DOHA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazachstanskej republiky
o vzájomných bezvízových cestách držiteľov diplomatických alebo
služobných pasov

Vláda Slovenskej republiky
a
vláda Kazachstanskej republiky

(ďalej len "zmluvné strany"), želajúc si prispieť k ďalšiemu upevneniu priateľských vzťahova
rozvoju spolupráce medzi oboma štátmi,
dohodli sa t a k to:

Článok 1
(l) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktori sú držiteľmi platných diplomatických
alebo služobných pasov, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany, vycestovať z
neho, tranzitovať cez neho a zdržiavať sa na ňom po dobu deväťdesiat (90) dní bez víz.
(2) Občania štátu jednej zmluvnej strany sú povinní počas doby pobytu na území štátu
druhejzmluvnej strany dodržiavať jeho vnútroštátny právny poriadok.

Článok 2
(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktori sú držiteľmi platných diplomatických
alebo služobných pasov a sú pracovníkmi svojich diplomatických alebo konzulárnych úradov,
oficiálnych zastúpení, ako aj medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej
zmluvnej strany, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany, vycestovať z neho a
zdržiavať sa na ňom počas celej doby ich akreditácie bez víz.
(2) Ustanovenie odseku l sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom
uvedených, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov.

Článok 3

(l) Každá zmluvná strana má právo bez udania dôvodu zakázať vstup alebo skrátiť
pobyt občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorých prítomnosť na území svojho štátu
považuje za nežiadúcu.
(2) Každá zmluvná strana má právo z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného
poriadku a zdravia obyvateľstva alebo z iných vážnych dôvodov, úplne alebo čiastočne
prerušiť vykonávanie tejto dohody.
(3) Rozhodnutie o prerušení a obnovení vykonávania tejto dohody si zmluvné strany
bezodkladne oznámía diplomatickou cestou.

Článok 4

Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných diplomatických a
služobných pasov, ako aj vzory nových alebo pozmenených diplomatických a služobných
pasov, vrátane údajov o ich použiteľnosti, a to najneskôr tridsať (30) dní odo dňa podpísania
tejto dohody alebo pred ich zavedením do praxe.

Článok 5
(l) Držiteľ diplomatického alebo služobného pasu jednej zmluvnej strany v prípade
straty uvedeného dokladu na území štátu druhej zmluvnej strany je povinný oznámiť túto
skutočnosť príslušným orgánom druhej zmluvnej strany, ktoré mu vydajú potvrdenie o
oznámení občana o strate pasu.
(2) Zastupiteľský alebo konzulárny úrad zmluvnej strany vydá náhradný cestovný
doklad tým svojim občanom, ktorí stratili pas.

Článok 6

Spory alebo rozdielnosti vo vykonávaní tejto dohody budú zmluvné strany riešiť diplomatickou
cestou formou rozhovorov a konzultácií.

Článok 7

Táto dohoda môže byť doplnená alebo zmenená po vzájomnom súhlase zmluvných strán
cestou výmeny diplomatických nót.

Článok 8

(l) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže
dohodu písomne vypovedať. V tomto prípade platnosť dohody skončí uplynutím tridsiatich
(30) dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
(2) Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym(30) dňom po jej podpise.
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v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v slovenskom, kazašskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú
rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v ruskomjazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky

Za vládu
Kazachstanskej republiky

