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R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t s 

framställning till 

regeringens till 

tian med förslag 

Ålands landsting angående 

Riksdagen överlämnade proposi

till lagar om godkännande 

av vissa bestämmelser i konsularöverens-

kommelserna med Polen, Rumänien och Ungern. 

11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen 

den 28 december 1951 bör landstinget ge 

i' 

sitt bifall till lag, genom vilken fördrag med främmande 

makt bringas i kraft inom landskapet Åland, för så I 
vitt i fördraget ingår bestämmelser, som innebär upphävande 1 

eller ändring av eller avvikelse från stadganden i 

självstyrelselagen. I anseende härtill och då ovannämnda 

överenskommelser för Finlands del även gäller kommunal

skatt, på vilket beskattningsområde Landstinget jämlikt 

13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen tillkommer 

lagstiftningsbehörighet i 

bifall till ifrågavarande 

skapet. 

landskapet, erfordras Landstingets 

lagars ikraftträdande i land-

Med bifogande av 

väl innehåller texten 

föreslås 

regeringens proposition, som jäm

till förenämnda överenskommelser, 

att Ålands landsting måtte ge 

sitt bifall till de i proposi-

tionen ingående lagarnas ikraft-

trädande i landskapet Åland till 

·de delar sagda överenskommelser 

innebär avvikelse från självstyrel- , 
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selagen, under förutsättning 

att Riksdagen godkänner pro-

positionen i oförändrad form. 

Helsingfors den 25 maj 1972. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Justitieminister Pekka Paavola 

Regel'lingens propos1t10n till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i konsularöverenskommelsema med Polen, 
Rumänien och Ungern . 

Utsända konsulers ställning bestämmes en
ligt den internationella sedvanerätten och för 
dess förtydligande ingångna överenskommelser 
mellan stater. Finland har år 1966 ingått 
en konsularöverenskommelse med Sooialistiska 
Rådsrepublikernas Förbund (Fördr.ser. 32-
3 3 / 66 ). I de konsularöverenskommelser mel
lan Finland och Folkrepubliken Polen, Fin
land och Rumänska Socialistiska Republiken 
och Finland och Ungerska Folkrepubliken som 
undertecknades i H elsingfors den 2 juni 1971 , 
resp. den 30 juni 1971 och 24 augusti 1971 
har man eftersträvat lösningar matsvaran.de 
dem som ingår i överenskommdsen med Sov
jetunionen. Det kan i detta samma,nhang kon
stateras , a1t Finland redan år 1934 med Ame
rikas Förenta Stater har slutit en vämkaps-, 
handels- och konsularfördrag (Fördr.ser. 24-
25/34 ) . Det må nämnas, att i Wien 24. 4. 
1963 godkänts en allmän öveDenskommelse om 
konsulära fö11bindelser, vilken trätt i kraft 
19. 3. 1967. Finland har än så länge inte an
sett det ändamålsenligt aH amluta sig till 
överenskommelsen. 

Avsikten med överenskommelserna med 
Polen, Rumänien och Ungern är att normera 
ioch utveckla de konsulära förb:ndelserna med 
dessa stater . I övierenskommelserna ingår de 
sedvanliga bestämmelserna om upprättande av 
konsulat, konsulära representanter, dessas upp
drag samt deras privilegier och immunitet. En 
konsuls huvuduppgifter ligger i allmänhet på 
1handelns och sjöfartens områden. Dessutom 
hör till en Jmnsu1s UiPPgifter att bevaka med
borgares i utnämningsstatens rättigheter och in
tressen och även lämna dem annan hjälp i för
läggningslandet. Under de senaste tiderna har 
emellertid i konsularöverenskommelserna även 
intagits bestämmelser om uppgifter som tidi
gare har ansetts ankomma på diplomatiska re
presentanter, till exempel att i allmänhet ut
·veckla de kulturella och vänskapliga förbin
delserna mellan ifrågavarande stater. Utveck
lingen går i den riktningen, att konsulära och 
diplomatiska representanter även i fråga om 
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privilegier och immunitet allt mera jämställes 
med varandra, vilket även framgår av över
enskommelserna med Polen, Rumänien och 
Ungern. 

Under förhandlingarna om överenskommel
sen med Polen väckte Finland även frågan om 
nordiskt konsulärt samarbete, dvs . att Finlands 
konsul skulle kunna bevaka medborgares i de 
övriga nordiska länderna intressen i Polen. 
Bestämmelser om konsulärt samarbete intogs 
också i en särskild notväxling, enligt vilken 
vid representation av ett annat nordiskt land 
överenskommelse om saken varje gång skall 
träffas mellan vederbörande stater och förlägg
ningslandet. Detta arrangemang gäller dock 
icke honorära konsuler, emedan Polen icke er
känner sådana. 

Finland har haft ett konsulat i Gdansk se
dan år 19 3 3. Danmark har för någon tid se
dan bett Finlands konsul i Gdansk bevaka 
även Danmarks intressen. Finland har bifallit 
denna anhållan och en framställning i saken 
har gjorts hos de polska myndigheterna, vil
kas slutliga ställningstagande man nu inväntar. 

Emedan de med · Polen, Rumänien och 
Ungern ingångna överenskommelserna, trots 
olikheterna i deras uppställning och formule
·ring, likväl i V·äsentlig mån ·grundar sig på 
samma principer och i sak 1ski1jer sig endast 
obetydligt från varandra, har man ansett det 
ändamålsenligt att avlåta en gemensam propo
sifron om dem. 

Första artikeln i överenskommelserna inne
håller definitioner på vissa i överenskommel
s,erna använda termer. Det är att märka, att 
överenskommelserna endast gäller utsända kon
suler. En uttrycklig bestämmelse som förb ju
der anlitande av honorära konsuler ingår ii arti
kel 10 i överenskommelsen med Rumänien. 

Första kapitlet i överenskommelsen med Ru
mänien och andra kapitlet i överenskommel
'sierna med resp. Polen och Ungern handlar om 
upprättande a.v konsulat, konsulsfullmakt och 
exekvatur, utnämning av konsulatsmedlemmar, 
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konsulatsmed.lems medborgarskap, identitets
dokument, som utfärdas för konsulär tjänste
man ooh chef ad interim (artiklarna 2-6 i 
överenskommelsen med Polen, artiklarna 2-
•11 i överenskommelsen med Rumänien och 
•artiklarna 2-7 överenskommelsen med 
Ungern). 

Enligt överenskommelserna kan endast med
borgare i sändande stat vara konsulär tjänste
man, han får icke ha stadig hemvist i mot
tagande stat (artikel 5 i överenskommelserna 
med Polen och Ungern och artikel 6 i över
enskommelsen med Rumänien) . Chef för kon
sulat kan börja sköta sina uppgifter efter det 
konsulsfullmakt överlämnats och den motta
gande staten beviljat exekvatur (artikel 3). 
I överenskommelsen med Rumänien finns dess
utom en bestämmelse om sändande stats skyl
dighet att inhämta mottagande stats godkän
nande av chefs för konsulat utnämning. I den 
·sistnämnda överenskommelsens första kapitel 
ingår dessutom närmast med överenskommel
·sen i Wien överensstämmande bestämmelser 
som berör meddelanden, som skall göras om 
.foonsula.tsmedlems familjemedlems och konsu
latsmedarbetares ankomst och avresa, samt an
talet konsulatsmedlemmar (artiklarna 5 och 
9), en artikel i vilken konsulatsmed.lem för
bjudes att vid sidan av sin tjänst utöva kom
mersiell verksamhet eller annan förvärvsverk
samhet samt en artikel som innehåller bestäm
melser om upphörandet av konsulära repre
sentanters uppdrag (artiklarna 10 och 11). 

Tredje kapitlet i överenskommelserna inne
håller bestämmelser om privilegier och immu
nitet för konsulat och desis medlemmar (ar
tiklarna 7-20 i överenskommelsen med Polen, 
·arlliklarna 26-42 i överenskommelsen med 
Rumänien och artiklarna 8-20 i örverenskom
mels1en med Ungern.) 

Konsulats utrymmen och chefs för konsulat 
bostad är okränkbara, och representanter för 
mottagande stat får icke utan vederbörligt 
tillstånd göra intrång i dem (artikel 9 i över
enskommelsen med Polen, artikel 28 i överens
kommels-en med Rumänien och artikel 10 i 
överens1kommelsen med Ungern) . Härvidlag 
skiljer sig överenskommelserna från varandra 
såtillvida, •aJtt ovan nämnda bestämmelser i 
överenskommelsen med Ungern har utsetts till 
att ärven avse konsulär tj änsllemans bostad. I 
överenskommelsen med Rumänien lur i arti
keln inrymts ett 3 och ett 4 stycke som berör 
skyddande arv konsulat genom mottagande stalls 

försorg mot våldshandlingar och störning. Egen-
1dom, siom enbart används för utförande av sän-
1dande stat·s konsulära uppdrag, även medräknat 
-transportmedel, får icke utsättas för tvångsinlö
·sen, beslag eller utsökningsåtgärder; transport
medel får icke utsättas för granskning av mot
tagande stats myndighet utanför konsulats ut
rymmen, förutom med chefs för konsulat eller 
diplomatisk representation tillstånd. Däremot 
kunde rumänerna icke godkänna den av Fin
land föreslagna bestämmelsen, enligt vilken 
det i fall av eldsvåda eiler annan olyckshän
delse förutsättes, att tillstånd till inträde i kon
sulat eller chefs för konsulat bostad meddelats. 
Denna bestämmelse ingår icke heller . i över
enskommelsen med Ungern. 

