Minister Zahraničných vecí
Slovenskej republiky
Pavol Hamžík

Bratislava,

Iľ.

októbra 1996

Vaša Excelencia,
vedený prianím d'alšieho prehÍbenia spolupráce medzi Slovenskou republikou a
Azerbajdžanskou republikou a potvrdzujúc priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a ich
národmi, mám česť v mene vlády Slovenskej republiky navrhnúť vláde Azerbajdžanskej
republiky Dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných
pasov podľa týchto podmienok:
~

1. Občania štátujednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo
služobných pasov, majú právo vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať
sa tam po dobu deväťdesiat (90) dní bez víz.

2. Občania štátov zmluvných strán, ktorí sú členmi diplomatického zboru,
administratívnym, technickým a služobným personálom diplomatickej misie alebo.
konzulárneho úradu, oficiálnymi predstaviteľmi zmluvných strán v medzinárodných
organizáciách, ktoré majú svoje sídlo na území štátu druhej zmluvnej strany alebo
spolupracovníkmiuvedených organizácií a takisto členmi delegácií na medzinárodných
rokovaniachprebiehajúcichna území druhej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných
diplomatickýchalebo služobných pasov, môžu vstupovať a zdržiavať sa na území druhej
zmluvnej strany bez víz po dobu ich určenéhopoverenia.
Táto vzájomnezáväzná dohodasa vzťahuje aj na rodinnýchpríslušníkovhoreuvedených
osôb, ak sú držiteľmi platných diplomatickýchalebo služobných pasov.
3. Osoby uvedené v článkoch 1 a 2 môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej
strany cez hraničnépriechodyurčené pre medzinárodnýcestovný styk.
4. Táto dohoda neobmedzuje právo príslušných orgánov štátov zmluvných strán
odmietnúť vstup alebo zakázať pobyt na území svojho štátu občanom štátu druhej zmluvnej
strany, ktorých prítomnosť na jeho území je považovaná za nežiadúcu.

Jeho Excelencia
Hasan Hasanov
minister zahraničných vecí
Azerbajdžanskej republiky
Baku

-25. Zmluvné strany majú právo z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku
a zdravia obyvateľstva alebo iných vážnych dôvodov, úplne alebo čiastočne prerušiť
vykonávanie tejto dohody.
Rozhodnutie o prerušení alebo ukončení vykonávania tejto dohody si zmluvné strany
neodkladne oznámia diplomatickou cestou.
6. Zmluvné strany si vymenia vzory platných diplomatických a služobných pasov vrátane
údajov o ich používaní minimálne tridsať (30) dní pred ich zavedením. Rovnako sa budú
informovať o všetkých zmenách uvedených dokladov.
7. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu
písomne vypovedať. Platnosť dohody končí uplynutím troch mesiacov odo dňa doručenia
oznámenia o vypovedaní druhej zmluvnej strane.
Akýkoľvek dodatok k tejto dohode, s ktorým zxp.luvné strany súhlasia, nadobudne
platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorými zmluvné strany vyjadria súhlas s
dodatkom.

Ak sú uvedené ustanovenia pre vládu Azerbajdžanskej republiky prijateľné, mám česť
ďalej navrhnúť, aby táto nóta a odpovedná nóta Vašej Excelencie v tejto veci tvorili dohodu
medzi našimi vládami, ktorá nadobudne platnosť tridsať /30/ dní po doručení odpovednej
nóty Vašej Excelencie.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašej Excelencii opätovne vyjadril svoju najhlbšiu úctu.
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OZNÁMENIE
zahraničných
vecí Slovenskej

republiky

Ministerstvo zahraničných veci Slovenskej republiky oznamuje. že výmenou diplomatických nót z 18. októbra 1996
a 23. októbra 1996 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej
republiky
o zrušeni vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Dohoda nadobudla platnosť 24. novembra 1996 na základe dohody oboch zmluvných strán.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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