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481
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 30. júna 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb.
Dohoda nadobudla platnos 4. októbra 2005 na základe èlánku 16 ods. 1.
Dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skonèila platnos Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o odovzdávaní a prijímaní obèanov oboch tátov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého tátu
je protiprávny (oznámenie è. 89/1994 Z. z.).
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K oznámeniu è. 481/2005 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska
o readmisii osôb
Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska
(ïalej len zmluvné strany),
riadiac sa elaním rozvíja priate¾ské vzahy medzi
oboma tátmi,
vedené úmyslom na základe reciprocity spolupracova pri rieení otázok readmisie osôb, ktoré sa nachádzajú protiprávne na území tátu druhej zmluvnej
strany,
v snahe, aby sa týmto spôsobom prispelo k znemoneniu protiprávneho pohybu osôb, a v súlade so zásadami európskej spolupráce a s obojstrannými záujmami,
dohodli sa takto:
Èlánok 1
Výklad pojmov
Na úèely tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:
(1) Cudzinec je osoba, ktorá nemá tátne obèianstvo ani jednej zo zmluvných strán.
(2) Vízum znamená platné povolenie vydané
prísluným orgánom tátu zmluvnej strany, ktoré
oprávòuje osobu na vstup na územie jej tátu a pobyt
na òom bez preruenia poèas urèenej doby s oh¾adom
na vnútrotátny právny poriadok tohto tátu.
(3) Povolenie na pobyt znamená platné povolenie
vydané prísluným orgánom tátu zmluvnej strany,
ktoré oprávòuje jeho nosite¾a na opakovaný vstup na
územie tohto tátu a na pobyt na òom. Povolenie na pobyt nenahrádza vízum a nemono ho stotoòova s doèasným povolením na pobyt, ktorým sa povo¾uje pobyt
na území tátu zmluvnej strany vydaným osobe v súvislosti s preskúmaním iadosti o azyl alebo konania
o vyhostení.
I
READMISIA OBÈANOV TÁTOV
ZMLUVNÝCH STRÁN
Èlánok 2
(1) Kadá zmluvná strana prijme na územie svojho
tátu bez formalít na iados druhej zmluvnej strany
osobu, ktorá nespåòa alebo u prestala spåòa podmienky na pobyt na území tátu iadajúcej zmluvnej
strany, ak je dokázané alebo hodnoverne preukázané,

e táto osoba má tátne obèianstvo tátu poiadanej
zmluvnej strany.
(2) iadajúca zmluvná strana prijme za rovnakých
podmienok spä osobu uvedenú v odseku 1, ak sa na
základe ïalieho vyetrovania dodatoène zistí, e
v èase odovzdania z územia tátu iadajúcej zmluvnej
strany nemala tátne obèianstvo tátu poiadanej
zmluvnej strany.
(3) Konanie uvedené v odseku 1 tohto èlánku sa
vzahuje aj na osobu, ktorá stratila tátne obèianstvo
tátu poiadanej zmluvnej strany po jej vstupe na územie tátu iadajúcej zmluvnej strany, bez akejko¾vek
záruky prísluných orgánov tátu iadajúcej zmluvnej
strany o udelení tátneho obèianstva tohto tátu tejto
osobe.
Èlánok 3
(1) Ak je tátne obèianstvo dokázané alebo je hodnoverne preukázané, e dotknutá osoba je tátnym obèanom tátu poiadanej zmluvnej strany, diplomatická
misia alebo konzulárny úrad tátu poiadanej zmluvnej strany na základe iadosti iadajúcej zmluvnej
strany vydá bezodkladne náhradný cestovný doklad
potrebný na návrat osoby, ktorá má by odovzdaná
pod¾a èlánku 2 ods. 1.
(2) V prípade pochybnosti o hodnovernosti preukázania tátneho obèianstva osoby, ktorej sa to týka, diplomatická misia alebo konzulárny úrad tátu poiadanej zmluvnej strany túto osobu v lehote do troch (3) dní
od podania iadosti o prijatie osoby vypoèuje. Toto vypoèutie zabezpeèí v èo najkratom èase iadajúca
zmluvná strana po súhlase diplomatickej misie alebo
konzulárneho úradu. Ak vypoèutím nemono zisti
tátne obèianstvo tejto osoby, diplomatická misia alebo konzulárny úrad tátu poiadanej zmluvnej strany
si vyiada kontrolu totonosti tejto osoby priamou iadosou podanou prísluným orgánom. S oh¾adom na
výsledky tohto preverovania diplomatická misia alebo
konzulárny úrad tátu poiadanej zmluvnej strany
vydá, pod¾a okolností prípadu, doèasný cestovný lístok.
II
READMISIA CUDZINCOV
Èlánok 4
(1) Ak cudzinec, ktorý vstúpil na územie tátu iadajúcej zmluvnej strany, nespåòa platné podmienky na
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vstup na toto územie alebo pobyt na òom a ak táto osoba má platné vízum alebo platné povolenie na pobyt vydané príslunými orgánmi tátu poiadanej zmluvnej
strany, táto zmluvná strana ju prijme bez formalít na
iados iadajúcej zmluvnej strany.

