DOHA
medzi vládou Slovensl{ej repubJiky a vládnu Ruskej federácie o spolupráci
v hraničných otázkach

Vláda Slovenskej republiky
a
vláda Ruskej federácie
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(ďalej len "zmluvné strany"), riadiac sa vnÚtroštátnym právnym poriadkom a
Lmluyou medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch
a spolupráci z 26. augusta 1993,
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vychádzajÚc z obojstrannej zainteresovanosti na vytvorení dvojstrannej
spolupráce s cieľom zabezpeč.enia spoľahlivej ochrany štátnych hraníc Slovenskej
republiky a Ruskej federácie
dohodli sa t a k t o:
Článok 1
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PrihliadajÚc na vzájomné záujmy a v súlade s vnútroštátnym právnym
poriadkom budú zmluvné strany uskutočňovať spoluprácu v týchto oblastiach:
1. výmena informácií, ktoré predstavujú spoločné záujmy,
2. operatívno-pátracej činnosti v záujme ochrany štátnej hranice,
3. boj s protiprávnou migráciou cez štátnu hranicu za využitia
kontaktov,

medzinárodných

4. boj s protiprávnou prepravou zbraní, nábojov, výbušnín, jedov a rádioaktívnyc.h
materiálov,
5. boj s protiprávnou prepravou drog a psychotropných látok cez štátnu hranicu,
6. výmena skúseností o ochrane štátnej hranice, hraničnej kontrole, o príprave
odborníkov a tiež využitia technických prostriedkov, ktoré sa používajÚ pri ochrane
štátnej hranice a pri uskutočňovaní hraničnej kontroly na hraničných priechodoch.

Článuk 2
Spolupráca podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať cestou priamych
kontaktov a dohovoru príslušných orgánov zmluvných strán. Príslušnými orgánmi
zodpovednými za plnenie tejto dohody sú za slovenskú zmluvnú stranu Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky a za ruskú zmluvnú stranu Federálna hraničná služba
Ruskej federácie.
Článuk 3
Spolupráca medzi príslušnými orgánmi sa bude uskutočňovať v týchto
formách:
1. výmena informácií, ktoré predstavujÚ vzájomný záujem a skúseností v boji
s protiprávnou prepravou zbraní, nábojov, výbušnín, jedov, rádioaktívnych
materiálov, drog a psychotropných látok,
2. v nevyhnutných prípadoch, za využitia medzinárodnýc-hkontaktov, vypracovanie a
uskutočnenie spoločne odsÚhlasených opatrení v boji s protiprávnou činnosťou,
3. výmena zákonných a iných normatívnych aktov týkajúcich sa ochrany štátnej
hranice, činnosti hraničných prlechodov a tiež vedeckých publikácií a iných
informatívnych materiálov, ktoré predstavujÚspoločný záujem,
4-. organizácia študijných pobytov odborníkov a expertov,
5. výmena metód odhaľovania protiprávnych konaní na štátnej hranici a na
hraničných priechodoch.
Článok 4
Príslušné orgány si najneskôr tri mesiace po podpísaní tejto dohody vymenia
zákonné a iné neutajované normatívne akty, ktoré sa týkajú oc-hranyštátnej hranice.
Následne sa budú uvedené zákonné a iné normatívne akty vymieňať do dvoch
mesiacov od nadobudnutia ich platnosti.
Článok 5
Príslušné orgány zabezpečia výmenu aktuálnych informácií, ktoré predstavujú
spoločný záujem, o situácii na štátnej hranici Slovenskej republiky a na štátnej
hranici Ruskej federácie ~ na hraničných priechodoch. Výmena uvedených informácií
sa bude uskutočňovať bezplatne. Spôsob výmeny iníormácií bude určený osobitným
protokolom. Príslušné orgány zmluvných strán nebudÚ nikomu odovzdávať

akékoľvek materiály a informácie, vzájomne odovzdané, bez písomného sÚhlasu
príslušného orgánu zmluvnej strany, od ktorej tieto dostali.
Článok 6
S cieľom zabezpečenia ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky a štátnej
hranice Ruskej federácie budú príslušné orgány uskutočňovať spoluprácu v otázkach
operatívnej činnosti v záujme ochrany štátnej hranice v sÚlade s vnÚ1roštátnymi
právnymi predpismi. Spôsob spolupráce a súčinnosti v týchto otázkach bude
ustanovený príslušnými orgánmi zmluvných strán v osobitnom protokole.
Článok 7
Zmluvné strany prijmÚ opatrenia, smerujúce k tomu, aby ich príslušné orgány
uskutočňovali spoluprácu v boji s terorizmom, protiprávnou prepravou zbraní,
nábojov, drog, rádioaktívnych materiálov a iných pašovaných predmetov cez štátnu
hranicu, protiprávnou migráciou a tiež s inými druhmi trestnej činnosti.
Článok 8
.