Enligt de artiklar i överenskommelserna, som 
berör beskattning är konsulats tjänsteutrym
men och konsulatsmed.lemmars bostäder samt 
till besittning av lägenhet berättigande aktier 
eller andelar i bostadsaktiebolag eller -andels
lag, då dessa aktier eller andelar ägs eller 
hyres av sändande stat eller av personer som 
företräder denna stat, befriade fr:ån alla stat
liga och kommunala skatter och avgifter med 
undantag av avgifter, som utgör ersättning för 
särskilda tjänster, och indirekta skatter i an
.slutning till byggnads·verksamhet. Försäljnings
vinst på sagda egendom är icke heller skatte
fri utom i det fall, att ägaren är främmande 
•Stat. Närmast på grund av de med stadgan
dena angående beskattning av bostadsaktie
bolag förenade tolknings·s.vårigheterna har 
den artikel i överenskommelsen med Rumä
nien som berör skattefrihet till denna del av
fattats i en mera allmän form ·-än motsva
rande artiklar i överenskommelserna med 
Ungern och Polen. I saik motsvarar dock stad
•gandena varandra. Även bestämmelserna an
gå·ende skattefrihet för konsulatsmedlemmar 
har samma sakinnehåll. Enligt överensk~m
melsen med Polen är konsulatsmed.lemmar och 
familjemedlemmar tillhörande deras hushåll be
friade från alla skatter och avgifter för person 
eller egendom utom i vissa i artikeln uppräk
nade undantagsfall, av vilka det i praktiken 
viktigaste är skyldigheten att betala sådana in
direkta skatter, som regelmässigt ingår i priset 
på varor och tjänster. I överenskommelserna 
med Un~ern och Rumänien anges åter de slag 
av inkomst eller egendom för vilka .skattefoi
het beviljas. I övriga fall skall skatt (till 
exempel omsättningsskatt eller stämpelskatt) 
alltid betalas (artikel 30 i överensk10mmelsen 

med Rumänien, artikel 11 i överenskommel
sen med Polen och a.rtikel 12 i överenskom
melsen med Ungern). 

Enligt den artikel som behandlar tullfrihet 
tillåter mottagande stat införsel till landet och 
återutförsel från landet samt beviljar befrielse 
från tullar, skatter och avgifter för varor, som 
är avsedda för konsulats tjänstebruk. Kon
sulatsmedarbetare åtnjuter sagda privilegier och 
immunitet i fråga om sådana varor, som de 
medför till landet då de första gången etable
rar sig där (artikel 3 7 i överenskommelsen 
med Rumänien och artikel 18 i överenskom
melserna med Polen och Ungern) . I samband 
med konsulatsmedlems död beviljar mottagande 
stat också vissa immuniteter i fråga om den 
avlidnes efterlämnade egendom (artikel 38 i 
överenskommelsen med Rumänien och artikel 
16 i överenskommelserna med Polen och 
Ungern). 

Chef för konsulat och konsulatsmed.lemmar 
står med vissa undantag utanför mottagande 
stats jurisdiktion. Överenskommelserna skiljer 
sig på denna punkt från varandra däri, att i 
överenskommelsen med Ungern .full ·Straffrätts
lig immunitet är undantagslös i fråga om samt
liga korrsuhtsmedlemmar, medan den i överens
kommelserna med Polen odh Rumänien gäller 
endast chef för konsulat. Full immunitet, med 
undantag för vissa .former av civil ta:lan, be
vilj as i de sistnämnda överensk,ommelserna en
dast chef för konsulat . Övriga konsulatsmed
lemmar åtnjuter .sådan immunitet endast i fråga 
om sina tjäns·teåligganden. När det gäller an
nat än tjärrsteåliggandien kan konsulär tjänste
man anhållas eller häktas för rättegång endast 
då det är fråga om grovt brott ( .art1iklarna 
33-34 i överenskommelsen med Rumänien 
och artikel 13 i över.enskommelserna med Po
len ooh Ungern). Konsulatsmedlemma·r kan 
inkallas såsom vittnen i rättgång vid domstol 
eller inför administrativ myndighet. De kan 
likväl vägra att vittna i ärenden, som angår 
deras tjänsteutövning, eller att uppträda såsom 
sakkunniga i ärenden, som angår sändande 
stats lag (artikel 3 5 i överenskommelsen med 
Rumänien, artikel 15 i överenskommelsen med 
Polen ooh ar,tikel 14 i överenskommels,en med 
Ungern). I överenskommelsen med Ungern har 
dessutom intagits en arti!kel, enligt vilken sän
dande stat kan avstå från ovan nämnda immu-. 
.n:iteter i fråg.a om jurisdiktion (artikel 15). 

Till de i avtalen nämnda immuniteterna hör 
även konsulatsmedlems befrielse från person-

liga tjänster och övriga förpliktelser i förlägg
ningslandet (artikel 36 i överenskommelsen 
med Rumänien och artikel 17 i överenskom
melserna med Polen och Ungern). I överens
kommelsen med Rumänien nämnes också be
frielse från mottagande stats socialskyddsavgif
ter (artikel 40) . I sistnämnda överenskom
melse finns dessutom artiklar som berör kon
sulära avgifter samt inträdande och upphö
rande av privilegier och immunitet ( artik
larna 32 och 42) och en artikel som innehål
ler bestämmelser angående diplomatisk perso
nals verksamhet inom konsulära uppdrag (ar
tikel 44). Mottagande stat skall vidtaga åt
gärder för att säkra konsulatsmed.lemmars rö
relsefrihet inom sitt territorium med beaktande 
av mottagande stats lagar och bestämmelser 
om områden till vilka tillträde för den natio
nella säkerhetens skull eller på grund av of
fentligt intresse är förbjudet eller begränsat 
(artikel 31 ) . Om konsulatsmedlemmar eller 
medlemmar av deras familjer är medborgare i 
mottagande stat eller där har sin egentliga 
hemvist, tillämpas icke ovan rela!}erade bestäm
melser angående privilegier och immunitet på 
dem (artikel 42 i överenskommelsen med Ru
mänien och artikel 20 i överenskommelserna 
med Polen och Ungern). 

I andra kapitlet i överenskommelsen med 
Rumänien och fjärde kapitlet i överenskom
melserna med Ungern och Polen uppräknas 
konsulära uppdrag (artiklarna 12-25 i över
,enskommelsen med Rumänien, artiklarna 21-
34 i överenskommelsen med Polen och artik
.larna 21-35 i öv~renskommelsen med Un
.gern). Det ankommer i främsta rummet på 
konsulära representanter att bistå såndande 
.stats medborgare, och de lrnn vid skötseln 
.av sina 'lllppgifter vända sig direkt till de 
.Lokala myndigheterna. Mottagande stat skall 
iinom överenskommen tid meddela konsul, om 
merborgare i sändande stat blivit häktad 
eller anhållen. Mottagande stat skall tillåta, 
.att konsur besöker häktad eller anhållen 
1person och står i kontakt med denne. Be
stämmdser •rörande konsuls rätt a.tt stå i 
Urnntakt med sändande sta,ts medborgare ingår 
i artiklarna 22 ocih 23 i överenskommelsen 
med Rumänien och i artiklarna 20 och 31 i 
överenskommeLserna med Ungern ooh Polen 
samt i protokollen till sistnämnda överens
kommelser. Konsulär tjänsteman har rätt att 
träffa, bistå och råda envar medborgare i sän
dande stat och vid behov skaffa honom rätte-
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gångsbiträde, och mottagande stat får icke på 
något sätt begränsa medborgares i sändande 
stat tillträde till konsulat. Mottagande stat 
skall inom tre dagar efter häktning eller an
hållande underrätta sändande stats konsulat 
därom. Rätt att besöka ovan nämnda med
borgare i sändande stat skall beviljas konsulär 
tjänsteman inom fyra dagar räknat från tid
punkten för anhållandet eller häktningen. I 
överenskommelsen ingår även bestämmelser om 
fortsatt rätt för konsulär tjänsteman att besöka 
sändande stats medborgare, som är anhållen 
eller häktad. Ovan nämnda rättigheter skall 
utövas i enlighet med mottagande stats lagar 
ooh stadganden, dock under förutsättning, att 
tillämpandet av dessa icke omintetgö·r sagda 
rättigheter. 

Konsulär myndighet har även rätt aitt 
mottagande stats domstolar och hos dess admi
nistrativa myndigheter företräda sändande stats 
medborgare, vilka icke har tillfälle att själva 
bevaka sina rättigheter och intressen. Konsu
lär tjänsteman har rätt att föra register över 
medborgare som vistas i hans konsulsdistrikt, 
att utfärda pass och visa och att registrera 
födelser och dödsfall bland sändande stats 
medborgare och lämna behöriga uppgifter till 
ifrågavarande lands myndigheter. Konsulär 
tjänsteman kan vid behov för myndigheter i 
mottagande stat föreslå, att någon utses till 
förmyndare eller god man för medborgare i 
sändande stat. 

Över de talrika notariatuppdrag som ankom
mer på konsulära myndigheter har i överens
kommelserna intagits detaljerade förteckningar 
(artikel 19 i överenskommelsen med Rumä
nien och artikel 27 i överenskommelserna med 

Polen och Ungern). Utredning av och redo
visning för sändande stats medborgares kvar
låtenskap hör likaså till konsulära myndig
heters befogenhet (artiklarna 20-21 i över
enskommelsen med Rumänien ooh artiklarna 
28-29 i överenskommelserna med Polen och 
Ungern). De konsulära myndigheterna har ock
.så många uppdrag flå flod- och havstrafikens 
och civilflygets område (artiklarna 23-24 i 
.överenskommelsen med Rumänien och artik
ilarna 31-33 i överenskommelserna med Po
len och Ungern). 

Slutartikeln i överenskommelserna innehåller 
bestämmelser angående överenskommelsens ra
tificering, ikraftträdande och uppsägning. 

Med stöd av vad ovan anförts föreslås 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna de be
stämmelser i den i Helsingfors den 
2 juni 1971 ingångna konsularöverens
kommelsen mellan Republiken Finland 
och Folkrepubliken Polen, den i Hel
singfors den 30 juni 1971 ingångna 
konsularöverenskommelsen · mellan Re
publiken Finland och Rumänska Socia
listiska Republiken och den i Helsing
fors den 24 augusti 1971 ingångna 
konsularöverenskommelsen mellan Re
publiken Finland och Ungerska Folk
republiken, som erford1·ar Riksdagens 
godkännande. 

