трьох років з моменту їх включення Договірна Сторона, яка на-
дала інформацію, повинна розглянути питання про необхідність подальшою їх зберігання. 
Щодо інформації, передбаченої статтею 99, цей термін складає один рік.

2. У належних випадках кожна з Договірних Сторін відповідно до свого національного 
права визначає коротші терміни розгляду.

3. Функція  технічної  підтримки  Шенгенської  інформаційної  системи  в 
автоматизованому  режимі  повідомляє  Договірні  Сторони  про  заплановане  знищення 
даних, попереджаючи про це за один місяць.

4. Договірна Сторона, яка зробила інформаційний запит, може впродовж періоду для 
перегляду  вирішити  продовжити  зберігання,  якщо  це  зберігання  необхідно  для  цілей, 
заради  яких  було  зроблено  інформаційний  запит.  Будь-яке  продовження  періоду 
зберігання  повинно  передаватися  функції  технічної   підтримки.  Положення  пункту  1 
застосовуються до продовжених інформаційних запитів.

Стаття 113
1. Дані, окрім тих, що передбачені статтею 112, зберігаються не більше десяти років, 

дані  про документи видані  для посвідчення особи і  про зареєстровані  банківські  цінні 
папери  не  більше  п'яти  років,  дані  про  моторні  транспортні  засоби,  причепи  та 
автофургони не більше трьох років.

3. Вилучені дані протягом одного року продовжують зберігатися в функції технічної 
підтримки. Протягом цього періоду до них не дозволяється звертатись, окрім як з метою 
наступної  перевірки їх точності  і  правомірності  їх  включення.  Потім вони мають бути 
ліквідовані.

Стаття 114



1. Кожна  з  Договірних  Сторін  визначає  наглядовий  орган  уповноважений  у 
відповідності з національним законодавством здійснювати незалежний нагляд за файлами 
даних національної секції Шенгенської інформаційної системи і перевіряти, щоб обробка і 
використання  даних,  включених  до  Шенгенської  інформаційної  системи,  не  завдавали 
шкоди правам особи, якої стосуються. Для виконання цієї задачі наглядовий орган матиме 
доступ до файлів даних національної секції Шенгенської інформаційної системи.

2. Будь-яка особа має право звертатися до наглядового органу для перевірки даних, які 
її  стосуються,  включених  до  Шенгенської  інформаційної  системи,  і  використання  цих 
даних.  Це  право  регулюється  національним  законодавством  Договірної  Сторони,  якій 
направлено  запит.  Якщо  дані  включені  іншою  Договірною  Стороною,  контроль 
здійснюється у тісному співробітництві з наглядовим органом цієї Договірної Сторони. 

Стаття 115
1. Запроваджується спільний наглядовий орган відповідальний наглядати за технічною 

функцією  підтримки  Шенгенської  інформаційної  системи.  До  складу  цього  органу 
входять по два представники від кожного національного наглядового органу. Кожна До-
говірна  Сторона  матиме  один  голос  під  час  голосування.  Нагляд  здійснюватиметься 
відповідно до положень цієї Конвенції, Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року про 
захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних із урахуванням Реко-
мендації  R(87)15 від 17 вересня 1987 року Комітету Міністрів  Ради Європи державам-
членам, що регулює використання персональних даних у секторі поліції, і у відповідності 
з національним законодавством Договірної Сторони відповідальної за функцію технічної 
підтримки.

2. Стосовно  функції  технічної  підтримки  Шенгенської  інформаційної  системи 
спільний наглядовий орган матиме завдання перевіряти належне впровадження положень 
цієї  Конвенції.  Для виконання цього завдання він  матиме доступ  до функції  технічної 
підтримки.

3. До компетенції спільного наглядового органу також відноситься аналіз труднощів у 
застосуванні або тлумаченні, що можуть виникати у процесі функціонування Шенгенської 
інформаційної  системи,  вивчення  проблем,  які  можуть  виникати  в  ході  здійснення 
незалежного нагляду національними наглядовими органами Договірних Сторін або у ре-
алізації  права  доступу  до  системи,  а  також  розробка  узгоджених  пропозицій  з  метою 
знаходження спільного вирішення проблем.

