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Ngày 09 tháng 07 năm 1994 

 

Với lòng mong muốn củng cố và phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại 

giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, Hai bên đã thoả thuận như sau: 

 

Điều 1 

 

Các Bên ký kết sẽ tích cực hỗ trợ cho quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát 

triển ổn định và lâu dài. 

 

Điều 2 

 

Các Bên ký kết dành cho nhau chế độ tối huệ quốc trong các lĩnh vực thương mại và vận 

tải. Quy định này không áp dụng cho:  

a) Những ưu đãi mà một trong các Bên ký kết đã hoặc sẽ dành cho các nước láng giềng 

trong hoạt động mậu dịch biên giới.  

b) Những ưu đãi mà một trong các Bên ký kết đã hoặc sẽ dành cho các nước thành viên 

của mình trong liên minh thuế quan hoặc khu vực mậu dịch tự do.  

 

Điều 3 

 

Việc mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và thanh toán sẽ được thực hiện trên cơ sở các 

hợp đồng ký kết giữa các pháp nhân và tự nhiên nhân được quyền hoạt động ngoại 

thương trên cơ sở giá thế giới, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, thanh toán qua Ngân hàng 

được quyền hoạt động đối ngoại, phù hợp với tập quán thương mại quốc tế và với luật 

pháp của mỗi nước. 

 

Điều 4 

 

Các khoản nợ phát sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 1992 giữa Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và các pháp nhân trước đây của Cộng hoà Xlôvakia là Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Tiệp Khắc và Liên bang Cộng hoà Séc - Xlôvakia sẽ được xử lý bằng văn bản 

riêng. 

 

Điều 5 

 

Các Bên ký kết sẽ dành cho nhau những điều kiện thuận lợi trong việc vận tải quá cảnh 

hàng hoá từ nước Bên kia qua lãnh thổ của nước mình phù hợp với luật pháp của các Bên 

ký kết. 

 

Điều 6 

 



Các Bên ký kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau để tổ chức hội chợ, triển lãm và các hoạt động khác 

phục vụ việc mở rộng quan hệ thương mại giữa hai nước. 

 

Điều 7 

 

Ðể khuyến khích và mở rộng các quan hệ thương mại, đạt được những mục đích của 

Hiệp định này, các Bên ký kết thành lập Uỷ ban hỗn hợp về thương mại gồm những đại 

diện của các Bên ký kết (dưới đây gọi tắt là “Uỷ ban”).  

Nhiệm vụ chủ yếu của Uỷ ban là:  

a) Xem xét tình hình thực hiện Hiệp định này và nêu khuyến nghị nhằm đạt được các 

mục đích của Hiệp định.  

b) Tìm khả năng để mở rộng và đa dạng hoá quan hệ thương mại giữa hai nước.  

c) Bảo đảm thông tin cho nhau về những thay đổi của các văn bản pháp quy nhà nước 

trong lĩnh vực thương mại của các Bên ký kết.  

d) Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mà các Bên ký kết có thể chấp nhận được để 

khuyến khích và phát triển quan hệ thương mại.  

Uỷ ban sẽ họp luân phiên tại một trong hai nước của các Bên ký kết.  

 

Điều 8 

 

Những bất đồng phát sinh do việc thực hiện các quy định của Hiệp định này sẽ được giải 

quyết với nhau bằng thương lượng, nếu không thoả thuận được thì giải quyết bằng các 

phương tiện được luật pháp quốc tế công nhận. 

 

Điều 9 

 

Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết trao công hàm thông báo rằng các 

điều kiện để Hiệp định có hiệu lực đã được hoàn thành theo luật pháp của mỗi nước.  

Hiệp định này có giá trị 5 năm và sẽ mặc nhiên được kéo dài thêm từng năm một, trừ phi 

một trong hai Bên ký kết thông báo bằng văn bản cho Bên kia ý định chấm dứt hiệu lực 

và Hiệp định này ít nhất trước 6 tháng.  

Làm tại Hà Nội ngày 09 tháng 7 năm 1994 thành hai bản chính mỗi bản bằng tiếng Việt, 

tiếng Xlôvakia, hai văn bản đều có giá trị như nhau.  


