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Eesti Vabariigi välisministri noot Eesti Vabariigi
Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vahelise

viisavaba liikumise lepingu sõlmimisest

Vastu võetud 25.02.1993

 Väljavõte mitteametlikust tõlkest

1. Ühe riigi kodanikel on hoolimata oma alalisest elukohast õigus vabalt teise riigi territooriumile siseneda, sealt
läbi sõita ja seal viibida kuni kolmkümmend päeva arvestatuna piiriületamise kuupäevast ning sealt vabalt ilma
viisata lahkuda käesoleva lepingu lisas loetletud kehtivate reisidokumentide alusel, kus on ära näidatud nende
kodakondsus.

Seda perioodi võib vajaduse korral pikendada vastuvõtjariigi kompetentsete ametivõimude poolt.

2. Ühe riigi kodanikel, kes omavad välisministeeriumi poolt välja antud diplomaatilist või ametipassi või kes on
teise riigi territooriumil asuva diplomaatilise esinduse, konsulaarpunkti või rahvusvaheliste organisatsioonide
personali liikmed, on õigus viibida sellel territooriumil ilma viisata oma ametisoleku aja jooskul. Lähetajariigi
välisministeerium teatab neist isikutest vastuvõtjariigi diplomaatilisele esindusele enne nende ametikohale
määramist.

Need sätted laienevad ka ülalmainitud isikute perekonda kuuluvate ülalpeetavate isikute kohta, hoolimata
nendele kuuluva passi liigist.

3. Punkti 1 sätted ei laiene sellistele ühe riigi kodanikele, kes kavatsevad tulla teise riigi territooriumile tööle või
osalema mõnes muus tulutoovas ettevõtmises, samuti neile, kes tulevad sinna alaliselt elama.

Mõlema riigi kodanikel, kes omavad alalist elukohta teise riigi territooriumil, on õigus vabalt lahkuda selle riigi
territooriumilt või sinna tagasi pöörduda ilma viisata, kui neil on kehtiv alaline elamisluba.

4. Ühe riigi kodanikud ei ole teise riigi piiri ületamisel ja selle territooriumil viibimise ajal vabastatud vastavate
seaduste ja määruste järgimise kohustusest.

Lepingupooled informeerivad teineteist piiri ületavatele isikutele esitatavate lisanõuete olemasolust või
tarvituselevõtust, sealhulgas kõigist rahalistest nõuetest, mis puudutavad riigis viibimise kulude kandmise viisi.

5. Käesoleva lepingu sätted ei kahjusta mõlema riigi õigust keelduda laskmast oma territooriumile siseneda või
seal viibida teise riigi kodanikel selle riigi enda seaduste alusel.

6. Lepingupooled on kohustatud ilma lisaformaalsusteta vastu võtma kolmanda riigi kodanikke, kes ei täida
või kes pole saanud täita ühe riigi territooriumile sisenemise või seal viibimise nõudeid, kui nad sisenemise või
viibimise ajal omasid teise riigi kehtivat viisat või viibimisluba.

Vastuvõtmise kohustus puudub, kui välismaalase reis edasi mõnda kolmandasse riiki on võimalik, lubatav ja
teostatav, eelkõige kui see välismaalane on nimetatud kolmandas riigis vahepeal peatunud.

Vastuvõtmise kohustus puudub ka siis, kui välismaalane omas sisenemisel tema vastuvõtmist nõudva riigi
territooriumile selle riigi kehtivat viisat või viibimisluba või kui talle pärast sisenemist anti selle riigi poolt välja
viisa või viibimisluba.

Lepingupooled kohustuvad käesolevas punktis viidatud isikuid samadel tingimustel vastu võtma, kui nad
rahulduvad sellega, et nende sisenemise ajal ühe riigi territooriumile ei omanud need isikud teise riigi
kodakondsust, kehtivat viisat või viibimisluba.

7. Lepingupool, kellele esitati taotlus võtta vastu ilma loata riigis viibiv isik, peab vastama taotlusele hiljemalt
seitsme päeva jooskul.
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Lepingupool, kellele esitati taotlus võtta vastu ilma loata riigis viibiv isik ja kes on taotluse vastu võtnud, peab
selle isiku vastu võtma ühe kuu jooksul. Seda tähtaega võib pikendada taotluse esitanud poole nõudmisel.

8. Mõlemad lepingupooled teatavad diplomaatiliste kanalite kaudu teineteisele kolmekümne päeva jooksul,
arvestades käesoleva lepingu sõlmimisest, millised ametkonnad on kompetentsed tegelema neist ühe riigi
taotlustega võtta vastu teise riigi territooriumil viibivaid isikuid.

9. Ühe riigi kodanikud, kes on kaotanud oma reisidokumendid teise riigi territooriumil, on kohustatud
viivitamatult sellest teatama selle riigi kompetentsetele ametivõimudele. Nimetatud ametivõimud annavad neile
välja tõendi, mis kinnitab seda teadet. Selle alusel annab vastava riigi diplomaatiline esindus või konsulaarpunkt
välja uue reisidokumendi.

10. Ühiskondlikest põhjustest tingitud erandjuhtudel seoses loodusõnnetustega või selleks, et kindlustada riigi
julgeolekut või avalikku korda, võivad mõlemad riigid osaliselt või täielikult käesoleva lepingu peatada, kas
kogu oma territooriumil või osal territooriumist, kus põhjus peatamiseks tekkis. Sellised otsused ei laiene
käesoleva lepingu punktide 6, 7 ja 8 sätetele.

Käesoleva lepingu peatamisest või peatamise tühistamisest teatatakse viivitamatult diplomaatiliste kanalite
kaudu.

11. Vajaduse korral vahetavad lepingupoolte kompetentsed ametivõimud informatsiooni ja konsulteerivad
omavahel käesoleva lepingu rakendamisega seotud küsimustes.

12. Lepingupooled vahetavad omavahel diplomaatiliste kanalite kaudu kehtivate reisidokumentide jäljendeid
hiljemalt kolmekümne päeva jooksul, arvestades käesoleva lepingu jõustumisest. Iga olemasolevatesse
reisidokumentidesse tehtava muudatuse või uute dokumentide kasutuselevõtu puhul edastatakse nende jäljendid
samu kanaleid pidi.

13. Käesolev leping kuulub kinnitamisele kooskõlas mõlema lepingupoole seadustega ja see jõustub, kui on
möödunud kolmkümmend päeva sellest kinnitusest lõpliku teatamise kuupäevast. Kuni selle ajani kehtib leping
ajutiselt.

Käesolev leping sõlmitakse määramatuks ajaks ja see jääb jõusse, kuni on möödunud kolmkümmend päeva
kuupäevast, mil üks lepingupooltest on teatanud teisele lepingupoolele kirjalikult oma otsusest leping lõpetada.

Alus: Vabariigi Valitsuse protokolliline otsus 6. juulist 1992. a. (Vabariigi Valitsuse 6. juuli 1992. a. istungi
protokoll nr. 45, p. 19)
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