Enär ifrågavarande konsuiaröverenskommel
ser innehåller bestämmelser som hör till om
rådet för lagstiftningen, förelägges Riksdagen 
till antagande följande lagförslag: 

Lag 
om godkänoonde av vissa bestämmelser i den med Polen ingångna 

konsularöverenskommelsen. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 2 
juni 1971 mellan Republiken Finland och Folk
republiken Polen ingångna konsularöverens
kommelsen är, försåvitt de hör till området 
for lagstiftningen, i kraft såsom därom avita
lats. 

Närmare bestämmelser om tillämpningen av 
bestämmelserna i konsularöverenskommelsen. 
utfärdas vid behov genom förordning. 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i den med Rumänien ingångna 

konsularöverenskommelsen. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas : 

5 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 
30 juni 1971 mellan Republiken Finland och 
Rumänska Socialistiska Republiken ingångna 
konsularöverenskommelsen är, försåvitt de hör 
till området för lagstiftningen, i kraft såsom 
därom avtalats. 

Närmare bestämmelser om tillämpningen av 
bestämmelserna i konsularöverenskommelsen 
utfärdas vid behov genom förordning. 

om godkännande av 
Lag 

vissa bestämmelser i d~n med 
konsularöverenskommelsen. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Ungern ingångna 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 
24 augusti 1971 mellan Republiken Finland 
och Ungerska Folkrepubliken ingångna kon
sularöverenskommelsen är, försåvitt de hör till 
området för lags.tif.tningen, i kraft såsom därom 
avtalats . 

Närmare bestämmelser om tillämpningen av 
bestämmelserna i konsularöverenskommelsen 
utfärdas vid behov genom förordning. 

Helsingfors den 5 ma1 1972. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

I 
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KONSULARÖVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finland och 
Folkrepubliken Polen 

Republiken Finlands President och Folk
republiken Polens Statspresidium har 

för att stärka de vänskapliga reiationerna 
mellan de båda staterna, och 

for att reglera och utveckla de konsulära 
förbindelserna mellan dem, 

beslutat avsluta en konsularöverenskommelse 
och har i detta syfte till sina befullmäktigade 
ombud utsett: 

Republiken Finlands President 

Väinö Leskinen, 
minister för utrikesärendena, 

Folkrepubliken Polens Statspresidium 

Stefan J edrychowski, 
Folkrenubliken . Polens minister för 

' utrikesärendenai, 

vilka, efter att ha utväxlat sina fullmakter, som 
befunnits riktiga och behöriga, överenskommit 
om följande: 

I. Definitioner 

Artikel 1 
I denna överenskommelse avser: 

a) "konsulat" generalkonsulat, konsulat eller 
vicekonsulait; 

b) "konsulsdistrikt" deit för konsulatet be
stämda verksamhetsdistriktet; 

c) "chef cför konsulat" person, som berät
tigats att verka i denna egenskap; chef för 
konsulat kan vara antingen generalkonsul, kon
sul eller vicekonsul; 

d) "konsulär tjänsteman" person, chef för 
konsulat medräknad, som i denna egenskap 
erhållit i uppdrag att handlägga konsulära upp
drag; 

KONWENCJA KONSULARNA 

mi~dzy Polskl! Rzeczqpospolitq 
Ludowl! a Republikq Finlandii 

Rada Pans.twa Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej i Prezydent Republiki Finlandii, 

ozyw1eni ch<:;cil! umocnienia przyjaznych 
stcsunkow mi~dzy obydwoma Panstwami, 

pragn~c uregulowac i rozwinl!c stosunki 
konsularne mif,!dzy nimi, 

postanowili zawrzec Konwencj<:; konsularnl! 
i w tym celu wyznaczyli swoich Pelnomocni
kow: 

Prezydent Republiki Finlandii 

Väinö Leskinena, 
Ministra Spraw Zagranicznych 

Republiki Finlandii, 

Rada Par5.stwa Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej 

Stefana J fdrychowskiego, 
Ministra Spraw Zagranicznych Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, 

kt6rzy po wymianie swoich pelnomocnictw, 
uznanych za dobre i sporz~dzone w nalezytej 
formie, zgodzili sif2 na nas·tf2puji:!ce postanowie
nia: 

I. Definicje 

Artykul 1 
Dla cel6w niniejszej Konwencji nast~puji:!ce 

wyrazenia maji:! nizej okreslone znaczenie: 
a) "urzi:!d konsularny" oznacza ka.Zdy kon

sulat generalny, konsulat lub wicekonsulat; 
b) "okr',!g konsularny" oznacza iterytorium 

wyznaczone urzf,!dowi konsularnemu dla wyko
nywania funkcji konsularnych; 

c) "kierownik urzf.)du konsularnego" oznacza 
osob<:; powolan~ do dzia:l:ania w tym charak
ter2e; kierownik urz<:;du konsularnego moze 
miec stopie.6 konsula generalnego, konsula lub 
wicekonsula; 

d) "urzf2dnik konsularny" oznacza kaid~ 
osobf,!, wli:!cznie z kierownikiem urz\!du kon
sularnego, powolanq w rtym charakterze do 
wykonywania funkcji konsularnych; 

e) "konsulatsmedarbetare" envar hos sän
dande stat anställd person, som utför tekniska, 
adminis.trativa eller serviceuppdrag .i konsula
tet; 

f) "konsulatsmedlemmar" konsulära tjänste
män och konsulatsmedarbetare; 

g) ''konsula tsu trynunen' ', oberoende av 
äganderätt, byggnader och delar av byggnader 
samt områden i anslutning härtill, vilka ute
slutande användes för konsulatets behov; 

h) "konsulatsarkiv" ·konsulatets samtliga 
papper, handlingar, brevväxling, böcker, filmer, 
ljudband, diarier och förteckningar samt chiffer
metoder, koder och kortregister samt lösöre, 
som avser konsulatsarkivets skyddande och sä
kerhet; 

i) "farkost" fartyg eller luftfarkost, som är 
berättigad att föra den sändande statens flagga 
och är regis.trerad i denna stat, med undantag 
av örlogsfartyg och militära luftfarkoster; 

j) "grovt brott" enligt mottagande stats lag 
straffbart hro1tt, för vilket s1traffpåföljden är 
minst tre års eller strängare frihetsstraiff; 

k) "medborgare", då sammanhanget så för
utsätter, även juridisk person. 

II. Upprättande av konsulat samt utnämnande 
av chef för konsulat 

Artikel 2 
1. Konsulat kan upprättas på mottagande 

stats område endast med samtycke av denna 
stat. 

2. Sändande och mottagande stat bestäm
mer i överen&kommelse om stationeringsort och 
och om klass för konsulat samt om gränserna 
för konsulatsdistrikt. 

Artikle 3 
1. Chef för konsulat kan börja fullgöra sina 

uppgifter efter det konsulsfullmakt överlämnats 
och den mottagande staten beviljat exekvatur. 
I fullmakten skall nämnas chef ens för konsulat 
fullständiga namn och hans rang samt konsula
tets stationeringsort och konsulsdistrikt. 
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e) "pracownik konsularny" oznacza kaidi:! 
osobf2 zatrudnionl} -przez Panstwo wysylaji!ce 
dla wykonywania czynnosci technicznych, ad
minis.tracyjnych i uslugowych w urzf,!dzie kon
sularnym; 

f) "czfonkowie urz12du konsularnego" oz
nacza urz~dnik6w i pracownik6w k.onsularnych; 

g) "pomieszczenia konsularne" oznacza bu
dynki lub cz<:;sci budynkow oraz itereny przy
na:lezne do nich, niezaleznie od tego czyji:! 
Si:! wfasnosci~, uzytkowane wylqcznie dla celow 
urzf2du konsularnego; 

h) "archiwa konsularne" oznacza wszystkie 
pisma, dokumenty, korespondencj~, ksil:!zki, 
filmy, tasmy magnetofonowe i rejestry urzf,!du 
konsularnego, li:!cznie z szyframi i kodami, 
kartoteki oraz wszelkie urz~dzenia przeznaczone 
do ich ochrony lub przechowywania; 

i) "statek" oznacza kazdy statek uprawniony 
do podnoszenia bandery Panstwa wysylaji:!cego 
oraz kaidy samolot zarejestrowany w tym 
Panstwie, z wyj~tkiem okr12t6w wojennych i 
samolot6w wojskowych; 

j) "powaine przestf.)pstwo" oznacza przes
tf.)pstwo, kt6re zgodnie z prawem Panstwa 
przyjmuji!cego zagrofone jest kar~ co najmniej 
trzech lat pozbawienia wolnosci lub karl! 
wyiszi!; 

k) "obywatel" oznacza, gdy jest to wlasci
we, r6wniez osob<:; prawni:!. 

II. Ustanowienie urz§du konsularnego oraz 
mianowanie kierownika urz§du konsularnego 

Artykul 2 
1. Urzi!d konsularny moze byc ustanowiony 

na terytorium Panstwa przyjmujl:!cego tylko za 
zgodl! tego Panstwa. 

2. Par5.stwo wysy:l:aji:!ce i Panstwo przyjmu
ji:!ce okresli:! w drodze porozumienia siedzibe 
i klasf,! urzedu konsularnego oraz granice jego 
okr',!gu konsularnego. 

Artykul 3 
1. -Kierownik urzf,!du konsularnego b',!dzie 

dapuszczony do wykonywania swych funkcji 
po przedstawieniu list6w komisyjnych i udzie
leniu mu exequatur przez Panstwo przyjmuji:!ce. 
W listach komisyjnych bl!di! wymienione imiona 
i nazwisko oraz stopie.6 sluzbowy kierownika 
urzedu konsularnego, jak r6wniez siedziba i 
okr<:;g konsularny tego urz~du. 