4. Доповіді, підготовлені спільним наглядовим органом, направляються до тих органів, 
яким надають свої доповіді національні наглядові органи. 

Стаття 116
1. Кожна  Договірна  Сторона  відповідатиме  у  відповідності  з  національним 

законодавством  за  будь-яке  порушення  прав,  заподіяне  особі  через  використання 
національного файлу даних Шенгенської інформаційної системи. Те також відноситься до 
випадку заподіяння шкоди Договірною Стороною, яка направила інформаційний запит, 
якщо останній містить юридично або фактично невірні дані.

2. Якщо  Договірна  Сторона  проти  якої  подано  заяву  до  суду,  не  є  Договірною 
Стороною, яка направила інформаційний запит, то остання повинна буде відшкодувати, 
на вимогу, суму виплаченої компенсації, крім випадку, коли Договірна Сторона, до якої 
направлено запит, використала дані з порушенням вимог цієї Конвенції.

Стаття 117
1. Стосовно автоматизованої обробки персональних даних, передача яких відбувається 

на  виконання  цієї  Частини  Конвенції,  кожна  Договірна  Сторона  не  пізніше  моменту 
набрання  чинності  цією  Конвенцією  повинна  прийняти  національні  положення,  що 



необхідні для досягнення рівня захисту персональних даних не нижче того, що витікає з 
принципів  Конвенції  Ради  Європи  від 28 січня  1981 року  про  захист  осіб  стосовно 
автоматизованої обробки персональних даних, і у відповідності з Рекомендацією R(87)15 
від 17 вересня 1987 року Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, що регулює 
використання персональних даних у секторі поліції.

2. Передбачена  цією  Частиною  Конвенції  передача  персональних  даних  буде 
дозволена лише після набуття чинності на території Договірних Сторін, яких стосується 
ця передача, положень про захист персональних даних, що встановлені пунктом 1.

Стаття 118
1. Кожна з  Договірних Сторін  зобов'язується  вжити щодо своєї  національної  секції 

Шенгенської інформаційної системи заходи, необхідні для того, щоб:
a) запобігти  доступу  будь-якої  не  уповноваженої  особи  до  обладнання,  яке 

використовується для обробки персональних даних (контроль на вході до обладнання);
b) запобігти  читанню,  копіюванню,  зміні  або  вилученню  носіїв  даних  не 

уповноваженими особами (контроль за носіями даних);
c) запобігти  несанкціонованому  доступу  до  даних  у  файлах,  і  будь-якому 

несанкціонованому ознайомленню, зміні або знищенню занесених до файлу персональних 
даних (контроль за підключенням);

d) запобігти  використанню  не  уповноваженими  особами   системи  автоматизованої 
обробки даних за допомогою обладнання для передачі (контроль за використанням);

e) гарантувати,  що  за  умови  використання  автоматизованої  обробки  даних, 
уповноважені  особи будуть  мати доступ  лише до тих даних,  за  які  вони відповідають 
(контроль за доступом);

f) гарантувати можливість перевірки та визначення, яким органам персональні дані 
можуть бути передані за допомогою обладнанням для передачі (контроль за передачею);

g) гарантувати можливість наступної  перевірки та визначення, які персональні дані 
були введені до системи автоматизованої обробки даних, коли і якими особами (контроль 
за введенням);

h) запобігти  несанкціонованому  читанню,  копіюванню,  зміні  або  знищенню 
персональних  даних  в  процесі  її  передачі  і  перевезення  носіїв  даних  (контроль  за 
перевезенням).

2. Кожна  Договірна  Сторона  повинна  вжити  спеціальних  заходів  для  забезпечення 
безпеки даних в  ході  передачі  їх  службам розташованим поза  територіями Договірних 
Сторін. Про ці заходи необхідно повідомити спільний наглядовий орган.

3. Кожна  Договірна  Сторона  може  покладати  функції  з  обробки  даних  у  своїй 
національній  секції  Шенгенської  інформаційної  системи  лише  на  спеціально 
підготовлених осіб, які пройшли перевірки на безпеку.