povolený, má cestovný lístok a platný cestovný doklad
do cie¾ového tátu.

(2) Ak vízum alebo povolenie na pobyt vydali prísluné orgány tátov oboch zmluvných strán, povinnos
prijatia má tá zmluvná strana, ktorej platnos víza alebo povolenia na pobyt sa skonèí neskôr.

(3) Ak sa tranzit uskutoèòuje letecky s policajnou eskortou, eskortu zabezpeèí iadajúca zmluvná strana a
na letisko poiadanej zmluvnej strany pod podmienkou, e policajná eskorta neopustí medzinárodnú zónu
letiska. Ak tranzit s policajnou eskortou pokraèuje po
území tátu poiadanej zmluvnej strany, zabezpeèí policajnú eskortu táto zmluvná strana.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzahujú na tranzitné vízum.

(2) iadajúca zmluvná strana zodpovedá za presun
cudzinca po celej trase a do cie¾ového tátu.

Èlánok 5
(1) Poiadaná zmluvná strana prijme cudzinca na
iados iadajúcej zmluvnej strany, ak táto dokáe alebo hodnoverne preukáe, e osoba nespåòajúca platné
podmienky na vstup alebo pobyt prekroèila hranicu
tátu iadajúcej zmluvnej strany po tom, èo sa zdriavala na území tátu poiadanej zmluvnej strany.
(2) Povinnos prijatia pod¾a odseku 1 sa nevzahuje
na osobu, ktorá v èase svojho vstupu na územie tátu
iadajúcej zmluvnej strany bola drite¾om platného povolenia na pobyt vydaného touto zmluvnou stranou
alebo ktorej po jej vstupe táto vydala povolenie na pobyt.
(3) Zmluvné strany musia prednostne vráti cudzinca do jeho domovského tátu.
(4) iadajúca zmluvná strana prijme cudzinca spä
za rovnakých podmienok, ak sa dodatoène zistí, e
v èase jeho odovzdania z územia tátu iadajúcej
zmluvnej strany neboli splnené podmienky uvedené
v èlánku 4 ods. 1 a èlánku 5 ods. 1.
Èlánok 6
Povinnos prijatia pod¾a èlánkov 4 a 5 sa nevzahuje
na cudzinca,
a) ktorému iadajúca zmluvná strana priznala tatút
uteèenca na základe Dohovoru o právnom postavení
uteèencov (eneva 28. júla 1951) a Protokolu o právnom postavení uteèencov (New York 31. januára
1967),
b) ktorého predtým poiadaná zmluvná strana odovzdala do tátu pôvodu alebo do iného tátu,
c) ktorého tát má spoloènú hranicu so tátom iadajúcej zmluvnej strany.
III
TRANZIT
Èlánok 7
(1) Kadá zmluvná strana umoní tranzit cudzinca
cez územie svojho tátu, ak o to druhá zmluvná strana
písomne poiada. Poiadaná zmluvná strana môe na
priamu iados iadajúcej zmluvnej strany zabezpeèi
dopravné prostriedky a eskortu poèas celej prepravy
územím svojho tátu. iadajúca zmluvná strana zaruèí
poiadanej zmluvnej strane, e osoba, ktorej tranzit je