, I 
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2. Till dess att exekvatur meddelats må chef 
för konsulat tillåtas att handlägga sina uppgif
ter ad interim. I sådant fall tillämpas stad
gandena i denna överenskommelse. 

3. Bfiter det att chef för konsulat medde
lats exekvatur eller i 2 mom. nämnt tillstånd 
ad interim, skall den mottagande staten vid
taga nödiga åtgärder för att han skall kunna 
utföra sina tjänsteuppgifter och åtnjuta honom 
tillkommande lä1ttnader, privilegier och immu
nitet. 

Artikel 4 
1. I den händelse att konsulär .tjänsteman 

förordnats att tjänstgöra vid konsulat i annan 
egenskap än såsom chef för konsulat, skall sän
dande stats diplomatiska representation, innan 
han börjar fullgöra sina uppgifter, meddela 
utrikesministeriet i mottagande sitat den konsu
lära tjänstemannens fullständiga namn, hans 
tjänsteställning och det konsulat, till vilket han 
förordnats. 

2. Sända:nde stat skall även meddela ut
ri:kesministeriet i mottagande stat envar kon
sulatsmedarbetares fullständiga namn och arten 
av hans uppgifter. 

Artikel 5 
1. Konsulära tjänstemän skall vara sändan

de stats medborgare. 
2. Mottagande ·stat utfärdar för envar kon

sulatsmedarbetare behörigt dokument såsom 
bevis över, att han är berättigad att inom den
na stats område utföra till hans tjänst hörande 
uppgifter. 

Artikel 6 
1. I den händelse att chef för konsulat är 

förhindrad att utföra sina uppgifter ·eller att 
tjänsten såsom chef för konsulat är vakant, k~ 
sändande stat befullmäktiga tjänsteman vid 
samma konsulat eller tjänsteman vid annat 
konsulat i mottagande stat eller medlem av den 
diplomatiska personalen vid sin därvarande 
diplomatiska representation att ad interim 
verka såsom chef för konsulat. Denna persons 
fullständiga nanm och hans tjänstes:tällning 
skall i förväg meddelas utrikesministeriet i 
mottagande stat. 

2. Do czasu udzielenia exequatur kierownik 
urzE;Jdu konsularnego moze byc tymczasowo 
doipuszczony do wykonywania swych funkcji. 
W takim przypadku majf! zastosowanie posta
nowienia niniejsz·ej Konwencji. 

3. Niezwlocznie po udzieleniu kierownikowi 
urzE;Jdu konsularnego exequatur lub tymczaso
wego zezwolenia, wymienionego w ustE;Jpie 2, 
Parl.stwo przyjmujf!ce podejmie niezbE;Jdne kroki 
w celu umozliwienia mu wykonywania jego 
funkcji oraz korzystania z przyslugujf!cych mu 
ulatwien, przywilej6w i immunitet6w. 

Artykul 4-
1. W przypadku mianowania urz~dnika 

konsularnego na stanowisko inne, anizeli 
kierownika urz~du konsularnego, przed przy
stf!pieniem przez niego do wykonywania 
~wych funkcji, przedstawicielstwo. d~plo~a:~y
czne Panstwa \vysylajl!cego notyfiku3e mims
terstwu spraw zagranicznych Panstwa przyj
mujf!cego imiona, · nazwisko i stopien sluzbowy 
urzE;Jdnika konsularnego, oraz U!Zf!d konsularny, 
do kt6rego zostal on skierowany. 

2. Panstwo w,ysylajl!ce bE;Jdzie takze notyfi
kowac ministerstwu spraw zagranicznych Panst
wa przyjmujf!cego imiona i nazwisko oraz zakres 
obowif!zk6w kazdego pracownika konsularnego. 

Artykul 5 
1. Urz~dnikami konsularnymi mogf! byc 

jedynie obywatele Panstwa wysylajl}cego: 
2. Panstwo przyjmujf!ce wyda kazdemu 

urzE;Jdnikowi konsularnemu odpowiedni doku
ment stwierdzajf!CY jego prawo do wykony
wania funkcji konsularnych na terytorium 
tego Panstwa. · 

Ar.tykul 6 
1. J ezeli kierownik urzE;Jdu konsularneg~ 

jest niezdolny do wykonywania swych funkq1 
lub jezeli stanowisko kierownika urzE;Jdu kon
sularnego nie jest obsadzone, Panstwo wy
sylajf!ce moze upowaznic urz~dnika konsu
larnego tego samego lub innego urz~du konsu
lam:i:ego alJbo czlonka personelu dyplomatycznego 
swego przedstawidelstwa dyplomatycznego w 
Panstwie przyjmujf!cym do tymczasowego 
dzialania w charakterze kierownika urzE;Jdu 
konsularnego. Imiona i nazwisko oraz stopien 
sluzbowy 1tej osoby zoStanf! uprzednio zako
munikowane ministerstwu spraw zagranicznych 
Pans;twa przyjmuj~cego. 

2. Person som befullmäktigats att ad inte
rim verka såsom chef för konsulat åtnjuter 
samma lättnader, privilegier och den immunitet, 
som tillkommer chef . för konsulat och förut
sättes i denna överenskommels.e. Är han med
lem av den diplomatiska personalen vid den 
diplomatiska representationen åtnjuter han 
ytterligare samma privilegier och den immuni
tet, som han har rätt till i egenskap av med
lem av den diplomatiska personalen. 

III. Lättnader, privilegier och immunitet 

Artikel 7 
Mottagande stats myndigheter skall på allt 

sätt underlätta utförandet av konsulatets upp
gifter. 

Artikel 8 
Sändande stats riksvapen samt skylt med 

konsulatets namn på sändande stats och mot
tagande stats officiella språk, kan fästas på de 
byggnader, som användes såsom konsulat samt 
såsom tjänstebostad för chef för konsulat. Sän
dande stats nationalflagga kan användas på 
nyssnämnda byggnader samt på fordon, som 
chef för konsulat använder för tjänsteuppdrag. 

Artikel 9 
1. Konsulatslokaler är okränkbara. Motta

gande stats myndigheter får icke inträda i 
konsulatslokaliteter utan tillstånd av chef för 
kon~ulatet, av chef för sändande stats diplo
matiska representation eller av person, som nå
gondera av dessa befullmäktigat att meddela 
tillstånd. Härvid förutsättes att tillstånd med
delats i fall av eldsvåda eller annan olyckshän
delse, som kräver omedelbara säkerhetsåtgär
der. Dessa myndigheter har dock icke under 
några omständigheter tilfatånd att bryta mot 
okränlcbarhetsprincipen för konsulatsarkiv. 
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2. Osoba upowazmona do tymczasowego 
dzialania jako kierownik urzE;Jdu konsularnego 
biiidzie korzystac z takich ulatwien, przywilej6w 
i immunitet6w, jakie Sl! przewidziane na 
podstawie niniejszej Konwencji dia kierownika 
urz~du konsularnego. W przypadlrn, jezeli 
osoba ta jest czlonkiem personelu dyplomaty
cznego przedstawicielstwa dyplomatycznego, 
b1Jdzie ona korzystac r6wniez z dodatkowych 
przywilej6w i immunitetow, do kt6rych jest 
u,prawniona jako czlonek personelu dyplomaty
cznego. 

III. Ulatwienia, przywileje immunitety 

Artykul 7 
Organy Panstwa przyjmujf!cego przyznaj~ 

urz\!dowi konsularnemu wszelkie ufa twienia w 
wykonywaniu jego funkcji. 

Artykul 8 
Na budynku uzywanym dla cel6w urzE;Jdu 

konsularnego oraz na rezydencji kierownika tego 
urz\!du mogq byc umieszczone godlo Panstwa 
wysylajqcego oraz tablica z nazwl! urz\ldu 
konsularnego w jE;Jzykach urzE;Jdowych Pans.twa 
wysylaj~cego i Panstwa przyjmujf!cego. Flaga 
Panstwa wysylajf!cego moze byc wywieszana na 
wyzej wymienionych budynkach oraz na 
Srodkach transportu w czasie ich uzywania 
przez kierownika urz\!du konsularnego dla 
cel6w sluzbowych. 

Artykul 9 
1. Pomieszczenia konsularne s~ nietykalne. 

2. Vad ovan i punkt 1 är stadgat gäller 
även chefens för konsulat bostad. 

3. Konsulatsarkiv är alltid okränkbart obe
roende av var det förvaras . 

Organy Panstwa przyjmuj~cego nie mogf! 
wkraczac do pomieszczen konsularnych bez 
zgody kierownika urzE;Jdu konsularnego, kierow
nika przedstawicielstwa dyplomatycznego Pan
stwa wysylajf!cego lub osoby nalezycie upo
waznionej przez jednego z nich do wyrazania 
takiej zgody. Zgoda taka jest domniemana w 
przypadku pozaru lub innego nieszcz~sliwego 
wypadku wymagajqcego niezwlocznych czyn
nosci ochronnych. w zadnym przypadku orga
nom tym nie wolno jednak naruszyc zasady 
nietykalno8ci archiw6w konsularnych. 

2. Postanowienia ust\lpu 1 stosujf! siE;J 
r6wniez do rezydencji kierownika urzE;Jdu kon
sularnego. 

2 12095/71 

3. Archiwa konsularne Sf! nietykalne w 
kazdym czasie i niezaleznie od tego gdzie siE;J 
znajdujq. 
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Artikel 10 
1. Konsulat har rätt att fritt kommunicera 

med sändande stats myndigheter, diplomatiska 
representationer och andra konsulat, oberoende 
av deras stationeringsort. I förenämnt syfte 
må konsulat använda samtliga kommunicerings
medel, innefattande diplomatiska kurirer och 
kurirförsändelser samt chiffer och koder. 