4. Договірна  Сторона  відповідальна  за  функцію  технічної  підтримки  Шенгенської 
інформаційної системи вживає стосовно неї заходів, викладених у пунктах 1 – 3.

ЧАСТИНА VI
Захист персональних даних
Стаття 126
1.  Стосовно  автоматизованої  обробки  персональних  даних,  передача  яких 

здійснюється на виконання цієї Конвенції, кожна Договірна Сторона повинна не пізніше 
часу набуття цією Конвенцією чинності прийняти національні положення, необхідні для 
досягнення рівня захисту персональних даних щонайменше еквівалентний до того, що має 
досягатися з принципів Конвенції  Ради Європи від  28 січня 1981 року про захист осіб 
стосовно автоматизованої обробки персональних даних.

2. Персональних дані, які передбачаються цією Конвенцією, не можуть передаватися 
доки положення про захист персональних даних, вказані у пункті 1, не вступлять у дію на 
території Договірних Сторін, задіяних у таку передачу.



3. Крім того, відносно автоматизованої обробки персональних даних, що передаються 
на виконання цієї Конвенції, застосовуються наступні положення:

a) дані можуть використовуватися Договірної Стороною, яка їх одержує, виключно у 
цілях, для яких ця Конвенція передбачає,  що вони можуть передаватися;  використання 
даних в інших цілях допускається лише з попереднього дозволу Договірної Сторони, яка 
направила дані і у відповідності з національним законодавством Договірної Сторони, яка 
одержує  дані;  такий  дозвіл  може  надаватися  у  випадку,  коли  це  дозволяється 
національним законодавством Договірної Сторони, яка передає дані;

b) дані можуть бути використані  лише судовими органами, а також підрозділами і 
органами, що виконують завдання або здійснюють функцію в рамках цілей, передбачених 
пунктом (а);

c) Договірна Сторона, що направляє дані, зобов'язана забезпечити їх точність; якщо 
вона дійшла висновку, за власною ініціативою або за зверненням зацікавленої особи, що 
дані  неточні  або  такі,  що  не  підлягають  передачі  або  наданню,  про  це  невідкладно 
повинно бути  повідомлено Договірній Стороні  або Сторонам,  які їх одержали;  останні 
мають виправити або знищити дані, або зробити нотатку, що ці дані неправильні чи не 
підлягають передачі;

d) Договірна Сторона не може використовувати факт направлення іншою Договірною 
Стороною  невірних  даних  як  підставу  для  звільнення  від  відповідальності  за  своїм 
національним законодавством перед потерпілою стороною; якщо Договірна Сторона, якій 
направлено  дані,  несе  зобов'язання  щодо  компенсації  збитків,  що  були  завдані 
використанням переданих їй невірних даних, то Договірна Сторона, що направила дані, 
відшкодовує у повному обсязі суми виплачені Договірною Стороною, яка одержала дані, 
для покриття збитків;

e) направлення  та  отримання  персональних  даних  підлягають  реєстрації  у  файлі 
даних, з якого їх було взято, і у файлі даних, до якого їх включили;

f) спільний  наглядовий  орган,  вказаний  у  статті  115,  може  за  запитом  однієї  з 
Договірних Сторін давати висновок щодо труднощів з впровадження цієї статті.

4. Ця стаття не застосовується до передачі даних, передбачених главою 7 частини II та 
частиною IV цієї Конвенції. Пункт 3 не застосовується до передачі даних, передбаченої 
главами 2, 3, 4 та 5 частини III. 

Стаття 127
1. Коли  персональні  дані  передаються  іншій  Договірній  Стороні  на  виконання 

положень  цієї  Конвенції,  положення  статті  126 застосовуються  до  передачі  даних  із 
неавтоматизованого файлу даних та їх включення до іншого неавтоматизованого файлу.