Èlánok 8
(1) iados o tranzit sa môe odmietnu, ak sú zjavné
okolnosti, z ktorých osobe, ktorej sa iados o readmisiu týka, vyplýva riziko
a) prenasledovania z dôvodov rasy, náboenstva, národnosti, príslunosti k urèitej spoloèenskej skupine alebo pre jej politické názory v cie¾ovom táte,
b) nebezpeèenstva trestného stíhania alebo výkonu
trestu pre trestný èin spáchaný pred uskutoènením
tranzitu v cie¾ovom táte.
(2) Osobu prijatú na tranzit mono vráti iadajúcej
zmluvnej strane, ak sa dodatoène zistili skutoènosti
uvedené v odseku 1.
IV
LEHOTY

Èlánok 9
(1) iados o readmisiu sa musí zasla v lehote iestich (6) mesiacov od zistenia neoprávneného vstupu
cudzinca na územie tátu iadajúcej zmluvnej strany
alebo pobytu na òom.
(2) Kadá zmluvná strán bezodkladne písomne odpovie na iados o readmisiu, v kadom prípade vak
najneskôr do 20 pracovných dní odo dòa, keï takú iados prijala. iados o readmisiu sa môe prísluným
orgánom tátu poiadanej zmluvnej strany postúpi
potou, priamym odovzdaním alebo akýmko¾vek prostriedkom komunikácie vrátane odovzdania príslunej
diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu tátu
poiadanej zmluvnej strany. Kadé odmietnutie iadosti musí by odôvodnené.
(3) Poiadaná zmluvná strana prevezme osobu, ktorej sa readmisia týka, okamite po vyrozumení o súhlase so iadosou o readmisiu, v kadom prípade vak
najneskôr v lehote troch (3) mesiacov odo dòa súhlasu.
Po oznámení zmluvnej strany, v ktorej záujme to je,
táto lehota sa môe predåi o èas potrebný na prekonanie právnych a praktických prekáok, ktoré sa môu
vyskytnú.
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V
HRADENIE NÁKLADOV
Èlánok 10
(1) Náklady spojené s readmisiou osôb pod¾a èlánku 2 ods. 1, èlánku 4 ods. 3 a èlánku 5 ods. 1 hradí iadajúca zmluvná strana a do okamihu prevzatia osoby
prísluným orgánom tátu poiadanej zmluvnej strany. Náklady spojené s prípadným vrátením readmitovanej osoby hradí takisto iadajúca zmluvná strana.
(2) Náklady na prevoz cudzinca a po hranicu cie¾ového tátu vrátane nákladov spojených s tranzitom cez
územie tátu poiadanej zmluvnej strany, ako aj náklady spojené s jeho prípadným vrátením hradí iadajúca
zmluvná strana.
Èlánok 11
(1) iadajúca zmluvná strana umoní osobe, ktorej
sa readmisia týka, previez do tátu urèenia vetok jej
majetok právoplatne nadobudnutý v súlade s jej vnútrotátnymi právnymi predpismi.
(2) iadajúca zmluvná strana nie je zaviazaná uhradi náklady potrebné na prevoz tohto majetku.
VI
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Èlánok 12
(1) Potrebné osobné údaje odovzdávané na úèel vykonávania tejto dohody sú chránené v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi tátov zmluvných strán.
(2) Výmena osobných údajov medzi zmluvnými stranami pri vykonávaní tejto dohody sa môe týka iba
a) osobných údajov odovzdávanej alebo prijímanej
osoby, jej blízkych príbuzných (meno, priezvisko,
predchádzajúce priezviská, prezývky, faloné mená,
dátum a miesto narodenia, pohlavie, tátne obèianstvo),
b) pasu, preukazu totonosti, iných dokladov totonosti alebo cestovných dokladov a priepustiek (èíslo, doba platnosti, dátum vydania, orgán, ktorý ho
vydal, miesto vydania),
c) iných údajov potrebných na identifikáciu odovzdávanej alebo prijímanej osoby,
d) povolení na pobyt alebo víz vydaných prísluným orgánom tátu jednej zo zmluvných strán alebo iných
tretích tátov, itineráru, miesta zastávok, cestovných lístkov alebo iných cestovných dokladov.
VII
VEOBECNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Èlánok 13
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo verejnej správy a vnútra Rumunska uzavrú vykonávací protokol k tejto dohode, ktorý nadobudne