Na realizáciu tejto dohody zmluvné strany ukladajú vedúcim predstaviteľom
príslušných orgánov alebo nimi povereným zástupcom po vzájomnej dohode
uzatvoriť príslušné dvojstranné dohovory, napomáhajúce rozšíreniu súčinnosti a
spolupráce.
Čhinok 9
S cieľom vypracovania a realizácie odsúhlasených opatrení v boji
s protiprávnou činnosťou, za využitia medzinárodných kontaktov, si príslušné orgány
budÚ vymieňať informácie votázkach spolupráce v rámci tejto dohody. V)'mena
infoffi1áciísa bude uskutočňovať na stretnutiach predstaviteľov príslušných orgánov,
písomnou formou a technickými prostriedkami odovzdávania informácií.
Článok 10
Na koordináciu spolupráce v hraničných otázkach budú zmluvné strany
pravidelne uskutočňovať stretnutia vedúcich predstaviteľov príslušných orgánov
alebo nimi splnomocnených osôb. Zloženie delegácií, termíny uskutočnenia stretnutí,
otázk.y- nasledujúcich konzultácií budú odsúhlasené v pracovnom poriadku po
vzájomnej dohode.

Článok 11
Stretnutia vedÚcich predstaviteľov príslušných orgánov sa budÚ uskutočňovať
striedavo na území Slovenskej republiky a Ruskej tederácie. Náklady spojené
s pobytom delegácií budÚ hradené prijímajÚcou zmluvnou stranou, mimo nákladov
súvisiacich s dopravou do Slovenskej republiky alebo do Ruskej federácie a späť.
Článok 12
Touto dohodou nie sÚ dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce im z iných medzinárodných dohôd.
Článok 13

Táto dohoda nadobudneplatnosť dňom podpisua bude platiť po dobu piatich
rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalšie päťročné obdobia, ak
ani jedna zo zmluvných strán písomne šesť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia
neupovedomí druhú zmluvnú stranu o svojom úmysle ukončiť platnosť tejto dohody.
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.c?t..9:.p.x.':(9-:
1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach,
každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Dané v Bratislave
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Za vládu

Za vládu

Slovenskej republiky

Ruskej federácie
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Melli~Y ITpaBHTenbcTBoM CnoBaUKo~ Pecny6nHKM
ITpaBMTenbCTBOM POCCH~CKO~ ~e~epaUMH
o COTpY~HMqeCTBe no nOrpaHMqHUM
BonpocaM

ITpaBHTenbCTBO

CnOBaUKO~ Pecny6nHKH

M

M ITpaBMTenbCTBO

POCCH~CKO~

(~e~epaUHM, B ~anbHe~weM HMeHyeMue llorOBapHBaID~MMHCBCTopOHaMM,
PYKOBO~CTBYBCb

HaUHOHanbHUM saKOHo~aTenbCTBOM

H

nonOllieHHBMH

llorOBopa o ~PYllieCTBeHHUX OTHoweHHBX H COTpY~HHqeCTBe Menc~y CnOBauKOH Pecny6m1Ko~
H POCCH~CKO~ qJe~epaUHe~ OT 26 aBrycTa
1993 ro~a,
HCXO~B MS 060ID~HO~ saMHTepeCOBaHHOCTH B YCTaHOBneHMM ~BYCTOpOHHero COTpY~HMqeCTBa B uenBX 06eCneqeHMB Ha~eJKHO~ oxpaHbI rocy~apCT8eHHbIX rpaHMU CnOBaUKO~ Pecny6nHKH
cornaCHnHCb
O HHlliecne~YID~eM:
CTaTbB

H POCCH~CKO~ ~e~epaUHH,

1

llorOBapHBaID~HeCB CTOpOHbI C yqeTOM BsaHMHbIX HHTepecoB H 8 COOTBeTCTBHH C HaUHOHanbHbIM saKOHo~aTenbCTBOM
6Y~YT ocy~ecT8nBTb
COTpY~HHqeCTBO no cne~YID~HM HanpaBneHHBM:
1.