2. В інших випадках, окрім тих, що регулюються пунктом 1 статті 126 або пунктом 1 
цієї  статті,  персональні  дані  передаються  іншій  Договірній  Стороні  на  виконання  цієї 
Конвенції,  пунктом 3 статті  126, за  виключенням пункту (е)  застосовуються.  Наступні 
положення також застосовуються:

a) передача та отримання персональних даних реєструються у письмовій формі; це 
зобов'язання не застосовується, якщо здійснювати реєстрацію даних з метою їх викорис-
тання немає необхідності, зокрема, коли дані не використовуються або використовуються 
протягом досить нетривалого періоду часу;

b) Договірна Сторона, до якої направляються дані, забезпечує під час використання 
переданих  даних рівень  захисту щонайменше еквівалентний до того,  що передбачає  її 
національне законодавство при використанні даних аналогічного характеру;

c) доступ  до  даних  та  умови,  на  яких  він  надається,  регулюється  національним 
законодавством Договірної Сторони, до якої звертається зацікавлена особа.

3. Ця стаття не застосовується до передачі даних, передбаченої главою 7 частини II і 
главами 2, 3, 4 та 5 частини III, та розділом IV цієї Конвенції.



Стаття 128
1. Передачу персональних даних, яка передбачається положеннями цієї  Конвенція не 

відбудеться  доки задіяні  у  таку передачу Договірні  Сторони не нададуть  повноважень 
національному  наглядовому  органу  проводити  незалежний  контроль  за  додержанням 
положень статі 126 та статті  127 та положень, прийнятих на їхнє виконання,  стосовно 
обробки персональних даних у файлах даних.

2. Тією  мірою,  якою  Договірна  Сторона  відповідно  до  свого  національного  права 
уповноважила контрольний орган здійснювати в одній або декількох сферах незалежний 
контроль за дотриманням положень у сфері захисту персональних даних не включений до 
файлів  даних,  ця  Договірна  Сторона  уповноважує  той  самий  орган  наглядати  за 
додержанням положень даного розділу в задіяних сферах.

3. Ця стаття не застосовується на передачу даних, передбачену главою 7 частини II та 
главами 2, 3, 4 і 5 частини III цієї Конвенції.

Стаття 129
1. Стосовно передачі персональних даних особистого характеру на виконання глави 1 

частини III, Договірні Сторони зобов'язуються, не зашкоджуючи положенням статей 126 
та 127, забезпечити  рівень  захисту  персональних  даних,  який  відповідає  принципам 
Рекомендації  R(87)15  від  17  вересня  1987  року  Комітету  Міністрів  Ради  Європи 
державам-членам, що регулює використання персональних даних у секторі поліції. Крім 
того, стосовно передачі на виконання статті 46, застосовуються наступні положення:

a) Договірна Сторона, до якої направлено дані, може використовувати ці дані лише в 
цілях,  вказаних тією Договірною Стороною, що їх  надала,  і  за  умов,  викладених цією 
Договірною Стороною;

b) дані  можуть  передавати  лише  поліцейським  підрозділам  і  органам;  та  іншим 
підрозділам лише за попередньої згоди Договірної Сторони, що їх надала;

c) на підставі відповідного запиту Договірна Сторона, якій направлено дані, інформує 
Договірну Сторону, що направила дані, про їх використання та про одержані від цього ре-
зультати. 

Стаття 130
Якщо персональні дані передаються через службовця відповідального за зв’язок, як це 

передбачено  статтею 47 або  статтею 125,  положення  цієї  частини  Конвенції 
застосовуються лише тоді, коли цей службовець передає такі дані Договірній Стороні, яка 
відрядила його на територію іншої Договірної Сторони.

За Уряд Королівства Бельгії,

За Уряд Федеральної Республіки Німеччини,

За Уряд Французької Республіки,

За Уряд Великого Герцогства Люксембург,

За Уряд Королівства Нідерландів.

Зроблено у Шенгені, цього дев’ятнадцятого дня червня місяця одна тисяча дев’ятсот 
дев’яностого року,  голландською, французькою і англійською мовами, усі  три тексти є 
однаково автентичними, передаються на зберігання до архівів Уряду Великого Герцогства 
Люксембург, яке передає засвідчені копії кожній Договірній Стороні.