platnos dòom doruèenia posledného písomného
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oznámenia, ktorým si zmluvné strany oznámia splnenie vnútrotátnych podmienok, nie vak skôr, ako
nadobudne platnos dohoda, v ktorom urèia
a) doklady dokazujúce alebo hodnoverne preukazujúce tátne obèianstvo tátov zmluvných strán,
b) obsah iadostí o readmisiu a tranzit, spôsob ich podávania a vybavovania,
c) prostriedky dokazujúce alebo hodnoverne preukazujúce vstup na územie tátu zmluvnej strany alebo
pobyt na òom,
d) prísluné orgány oprávnené vykonáva túto dohodu,
e) hranièné priechody vyuívané na vykonávanie tejto
dohody.
Èlánok 14
(1) Prísluné orgány tátu zmluvných strán oprávnené vykonáva túto dohodu spolupracujú a konzultujú
priamo.
(2) Akýko¾vek spor týkajúci sa vykonávania tejto dohody sa bude riei formou spoloèného rokovania
oboch zmluvných strán.
(3) Kadá zmluvná strana urèí minimálne dvoch expertov, ktorí budú najmenej jedenkrát za rok spoloène
vyhodnocova plnenie tejto dohody a v prípade potreby
budú predklada návrhy na rieenie otázok súvisiacich
s jej vykonávaním. Na tieto rokovania môu by prizvaní aj ïalí experti.
Èlánok 15
(1) Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práv a povinností, ktoré pre zmluvné strany alebo ich táty vyplývajú z iných platných právnych dokumentov.
(2) Ustanovenia tejto dohody neprekáajú vykonávaniu ustanovení Dohovoru o právnom postavení uteèencov (eneva 28. júla 1951) a Protokolu o právnom postavení uteèencov (New York 31. januára 1967).
(3) Ustanovenia tejto dohody neprekáajú vykonávaniu ustanovení zmlúv, ktoré zmluvné strany podpísali
v oblasti ochrany ¾udských práv.
Èlánok 16
(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurèitý èas. Táto dohoda nadobudne platnos esdesiaty (60.) deò nasledujúci po dni prijatia druhej nóty, ktorou sa zmluvné
strany navzájom informujú o splnení vnútrotátnych
podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
(2) Kadá zo zmluvných strán môe doèasne pozastavi vykonávanie tejto dohody úplne alebo èiastoène
s výnimkou èlánku 2 z dôvodu zaistenia bezpeènosti
tátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvate¾ov. O prijatí alebo zruení tohto opatrenia sa
zmluvné strany bezodkladne informujú diplomatickou
cestou. Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne
platnos doruèením oznámenia druhej zmluvnej strane. Vykonávanie dohody môe pokraèova po odpadnutí dôvodov, pre ktoré bolo pozastavené.
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(3) Kadá zo zmluvných strán môe navrhnú dodatky a zmeny k tejto dohode. Tieto zmeny nadobudnú
platnos v súlade s odsekom 1 tohto èlánku.
(4) Kadá zmluvná strana môe túto dohodu vypoveda písomne diplomatickou cestou. V takom prípade sa
platnos dohody skonèí devädesiat (90) dní odo dòa
doruèenia nóty o výpovedi druhej zmluvnej strane.
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publiky a vládou Rumunska o odovzdávaní a prijímaní
obèanov oboch tátov, ktorých vstup alebo pobyt na
území druhého tátu je protiprávny, podpísanej v Bratislave 20. septembra 1993.

(5) Dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa
skonèí platnos Dohody medzi vládou Slovenskej re-

Dané v Bratislave 30. júna 2005 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, kadé v slovenskom jazyku, rumunskom jazyku a anglickom jazyku, prièom vetky znenia
majú rovnakú platnos. V prípade rozporu týkajúceho
sa výkladu je rozhodujúci anglický text.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Za vládu
Rumunska:

Vladimír Palko v. r.

Vasile Blaga v. r.