2. Konsulats officiella korrespondens och 
kurirpost, som sänts till konsulat eller avsänts 
från detta, är okränkbar liksom även förseglade 
diplomatiska försändelser med synliga yttre 
tecken av vilka framgår deras officiella karak
tär. Sådan korrespondens, kurirpost och diplo
matisk försändelse får icke granskas eller kvar
hållas av mottagande stats myndigheter. Har 
myndigheter i mottagande stat likväl skäl att 
allvarligt miss.tänka, att försändelse innehåller 
annat än korrespondens, handlingar eller före
mål av officiell karaktär uteslutande avsedda 
för tjänstebruk, kan de begära, a:tt försändelsen 
i deras närvaro öppnas av befullmäktigad före
trädare för den sändande staten. Samtyckes 
ej till denna begäran, skall försändelsen åter
sändas till det ställe, därifrån den avsänts. 

Artikel 11 
1. Konsulats tjänsteutrymmen och :konsu

latsmedlemmars bostäder, vilka äges eller hyres 
av sändande stat eller av person, som företrä
der denna stat, ävensom aktier •eller andels
bevis i bostadsaktiebolag eller -andelslag, vilka 
berättigar till besittning av lägenheter, är be
friade från alla andra statliga, regionala och 
kommunala skatter och avgifter med undantag 
av avgifter, som utgör ersättning för särskilda 
tjänster och indirekta skatter i anslutning till 
byggnadsverksamhet. 

2. Ovan i punkt 1 avsedda skattefriheter 
tillämpas icke på skatter och avgifter, såvida 
de enligt gällande lag i den mottagande staten 
skall erläggas av fysisk eller juridisk person, 
som träffat överenskommelse med sändande 
stat eller med person företrädande denna stat. 

3. Konsulatsmedlemmar och familjemedlem
mar tillhörande deras hushåll är befriade från 
alla nationella, regionala eller kommunala skat
ter och avgifter för person eller egendom med 
undantag av: 

Artykul 10 
1. Umid konsularny ma prawo swobodnego 

porozumiewania siE2 z organami Panstwa wy
sylaj ~cego, przedstawicielstwami dyplomaty
cznymi oraz innymi urz~dami konsularnymi 
rtego Panstwa bez wzglE2du na to gdzie si~ 
znajduj~. W .tym celu urz~d konsularny moie 
uiywac wszelkich srodk6w l~cznosci, wl~cznie 
z kurierami dyplomatycznymi i bagazem dyplo
matycznym oraz moie uzywac szyfr6w i kod6w. 

2. UrzE2dowa korespondencja urz12du kon
sularnego, poczta kurierska oraz bagaz dyplo
matyczny, nosz~ce widoczne zewnr:.trzne znaki 
swego charakteru urz12dowego, zar6wno wysyla
ne przez urz~d konsularny, jak i dla niego 
przeznaczone, s~ nietykalne i organy Panstwa 
przyjmuj~cego nie bE2d~ ich koritrolowac ani 
zatrzymywac. Jezeli jednak organy Panstwa 
przyjmuj~cego maj~ powazn~ podstawE2 s~dzic, 
ie bagai posiada inn~ zawartosc niz korespon
dencj\!, dokumenty lub przedmioty o charakterze 
urz\!dowym przeznaczone wyl~cznie do uiytku 
sluzbowego, mag~ prosic o otwarcie takiego 
bagaiu w ich obecno§ci przez . upowainionego 
przedstawiciela Panstwa wysylaj~cego. Jeieli 
prosba 1ta nie zostanie spdniona, bagaz zostanie 
zwr6cony do miejsca, sk~d pochodzi. 

Artykul 11 
1. Pomieszczenia konsularne i rezydencje 

czlonk6w urz\!du konsularnego, jak r6wniei 
udzialy w sp&kach i sp&dzielniach mieszkanio
wych, upowazniaj~ce do posiadania mieszkan, 
kt6rych w!:ascicielem lub dzieriawq jest 
Panstwo wysylaj~ce lub jakakolwiek osoba 
dziafaj~ca W jego imieniu, zwolnione SI! od 
wszelkich pai1stwowych, regionalnych i komu
nalnych podatk6w i jakichkolwiek obci~zen, 
innych anizeli oplaty za swiadczenie okreslo
nych uslug lub jakiekolwiek posrednie podatki 
zwiqzane z budow~. 

2. Zwolnienia wymienione w ust12pie 1 nie 
stosuj~ si\! do takich podatk6w i obci~ien, 
kt6re zgodnie z prawem Panstwa przyjmuj~cego 
oplacane sq przez fizyczne lub prawne osoby, 
zawieraj~ce lUnowy z Panstwem wysylaj~cym 
lub osob~ dzialaj~c~ w jego imieniu. 

3. Czlonkowie urz~du konsularnego i czfon
kowie ich rodzin, po.zostajqcy z nimi we 
wsp6lnocie domowej, s~ zwolnieni od wszel
kich podatk6w i obci~ien, osobistych lub 
rzeczowych, pa15.stwowych, regionalnych lub 
komunalnych, z wyj~tkiem: 

a) sådana indirekta skatter, som regelmäs
sigt ingår i priset på varor och tjänster; 

b) skatter på privat fast egendom på den 
mottagande statens område; 

c) skatter på annan privat inkomst i den 
mottagande staten än sådan, som den sändande 
staten erlagt i lön eller arvode för 1tjänsrteför
rättning eller -uppdrag; 

d) kvarlåtenskaps- och avska.tter i moitta
ga:nde stat, med beaktande av stadgandena i 
artikel 16; 

e) avgifter för särskilda tjänster; 

f) stämpelskatter, med beaktande av stad
gandena i punkt 1. 

4. Ovan i punkt 1, 2 3 avsedda skattefri
heter tilläi11pas på alla liknande eller väsent
ligen motsvarande skatter och avgifter, som 
senare införes utöver eller i stället för dessa. 

5. På skattefriheter, vilka avses ovan punkt 
3 och 4, .tillämpas stadgandena i artikel 20 . 

Artikel 12 
1. Konsulatsmedlem är icke underkastad 

den mottagande statens jurisdiktion med av
seende på straff-, civil- och förvaltningslagstift
ning för åtgärd som han vidtagit i officiell 
egenskap, med beaktande av stadgandena i 
artikel 20. 

2. Vad ovan i punkt 1 är stadgat tillämpas 
dock icke i civiltalan: 

a) som föranledes av överenskommelse, 
gjord av konsulatsmedlem, och vilken överens
kommelse icke av uttryckligen eller underför
stått gjort på den sändande statens vägnar; 

b) som anhängiggöres på åtgärd av tredje 
part till följd av skada som fordon eller far
kost orsakat vid olyckshändelse i den motta
gande s;taten; 

c) som föranledes av åtgärder som konsu
lär tjänsteman vidtagit med stöd av artikel 28. 

3. Den sändande staten kan häva befrielse 
från jurisdiktion för konsulatsmedlemmar. Ett 
sådant hävande skall vara uttryckligt, och 
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a) podatk6w posrednich tego rodzaju, kt6re 
normalnie wliczane s~ w cenc;i towar6w lub 
uslug; 

b) podatk6w od prywatnego mienia nieru
chomego polozonego na tery.torium pans.twa 
przyjmuj~cego; 

c) podatk6w od prywatnych dochod6w 
uzyskiwanych w panstwie przyjmuj~cym z 
innych zrodd niz wynagrodzenie, placa lub 
dodatki otrzymywane od Panstwa wysylajl!cego 
w zwi~zku z wykonywaniem funkcji lub 
obowi~zk6w utzE2dowych; 

d) podatk6w spadkowych i podatkow od 
przeniesienia prawa wl:asnosci pobieranych w 
Pans.twie przyjmuj~cym, z zas.trzeieniem posta
nowien artykulu 16; 

e) oplat pobieranych z tytulu swiadczenia 
okrdlonych uslug; 

f) oplat s.templowych, z zastrzeieniem posta
nowiei5. ustE2pu 1. 

4. Zwolnienia przewidziane w us t~pach 1, 
2 i 3 stosuj~ si~ do identycznych lub w istocie 
podobnych podatk6w i obci~zen, ktore w 
przyszfosci b\!d~ naloione dodatkowo lub w 
miejsce istniej~cych podatk6w lub obci~ien. 

5. Do zwolnien przewidzianych w us.tE2pach 
3 i 4 odnoszq siE2 postanowienia artykulu 20. 

Artykul: 12 
1. Czlonek utZE2du konsularnego nie podlega 

jurysdykcji karnej, cywilnej lub administra
cyjnej Pai1stwa przyjmuj~cego odnofoie czyn
nosci dokonanych przez niego w charakterze 
urzE2dowym, z zas:trzeieniem postanowien ar
tykulu 20. 

2. Postanowien usiE2pu 1 nie stosuje siE2 
jednak do pow6dztwa cywilnego: 

a) wyniklego z umowy zawartej przez 
czlonka urz!}du konsularnego, w kt6rej nie 
wyst©powal on wyrafoie lnb w spos6b dom
niemany jako przedstawiciel Panstwa wysy
laj~cego; 

b) wniesionego przez osobE2 trzeci~ na sku
tek szkody powstalej w wyniku wypadlm spo
wodowanego w Panstwie przyjmuj~cym przez 
pojazd lub statek; 

c) wyniklego z czynnosci dokonanych przez 
urz\!dnika konsularnego zgodnie z aNykul:em 28. 

3. Panstwo wysylaj~ce moze zrzec siE2 im
munitetu jurysdykcyjnego czlonka urzE2du kon
sularnego. Takie zrzeczenie siE2 powinno byc 

.I 
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skriftligt meddelande därom skall tillställas be
hörig myndighet i motta~ande s~at. . . . . 

4. Hävande av befrielse fran 1unsdikt1on 
anses icke innefatta hävande av befrielse från 
att undergå verkställande av dom, för vilket 
särskilt hävande är nödigt. 

Artikel 13 
1. Mot chef för konsulat får icke inledas 

något som helst förfarande till följd av annan 
åtgärd än sådan, som han vidtagit i officiell 
egenskap, ej heller annan än i artikel 12 p:inkt 
2 bestämd, av domstol eller annan myndighet 
i mottagande land utförd rättegång i brottmål, 
civihnål eller förvaltningsrättsligt mål, utom på 
grundval av föregående överenskommelse, som 
på diplomatisk väg träffats . mellan de avtals
slutande staterna. 