06MeH HH~opMaUHe~,

npe~cTaBnBID~e~

2. OnepaTMBHo-pasbIcKHaB
~apcT8eHHo~ rpaHHUbI;
3.

Eopb6a

~eBTenbHOCTb

BsaHMHbI~ HHTepec;
B HHTepecax

C HesaKoHHoM MHrpaUHe~ qepes

oxpaHbI rocy-

rocy~apcTBeHHYID

DY C HcnonbSOBaHHeM nYTeM Melli~YHapo~Horo co06~eHMB;
4. Eopb6a C KOHTpa6aH~oM OPYJKHB, 60enpHnacoB,
B~OBHTbIX Be~eCTB H pa~HoaKTHBHbIX MaTepHanoB;
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5.

Eopb6a

C

HesaKOHHbIM

rpaHHUY HapKOTHqeCKHX

cpe~cTB

nepeMe~eHHeM
H nCHxoTponHbIx

qepes

rpaHH-

BSpbIB"LIaTbIX,
rocy~apcTBeHHYID

Be~ecTB;

6. 06MeH onbITOM opraHHsaUHH oxpaHbI rocy~apcTBeHHo~
rpaHHUbI,
norpaHHqHOrO KOHTponB,
no~rOTOBKH cneUHanHcToB,
a TaKJKe HcnonbSOBaHHB TeXHHqeCKHX cpe~cTB,
npHMeHBeMbIx npH oxpaHe rocy.uapCTBeHHO~I
rpaHHDH

H

'Iepes Hee.

ocym8CTBfl8HHH

nOrpaHHqHOrO

KOHTpOflH

B nYHKTax

nponYCKa

2.

CTaTb.TI 2

COTpY~H8B,

np8~ycMOTp8HHoe

HaCTO.TIWHMCornaw8HH8M,

6Y~8T

OCYW8cTBn.TITbC.TI nYT8M
np.TIMbIX KOHTaKTOB
H
~oroBop8HHOCT8H
np8~cTaBHT8n8H
nonHOMO~HHX opraHoB ~oroBapHBaIDWHXC.TI CTOpOH.
nonHoMo~HHMH opraHaMH, OTB8TCTB8HHHMH 3a BHnonHeHH8 HaCTO.TIW8ro CornaW8HH.TI, .TIBn.TIIDTC.TI
OT CnOBa~KOH ~orOBapHBaIDW8HC.TI CTOpOHH
MHHHCT8pCTBO BHYTpeHHHX ~8n CnOBa~KOH P8cny6nHKH,
OT POCCHHCKOH
~orOBapHBaIDW8HC.TI CTOpOHH - ~8~8panbHa.TI norpaHH~Ha.TI cnym6a POCCHHCKOa (J?8~8pawm.
CTaTb.TI 3
COTpY~HH~8CTBO M8m~y
nonHOMO~HHMH
opraHaMH
6Y~8T
OCYW8cTBn.TITbC.TIB cn8~YIDWHX ~opMax:
1. 06M8H HH~opMa~H8M,
np8~CTaBn.TIIDweM B3aHMHHM HHT8p8C H onHTOM no 60pb6e C KOHTpa6aH~OH 0pYlliH.TI, 608npHnaCOB,
B3pHB~aTHX, .TI~OBHTHX B8W8CTB,

pa~HoaKTHBHNX MaT8pHanOB,

HapKOTH~8CKHX Cp8~CTB H

nCHXOTponHNX BeW8cTB;
2. Pa3pa60TKa
H OCYW8cTBn8HH8 B H806xo~HMHX cny~a.TIx cornacoBaHHUX MepOnpH.TITHMno 60pb68 C npoTHBonpaBHHMH ~8MCTBH.TIMHHa nYT.TIX
M8JK21YHapO~Horo C006W8HH.TI;
3. 06M8H 3aKOHo~aT8nbHNMH H HHNMH OTKpHTNMH HopMaTHBHuMH aKTaMH no BonpocaM oxpaHH rocy~apcTB8HHOH
rpaHH~N,
~YHK~HoHHpOBaHH.TI
nYHKToB nponycKa

~8p83

He8,

HHQ)OpMa~HOHHbIMI1
MaT8pHanaMH,

a TaKme HaY~HbIMH ny6nI1Ka~H.TIMH H HHbIMH
np8~CTaBn.TIIDWHMHB3aHMHbIH HHT8p8C;