2. Vad ovan i punkt 1 är stadgat tillämpas 
även på familjemedlemmar tillhörande chefens 
för konsulat hushåll, med beaktande av stad
gandena i artikel 20. 

Artikel 14 
1. Konsulär tjänsteman, på vilken stadgan

dena i artikel 13 icke tillämpas, kan för .rätte
gång häl~tas eller fängslas endast då det är 
fråga om grovt brott och på förordnande av 
behörig myndighet i mottagande stat . 

2. Med undantag av ovan i punkt 1 nämnt 
fall får sådan konsulär tjänsteman icke utsättas 
för frihetsberövande eller -begränsning, med 
undantag av vid verkställande av domstols 
siutliga utslag. 

3. Vad ovan i punkt 1 och 2 är stadgat 
tillämpas även på familjemedlemmar tillhöran
de konsulär tjänstemans hushåll, med beaktan
de av stadgandena i artikel 20. 

Artikel 15 
1. Konsulatsmedlemmar kan inkallas så

som vittnen i rättegång i domstoJ eller inför 
administrativ myndighet. De kan vägra upp
träda såsom vittne i ärenden, som angår deras 
tjänsteutövning, eller såsom sakkunniga i ären
den, som angår sändande stats lag. Åtgärder 

zawsze wyraine i zakomunikowane wlasciwym 
organom Panstwa przyjmujf!cego na · pis~ie . 

4. Zrzeczenie si~ immunitetu jurysdykcyj
nego nie b~dzie uwazane za domniemane 
zrzeczenie si~ immunitetu w stosunku do 
wykonania orzeczenia, co do kt6rego odr~bne 
zrzeczenie si~ jest niezb~dne. 

Artykul 13 
1. W odniesieniu do jakiejkolwiek czyn

nosci, dokonanej przez kierownika urz~du 
konsularnego poza jego dzialalnoscil), w charak
terze urz~dowym, nie b~dl! przeciwko niemu 
podejmowane jakiekolwiek srodki, ani nie 
b~dzie wszczynane przed Sf!dami lub innymi 
organami Panstwa przyjmujf!cego jakiekolwiek 
post~powanie karne, cywilne lub administracyj
ne, inne niz okre5lone w ust~pie 2 artykulu 
12, chyba ze w drodz·e dyplomatycznej zostanie 
uprzednio mi~dzy obu Panstwami osif!gni~te 
porozumienie w tej sprawie. 

2. Postanowienia ust~pu 1 stosuj~ sie r6w
niez do czfonk6w rodziny kierownika urz~du 
konsularnego, pozostajf!cych z nim we wsp61-
nocie domowej, z zastrzezeniem' pos.tanowien 
artykulu 20. 

Artykul 14 
1. Urz~dnik konsularny, do k:t6rego nie 

stosuj:t si~ postanowienia artykulu 13, moze 
byc aresztowany lub zatrzymany przed roz
praw~ tylko w przypadku "popdnienia powaz
nego przest~pstwa i na podstawie decyzji wla
sciwego organu Pa11stwa przyjmuj~cego. 

2. Z zastrze.ieniem przypadku okreslonego 
w ust~pie 1, tak.i urz~dnik konsularny nie 
mo.Ze podlegac jakiemukolwiek pozbawieniu 
lub ograniczeniu wolnosci, opr6cz wykonania 
prawomocnego orzeczenia s::Jdowego. 

3. Postanowienia ust~p6w 1 i 2 stosuj~ si~ 
r6wniez do czlonk6w rodziny urz~dnika konsu
larnego, pozostaj~cych z nim we wsp6lnocie 
domowej, z zastrze.ieniem pqstanowien arty
kulu 20. 

Artykul 15 
1. Czlonkowie urz~du konsularnego mog:} 

byc wzywani do skladania zeznan w charak
terze swiadk6w w toku post~powania s:tdowego 
lub administracyjnego. Mog:t oni odm6wic 
zlozenia zeznan w charakterze swiadk6w) 
odnofoie spraw nalez~cych do zakresu ich 

till att tvinga konsulär tpänsteman att fram
träda såsom vittne eller avgiva vittnesmål är 
icke tillåtna. Stäm11ii1g skall delgivas i form 
av officiell skrivelse och får icke innehålla hot 
om tvångsåtgärder. 

2. På begäran av konsulär tjänsiteman kan 
hans vittnesmål mottagas vid en honom lämp
lig tidpunk:t i konsulatets utrymmen eller i 
hans bostad eller, såvitt möjligt, skriftligt. 

3. När konsulatsmed.lem uppträder såsom 
vittne är han berättigad att avgiva försäkran 

stället för ed. 

4. Vad ovan i punkt 1, 2 och 3 är stadgat 
tillämpas, i tillämpliga delar, på familjemed
lemmar tillhörande konsulär tjänstemans hus
håll, med beaktande av stadgandena i artikel 
20. 

Artikel 16 
Avlider konsulatsmedlem eller familjemed

lem tillhörande hans hushåll skall den mot
tagande &taten tillåta att den avlidnes lösöre 
tullfritt utföres från landet och kvarlåtenskaps
och arvsskatt får icke uppbäras, såvida denna 
egendom funnits i den mottagande staten en
bart på den grund, att den avlidne vistades i 
denna stat såsom konsulatsmedlem eller med
lem av konsulatsmedlems familj. På denna 
artikel tillämpas stadgandena i artikel 20. 

Artfa:el 17 
. Konsulatsmedlemmar och familjemedlemmar 

tillhörande deras hushåll är befriade från alla 
de allmänna skyldigheter, som lagar och be
stämmelser i den mottagande s.taten åläcrger an-

a d b gaen e registrering av utlänningar och anskaf-
fande av vistelsetillstånd för dessa liksom 
äv_en från alla personliga och offen;Hga för
pliktelser eller militära skyldigheter i likhet 
med militära tvångsutskrivningar, kontributio
ner och in .. "kvarteringar, med beaktande av stad
gandena i artikel 20. 
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dzialalnosci urz~dowej, b1dz w charakterze 
rzeczoznawc6w w zakresie prawa Panstwa 
wysylaj:tcego. Podejmowanie jakichkolwiek 
srodk6w w celu zmuszenia urziiJdnika konsular
nego do stawienia si<;i w charakterze swiadka 
lub do zlozenia zeznan jest niedozwolone. 
W ezwania b~d:} mialy form~ pisma urz~do
wego i nie mog:t zawierac groZby zastosowania 
srodk6w przymusu . 

2. Na wniosek urzi;idnika konsularnego, jego 
zeznania w charakterze swiadka mogq byc 
przyjQte w dogodnym dla niego czasie, w 
pomieszczeniach konsularnych lub w jego 
mieszkaniu, albo tez gdy jest to dopuszczalne, 
mogq byc udzielone na pismie. 

3. Czlonek urz~du konsularnego jest upraw
niony, przy skladaniu zezna11 w charakterze 
swiadka, do z-iozenia przyrzeczenia w r.niej-scu 
przysi~gi. 

4. Postanowienia ustep6w 1, 2 i 3 stosui:f 
si~ w odpowiednim zakresie do czlonk6w ro
dziny urz~dnilrn konsularnego, pozostajf!cych z 
nim we wsp6lnocie domowej, z zastrzezeniem 
postanowien artykulu 20. 

Artykul: 16 
W przypadku smierci czlonka urz\)du kon

sularnego lub czlonka jego rodziny, pozosta
j~cego z nim we wsp6lnocie domowej, Pans.two 
przyjmujqce zezwoli na wyw6z mienia rucho
mego zmarlego bez opbt celnych i bez pobie
rania jakiegokolwiek podatku spadkowego lub 
od nabycia praw maj~tkowych, jezeli mienie 
to znajdowalo si~ w Pafistwie przyjmujl),cym 
wy.J::tcznie w zwi:tzku z przebywanic-.m w tym 
Panstwie zmarlego w charakterze czlonlrn urzf,l
du konsularnego Iub czlonka rodziny czl:onka 
urz~du konsularnego. Postanowienia artykufo 
20 sto·sui:t si~ do niniejszego artykulu. 

Ar,tykul 17 
Czlonkowie urz<;du konsularnego oraz czfon

lm-,;vie ich rodzin, pozos1taj;'!cy z nimi we wsp-61-
nlocie domowej, sq zwolnieni od wszelkich 
obowi:tzk6w przewidzianych w ustawach i 
przepisach Panstwa przyjmui:tcego w sprawie 
rejestracji cudzoziemc6w i uzyskiwania zezwolen 
na zamieszkanie, jak rowniez od wszelkich 
swiadczen osobistych i s.J:uzby publicznej lub 
obowiqzk6w wojskowych, takich jak wojskowe 
rekwizycje, kontrybucje i zakwaterowanie, z 
zas:trzezeniem postanowie6 artykulu 20. 

I I 
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Artikel 18 
1. Mottagande stat tillåter införsel till lan

det och återutförsel från landet samt beviljar 
befrielse från alla tullar och avgifter: 

a) för föremål , fordon medräknade, som är 
avsedda för konsulatets ,tjänstebruk, i samma 
omfattning som för föremål, avsedda att bru
kas i tjänsten av sändande stats diplomatiska 
representation; 

b) för föremål, fordon medräknade, som är 
avsedda att brukas personligen av konsulär 
tjäns'ternan eller av familjemedlemmar tillhö
rande hans hushåll ävensom föremål avsedda 
för hans etablerande, i samma omfattning som 
för föremål avsedda att brukas personligen av 
medlemmar av sändande stats diplomatiska 
personal, med beaktande av stadgandena i arti
kel 20. 

2. Konsulatsmedarbetare åtnjuter i punkt 1 
definierade privilegier och immunitet i fråga 
om sådana föremål, vilka de medför till landet 
då de första gången etablerar sig i landet. 

Artikel 19 
Konsulatsmedlemmar och familjemedlemmar 

tillhörande deras hushåll skall iakttaga samtliga 
rnottagande stats lagar och bestämmelser an
gående ansvarighetsförsäkring för användning 
::i.v fordon eller farkoster. 

Artikel 20 
Konsulatsmedlemmar eller familjemedlem

mar til11iörande deras hushåll, såvida de är 
den mottagande statens medborgare eller har 
~in stadigvarande boningsort i denna stat, åt
njuter icke de privilegier och de:n immunitet, 
~vm nämnes i artikel 11 punkt 3 och 4, artikel 
12 punkt 1, aritikel 13 punkt 2, artikel 14 
punkt 3, artikel 15, 16, 17 och artikel 18 
punkt 1. 

IV. Konsuls uppgifter 

Artikel 21 
Konsulär tjänsteman främjar de ekonomiska, 

kulturella och vetenskapliga relationerna samt 

Artykul 18 
1. Panstwo przyjmujl!ce b~dzie zezwalac na 

przyw6z i powrotny wyw6z oraz udzielac 
zwolnieri. od wszekich opfat celnych i obcil!zen 
w odniesieniu do: 

a) przedmiot6w, wll!cznie z pojazdami, 
przeznaczonych do uzytku sfozbowego urz~du 
konsularnego, w takim samym zakresie, jak w 
odniesieniu do przedmiot6w przeznaczonych do 
uzytku sluzbowego przedstawicielstwa dyplo
matycznego Panstwa wysyfajl!cego; ' 

b) przedmiot6w, wll!cznie z pojazdami, 
przeznaczonych do uzytku osobistego urz~dnika 
konsularnego i czfonk6w jego rodziny, pozo
s.tail!cych z nim we wsp6lnocie domowej, jak 
r6wniez przedmiot6w przeznaczonych dia jego 
urz~dzenia si~, w takim samym iakresie, jak 
w odniesieniu do przedmiot6w przeznaczonych 
do uzytku personelu dyplomatycznego Panstwa 
wysylaj!!cego, z zastrzeieniem postanowien 
artykclu 20. 

2. Pracownicy konsularni korzystail! z 
przywilej6w i zwolnien okreslonych w ust~pie 
1 w odniesieniu do przedmiot6w przywiezionych 
w czasie ich pierwszego urzl!dzania si~ . 

Artykul 19 
Czfonkowie urz12du konsularnego i czlon

kowie ich rodzin, pozostajijcy z nimi we 
wsp6lnocie domowej, powinni stosowac si~ do 
obowiazk6w wynikajl!cych z ustaw i przepis6w 
Pans:t;a przyjmujqcego w zakresie ubezpiecze
nia od odpowiedzialnosci cywilnej z rt:yturu 
ryzyka wobec os6b trzecich, wynikajl!cego z 
uzywania jakiegokolwiek pojazdu lub statku. 

Artykul 20 
Przywileje i immunitety okrdlone w ust!2-

pach 3 i 4 artykufo 11, ust12pie 1 artykufo 12, 
ust~pie 2 artykufo 13, ust<~pie 3 artykclu 14, 
artykclach 15, 16, 17 i ust~pie 1 artykclu 18 
nie b~dl! przyslugiwac czfonkom urz~du konsu
larnego i czlonkom ich rodzin, pozostajl!cym ~ 
nimi we wsp61nocie domowej , jeieli Sl! ont 
obywatelami Panstwa przyjmujqcego albo majq 
sta.J:e miejsce zamieszkania w tym Panstwie. 

IV. Funkcje konsularne 

Artykul 21 
Urz~dnik konsularny b~dzie przyczyniac sil) 

do rozwoju stosunk6w gospodarczych, hand-

handelsförbindelserna mellan sändande och 
motaagande stat samt utvecklar på andra sätt 
de vänskapliga relationerna mellan dem. 

Artikel 22 
Konsulär itjänsteman är vid utförande av 

sina uppdrag berättigad att vända sig till dom
stolar och andra myndigheter inom konsuls
dis.trikt. 

Artikel 23 
1. Konsulär tjänsteman barr rätt att skydda 

sändande s:ta,ts och dess medborgares rättig
heter och intressen. 

2. Konsulär tjänsteman har rätt att utan 
särskild fullmakt i mottagande stats domstolar 
och hos dess administrativa myndigheter före
träda sändande stats medborgare, som på grund 
av frånvaro eller annat giltigt skäl är förhind
rad att skydda sina rättigheter eller intressen. 

.3 . Ovan i punkt 2 nämnt ombudskap är i 
kraft till dess den företrädda utsett en befull
mäktigad eller själv börjat bevaka sina rättig
heter och intressen. 

Artikel 24 
Konsulär tjänsteman. har rätt att 
a) föra register över sändande stats med

borgare, som stadigvarande eller tillfälligt vis
tas i hans konsulsdis.trikt; 

b) för medborgare i sändande stat utfärda 
pass eller andra identitetsbevis och resedoku
ment samt göra ändringar i och förnya sådana 
handlingar; 

c) utfärda visa. 

Artikel 25 
1. Chef för konsulat äger rätt att förrätta 

vigsel under förutsi:ittning, aitt båda äkten
skapskontrahenterna är medborgare i sändande 
stat och att ingående av sådant äktenskap iake 
s.trider mot lag i mottag:mde stat. Konsulait 
skall meddela behörig myndighet i mottagande 
stat ätenskap, som ingåtts. 

2. Konsulär qansteman har rätt att föra 
register över födelser och dödsfall bland sän-
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lowych, kulturalnych i naukowych mi~dzy 
Pari.stwem wysyhjl!cym a Panstwem przyj
mujqcym, jak r6wniez w inny spos6b popierac 
przyjazne sitosunki mil)dzy nimi. 

Artykul 22 
Urzi,;dnik konsularny ma prawo, wykonujqc 

SWe funkcje, ZWtaCaC si~ do Sqdow i innych 
organow w swym okr~gu konsularnym. 

Artykul: 23 
1. Urz~dnik konsularny uprawniony jest do 

obrony praw i interes6w Panstwa wysyfajl!cego 
i jego obywateli. 

2. Urz~dnik konsularny uprawniony jest do 
zast~powania, bez specjalnych pdnomocnictw, 
przed sqdowymi i administracyjnymi organami 
Panstwa przyjmuj~cego kazdego obywatela 
Panstwa wysylajl!cego, kt6ry z powodu nieo
becnosci lub wskutek innej waznej przyczyny 
nie moze bronic swoich praw i interesow. 

3. Zast~pstwo okreslone w us.t~pie 2 trwa 
do czasu, gdy osoba zast~powana ustanowi 
swego pdnomocnika lub sama podejmie obron~ 
swych praw i interes6w. 

Artykcl 24 
Uw~dnik konsularny uprawniony jest do: 
a) rejestrowania obywateli Panstwa wy

syhjqcego s.tale lub czasowo zamieszkalych w 
jego okr~gu konsularnym; 

b) wydawania obywatelom Panstwa wy
sylajl!cego paszport6w lub innych zaswiadczeri 
tozsamosci i dokument6w podr6zy oraz do 
uzupdniania i wznawiania waznosci tych doku
ment6w; 

c) wydawania wiz. 

Artykul 25 
1. Kierownik urzli)du konsularnego jest 

uprawniony do przyjmowania oswiadczen 0 

wst~pieniu w zwiqzek ma}zenski pod warunkiem, 
ze obie strony Sl! obywatelami Panstwa wy
sylajl!cego, jak r6wniez pod warunkiem, ze 
przyjmowanie takich oswiadczei1 nie jest zabro·· 
nione przez prawo Panstwa przyjmuj~cego . 
Urzl!d konsularny b~dzie zawiadamiac wfasciwe 
organy Panstwa przyjmuj ')cego o zawartych 
zwil!zkach malzet1skich. 

2. Urz~dnik konsularny jest uprawniony do 
rejestrowania urodze11 i zgon6w obywateli 



16 

dande stats medborgare samt lämna behöriga 
uppgifter till vederbörande ~yndighete~ i den
na s•tat. Detta fritar dock icke den sai1dande 
statens medborgare från skyldigheten att iakt
ta~rn lao-ar och bestämmelser, som i mottagande 
st~t är

0 

gällande angående anmäh1ingar om fö
delse och dödsfall. 

Artikel 26 
Konsulär tjänsteman kan vid behov för judi

ciella eller andra myndigheter i mottagande 
stat föreslå, att lämpliga :personer utses ,~il 
temporära eller permanenta förmyndare, t~~ 
uodemän eller till förmögenhetsförvaltare for 
~1edborgare i sändande stat, då egendom blivit 
utan övervalming. 

Artikel 27 
1. Konsulär tjänsteman må utföra följande 

uppgif ter: 
a) uppgöra, bevittna och i deposition mot

tacra testamenten samt uppgöra andra hand
lit~gar, som är bevis över ensidiga viljeförkla
ringar av medborgare i den sändande staten; 

b) uppgöra vch b evittna handlingar, som 
bekräftar rättshadlingar, vilka företagits mellan 
sändande statsmedborgare, mellan ~ändande och 
mottagande stats medborgare ell~r tredje stats 
medboro-are såvida dessa handlingar kommer 
till anv'ind~ing och föranleder rättsliga påfölj
der inom den sändande statens område; 

c) bevittna medborgares i sändande stat 
namnteckningar på handlingar av alla . slag; 
intyga avskrifter av oc? utdrag .::1r han.~lingar, 
som utfärdats av myndigheter, t)ansteman eller 
enskilda personer i sändande stat; 

d) mottaga och bevittna ut~~gor ~v med
borgare i sändande stat ~Kh utfarda till saken 
hörande intyg och handlmgar; 

e) legalisera handlingar uppgjorda av myn
digheter eller tjänstemän i sändande eller mot
tagande stat; 

f) på begäran av domstolar och andra myn
dis::heter i sändande stat av dess medborgare 
m;ttaga frivilligt avgivna vit_tnesmål i civ~~l 
och till dessa medborgare vidarebefordra JUtl
diska och andra handlingar, som förenämnda 
domstolar eller andra myndigheter utfärdat an
gående dessa mål; 

Panstwa wysylaji!cego oraz do przekazywania 
odpowiednich informacji wlasdwym organom 
tego Panstwa. Nie zwalnia to jednalcze . oby
wateli Panstwa wysylajqcego od obowii!zku 
przestrzegania ustaw i_ przepis6-:v Panst~a 
przyjmujqcego w sprawie zglaszama lub reie
stracji urodzeil. i zgon6w. 