4. OpraHI13a~l1.T1 cTamHpoBoK 3Kcn8pToB H cn8~Hanl1cToB;
5. 06M8H MeTo~HKaMH BN.TIBn8HH.TInpoTHBonpaBHNx
~8HCTBHH Ha rocY~apCTBeHHOH rpaHH~e H B nYHKTax nponYCKa ~8pe3 H88.
CTaTbS1 4
TIonHoMo~HN8 opraHN H8 n03~H88 3-x M8C.TI~8B CO ~H.TI no~nHCaHH.TI
HaCTO.TIW8rO CornaWeHH.TI npoH3B8~YT
06M8H 3aKoHo~aT8nbHUMH H HHNMH
OTKpbITbIMHHopMaTI1BHbIMH aKTaMH,
KaCaIDiW'IMHC.TI
oxpaHbI rocy~apcTB8HHot1
rpaHH~bI.
B nocne~YID~eM

06M8H

YKa3aHHNM11

3aKoHo~aT8nbHNMH
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3.
HopMaTMBH~MM aKTaMH

6y~eT

ocy~ecTBnHTbCH

MOMeHTa HX BCTynneHHH

B cHny.

cBoeBpeMeHH~~

B

npe~enax

cBoe~

06MeH npe~cTaBnHID~e~

OÓCTaHOBKe COOTBeTCTBeHHO
Ha
Pecny6nHKH
H rocy~apcTBeHHO~
nYHKTax nponYCKa qepe3
06MeH YKa3aHHO~
6e3B03Me3~HO.
ITOpH~OK 06MeHa

MeCHqH~~ CpOK C

5

CTaTbH
ITonHOMOqHHe opraHH

B 2-x

KOMneTeHDHM

B3aHMH~~ HHTepec

06eCneqaT

HH~opMaDHe~ 06

rocy~apcTBeHHO~
rpaHHDe
CnOBaDKOH
rpaHHDe
POCCH~CKO~ (De~epaDHH H B

Hee.
HHwopMaDHe~
HHwopMaDHe~

6y~eT
6y~eT

ocy~ecTBnHTbCH

onpe~eneH

OT~enbH~M

npOTOKonOM.
ITonHOMOQHHe opraHH

llorOBapHBaID~HXCH

CTOpOH He 6YĽYT nepe~a-

BaTb KOMY 6H TO HH 6~no nID6He MaTepHanH H HH~opMaDHID. nonYQeHH~e
~pyr OT ~pyra.
6e3 nHCbMeHHoro cornaCHH nOnHOMOQHOrO opraHa lloroBapHBaID~e~CH CTOpOHH. OT KOToporo

OHH 6~nH nonYQeHH.

CTaTb.T! 6
B Den.T!X 06eCneQeHH.T! oxpaHH rocy~apcTBeHHo~
rpaHHDH
CnoBaDKoH
Pecny6nHKH
H rocy~apcTBeHHo~
rpaHHDH POCCH~CKO~ (De~epaDHH nonHOMOQHHe opraHH 6Y~YT ocy~ecTBnHTb
COTpY~HHqeCTBO no BonpocaM onepaTllBHo-pa3HcKHoH

~e.T!TenbHOCTH B COOTBeTCTBHH C HaDHOHanbHHM 3aKOHO-

L(aTenbCTBOM.
ITOp.T!~OKCOTpY~HHqeCTBa

H B3aHMo~e~cTBHH

~eT onpe~eneH nOnHOMOqH~MH opraHaMH
L(enbHHM npoToKonoM.

no 3THM BonpocaM

lloroBapHBaID~HXC.T!

CTOpOH

6yOT-

CTaTb.T! 7
llorOBapHBaID~HeC.T! CTOpOHbI npHMYT MepH.
HanpaBneHHHe
Ha TO.
qT06~ HX nOnHOMOqHHe opraHH ocy~ecTBn.T!nH COTpY~HHqeCTBO B 60pb6e C
TeppopH3MOM.

He3aKOHHHM nepeMe~eHHeM Qepe3

rocy~apcTBeHHYID

rpaHHDY

0PYlliH.T!. 60enpHnaCOB,
HapKOTHqeCKHX Be~eCTB. pa~HoaKTHBHHX MaTepHaJ10B, I1HbIX ITpe~MeTOB KOHTpaGaH~bI, H83aKOHHofr MHrpaUH8i1, a Tat(JK8C
L\pyrHMH npecTynneHHHMH.

4.

CTaTb51 8
D~51 pea~H3aUHH
nopYllaT

HacTo51~ero

Cor~aweHH51 DoroBapHBaID~Hec51

PYKoBoJJ:HTe~51M nO~HOMOllHbIX opraHoB

CTOpOHbI

H~H yno~HOMOT..IeHHbIMHMH

npeJJ:cTaBHTen51M no B3aHMHoMY cornaCHID
3aKnIDT..IaTb cooTBeTcTBYID~He
,JJ:BYCTopoHHHe JJ:oroBopN,
cnoco6cTBYID~He pacwHpeHHID B3aHMoJJ:eHcTBH51 H
C I)TPY JJ:HW-IeCTBa.

9

CTaTb51

B uen51X BNpa60TKH H peanH3aUHH cornaCOBaHHNX Mep TIO 60pb6e
C
npoTHBonpaBHNMH
JJ:eHCTBH51MH Ha nYT51X MelliJJ:YHap0JJ:Horo
coo6~eHH51
nl)nHOMOllHble opraHbI
6YJJ:YT 06MeHHBaTbC51 HHcpopMaUHei1 TIO BOTIpOCaM
COTpYJJ:HHlleCTBa B paMKax HaCT051~ero CornaweHH51.
nn~ 06MeHa
.HH~opMaUHeH
6YJJ:YT
Hcnonb30BaTbC51
BCTpellH
np8JJ:CTaBHTe~eH nonHOMOllHNX opraHOB, JJ:e~OBa51 nepenHClCa,
TeXHHlleCKHe
cpeJJ:CTBa

nepeJJ:allH HH~opMaUHH.
CTaTb51 10

nn51 KoopJJ:HHaUHH
noroBapHBaID~Hec51
PYKoBoJJ:HTen51MH

COTpYJJ:HHllecTBa

CTOpOHbI

6YJJ:YT

TIO

peryn51pHo

nonHOMOllHbIX opraHoB

norpaHHllHNM
npoBoJJ:HTb

HnH MeJKJJ:Y

BonpocaM

BCTpe'-IM

MeJKJJ:Y

ynonHOMOqeHHbIMH.

HMH

nHuaMH.
TIepcoHanbHHH
BonpocN

COCTaB

TIpeJJ:cTo51~HX

TIOp51JJ:Ke no B3aHMHoH

JJ:enera~HH,

KOHcynbTaUHH

CpOKH

npoBeJJ:eHH51

6YJJ:YT cornaCOBHBaTbC51

BCTpell,
B pa60QeM

JJ:oroBopeHHocTH.

CTaTb51 11
BCTpeqH npeJJ:cTaBHTenei1 TIOnHOMOllHHXopraHoB 6YJJ:YT npOBOJJ:HTbC51
TIoOqepe,JJ:HO Ha TeppHTopHH CnOBaUKOH Pecny6nHKH H POCCHBcKOH ~eJJ:epa~Im.
PaCXOJJ:N,

CB513aHHNe

paCXO,JJ:OB Ha npoe3,JJ:
POCCHMCKYIO (I>e,LlepaUllIQ

C

npe6NBaHHeM

COOTBeTCTBeHHO

11 06paTHO,

MaID~eM DorOBapllBaID~eMC51

CTOpOHN.

B

JJ:e~eraUHH,

CnOBaUKYID

3a

HCKnIDqeHHeM

Pecny6nHKY

HnH

B

6Y,LlYT np0113BO,LlllTbC51 3a ClleT npIIHH-

5.

12
CTabH

HaCTOH~ee CornameHHe He 3aTparHBaeT
npaB H
06H3aTenbCTB
noroBapMBaID~HxcH CTOpOH no HMeID~HMCH Y HHX .llpyrHM MeJfC.llYHap0.llHbIM
;\OrOBopaM.
CTaTbH 13
HaCTOH~ee
.lle~cTByeT

CornaweHHe

B

npO.llneBaeTCH

TeqeHHe

BCTynaeT
nHTH

neT.

Ha cne.llYID~He nHTb neT.

WHXCH CTOpOH

nMCbMeHHO

B cHny co .llHH ero

nO.llnHCaHHH H

CornaweHHe

aBTOMaTHqeCKH

ecnH HH O.llHa H3

norOBapHBaID-

3a weCTb MeCHueB ,l10 HCTeqeHHH cpOKa ,l1eÚC-

TBHH CornaweHHH He YBe,l10MHT.llpyrYID norOBapHBaID~YIDCHCTOPOHY
eM HaMepeHHM npeKpaTMTb

pax.

CBO-

CornaweHHH.

COBepweHO B Epa THcnaBe "29" Rf1pemi 1997 r.
B ,l1BYX 3K3eMnnHKaJfC,l1~~Ha cnOBaUKOM H PYCCKOMH3~Kax. npHqeM o6a TeKCTa HMeIDT

O,l1HHaKOBYID

cMny.

3a ITpaBHTenbCTBO
CnOBaUKO~ Pecny6nHKH

J'

,l1e~CTBHe HaCTOH~ero

o

3a ITpaBHTenbCTBO
POCCHnCKOH

II)8.llep;lI..um