Artykul 26 
Urz<,;dnik konsularny moze w razie potrzeby 

proponowac s4dowym lub innym organom 
Panstwa przyjmuji!cego wlasciwe osoby, aby 
dzia.l:al:y tymczasowo lub stale jako opiekunowie 
lub kuratorzy obywateli Panstwa wysylajqcego, 
b;;}dz jaka kuratorzy mie~ia . .tych obywateli, 
jezeli pozostaje ono bez opieki. .. 

Artykul: 27 
1. Urz~dnik konsularny moze wykonywac 

nast<,;puj qce funkcje: 
a) sporzqdzac, uwierzytelniac . i przechowy: 

wac w depozycie testamenty oraz sporzqdzac 
inne dokumenty s.twierdzajqce . jednostronne 
czynnosci prawne obywateli P(lnstwa wy-
sylajf!cego; , 

b) spotzf!dzac i uwierzytelniac dokumenty 
SitwierdZajqce czynnosci prawne mi~dzy . oby
watelami Panstwa wysylajl}.cego lub mi~dzy 
obywatelami Panstwa wysyl:ajl}.cego i oby
wMelami Panstwa przyjmujqcego, bl!dz panstwa 
trzeciego, jezeli takie dok~rr;enty· 

1 
i:rnjl}. byc 

wykorzystane i majl}. 1,vywrzec skutKl prawne 
w Panstwie wysylajl}.cym; 

c) uwierzytelniac podpisy obywa~eli Panstwa 
wysyfajqcego na wszelkich doJmmentac;h; 
uwierzytelniac odpisy i wycil}.gi z dokumentow 
wydai.'1.ych przez wladze, ~soby urz~dowe lub 
obywateli Panstwa wysylaJqcego; .. 

d) przyjmowac i uwierzytelniac oswiad
czenia obywateli Panstwa wysyfajqcego oraz 
wydawac odpowiednie zaswiadczenia i doku
menty; 

e) legalizowac dokumenty wydane prz_ez 
organy lub osoby urz~dowe Pai1stwa wysyla)q
cego lub Panstwa przyjmujricego; 

f) przyjmowac na wniosek sqd6w i innych 
organ6w Panstwa wysyhjqcego dobrowoln~ 
zeznania w sprawach cywilnych od obywate_li 
tego Panstwa oraz przekazywac im wszel~e 
dokumenty sitdowe i pozasqdowe w takich 
sprawach, pochodz~ce od wyzej wymienionych 
sqd6w i innych organ6w; 

g) av sändande stats medborgare till för
varing mottaga penningar, värdeförmål samt 
handlingar; 

h) utföra andra uppdrag, vilkas handhavan
de sändande stat anförtrott honom, under för
utsättning, att dessa icke strider mot lagar och 
bestämmelser i mottagande stat. 

2. Handlingar, vilka uppgjorts, bevittnats 
eller legaliserats av sändande stats konsulära 
tjänsteman och vilka försetts med officiella 
stämpel, äger samma kraft och verkan, som 
om tjänstemän eller myndigheter i mottagande 
stat skulle ha uppgjort eller bevittnat dem. 
Myndigheter i mottagande stat är dock skyldiga 
att erkänna nämnda handlingars giltighet en
dast såvida dessa icke strider mot lagar och 
bestämmelser i denna stat . 

Artikel 28 
1. Avlider sändande stats medborgare skall 

vederbörande myndighet i mottagande stat 
omedelbart underrätta sändande stats konsulära 
tjänsteman därom och utan avgift sända honom 
avskrift av dödsattesten. 

2. Erhåller myndighet i mottagande stat 
kännedom om, att i denna stat efter avlidande 
person, oberoende av dennes medborgarskap 
finnes kvarlåtenskap, i fråga om vilken sän
dande stats medborgare kan ha intressen att 
bevaka, skall sagda myndighet omedelbart un
derrätta sändande stats konsulära tjänsteman 
om sa...1<en. 

3. Behörig myndighet i fördragsslutande 
stat, inom vars område den i punkt 1 och 2 
nämnda kvarlåtenskapen finnes, skall i enlighet 
med denna stats lagar och bestämmelser vid
taga behöriga åtgärder för att skydda kvar
låtenskapen samt tillställa konsulär tjänsteman 
avskrilt av eventuellt testamente ävensom 
sail)tliga ·tillgängliga uppgifter om arvingar och 
om kvarlåtenskapens art och värde samt lämna 
honom upplysningar, när behandlingen av arvs
ärendet börjar och i vilket sikede det befinner 
sig. 

4. I ärenden, nämnda i punkt 1 och 2, 
angående skyddande av kvarlåtenskap, kan kon
sulär tjänsteman samarbeta med behöriga myn
digheter i mottagande stat, särskilt: 

a) i alla åtgärder för skyddande av kvar
låtenslrnpen mot skada, försäljning av lösegen · 
dom medräknad; 
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g) przyjmowac do depozytu pieniqdze, ko
sztownosci i dokumenty od obywateli Panstwa 
wysylaj~cego; 

h) wykonywac inne funkcje powierzone mu 
przez Panstwo wysyfajqce, jdeli nie sq one 
sprzeczne z ustawami i przepisami pari.stwa 
sprzejqcego. 

2. Akty i dokumenty sporzqdzone, uwierzy
telnione lub zalegalizowane przez urz~dnika 
konsularnego Pari.stwa wysylajqcego, zaopa
trzone w urz~dowq piecz~c, majq tak~ sam~ moc 
i wywierajq tak.i sam skutek, jak gdyby byly 
s:porzqdzone lub zalegalizowane przez organy 
lub osoby urz<,;dowe Panstwa przyjmujqcego. 
Jednakze organy Panstwa przyjmujqcego sq 
zobowiqzane do uznawania waznosci wymie
nionych dokument6w tylko w taldm zakresie, 
w jakim nie Sq one sprzeczne z ustawami i 
przepisami tego Panstwa. 

Artykul 28 
1. W przypadlm smierci obywatela Panstwa 

wysylajqcego w Panstwie przyjmujqcym wl:as
ciwy organ niezwlocznie powiadomi o tym 
urz~dnika konsularnego Panstwa wysyfajl}.cego 
i dostarczy mu bezplatnie odpis aktu zgonu. 

2. W przypadku, gdy organ Panstwa 
przyjmuj?cego dowie si<,; o spadku pozostawio
nym w tym Panstwie przez osob12 zmadl}. 
niezaldnie od jej obywatelstwa, w kt6rym 
obywatel Panstwa wysylaj?cego moze byc 
zainteresowany, organ ten niezwlocznie powia
domi o tym urz~dnika konsularnego Panstwa 
wysyfajqcego. 

3. Wfasciwy organ Panstwa, na terytorium 
kt6rego znajduj.e si~ spadek wymieniony w 
usNpach 1 i 2, podejmie odpowiednie srodki 
zgodnie z ustawami i przepisami tego Panstwa · 
dla ochrony spadku i przeka.Ze urzi;'dnikowi 
konsularnemu odpis testamentu, jezeli zostal 
s,porzqdzony, jak r6wniez wszelkie dostE2pne 
informacje dotyczqce spadkobierc6w oraz sl<ladu 
i wartosci spadlm, a takze zawiadomi go o 
terminie rozpocz~cia post\!powania w sprawie 
lub o stadium w jakim si~ ono znajduje. 

4. W sprawach dotycz11cych ochrony spadku 
wymienionego w ust~pach 1 i 2 urzE2dnik 
konsularny moze wsp6lpracowac z wlasciwymi 
organami pari.stwa przyjmujl}.cego, w szczeg61-
nosci : 

a) przy podejmowaniu wszelkich srodk6w, 
niezb~dnych dla zapobiezenia szkodzie w od
niesieniu do spadku, lqcznie ze sprzedaZq 
mienia ruchomego; 
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b) vid utseende av förvaltare eller godeman 
för kvarlåtenskapen och vid ordnande av 
övriga frågor rörande kvarlåtenskapens förval
tande. 

5. Framställer sändande stats medborgare, 
som icke har boningsort i mottagande stat eller 
aimars är depresenterad där, anspråk på kvar
låtenskap i denna stat, är konsulär tjänsteman 
befullmäktigad att antingen själv eller genom 
ombud företräda honom i domstolar och hos 
övriga myndigheter i mottagande stat. 

6. Sändande stats konsulära tjänsteman kan 
på sådana medborgares i sin stat vägnar, vilka 
icke bor i mottaga.l1.de stat, mottaga deras 
arvs- och testamentsandelar ävensom alla er
sättnincrar pensioner, sociala förmåner eller 
försäkri'ng~belopp för att vidarebefordra dessa 
till personer, som är berättigade att erhålla 
dem. 

7. Kvarlåtenskap i form av lösöre, tillhörig 
medborgare i sändande stat, och medel, som 
influtit av dess försäljning, kan överlämnas 
till konsulär tjänsteman, såvida arvlåtares ford
ringsägares anspråk är tillgodo.sedda eller säker
het ställts för dessa samt alla skatter och av
gifter i anslutning till kvarlåtenskapen är er
lagda eller säkerhet ställts för dessa. 

Artikel 29 
1. I händelse sändande stats medborgare, 

som icke har hemvist i mottagande stat, har 
avlidit på resa i denna stat, skall hans efter
lämnade egendom utan särskild procedur över
lämnas till konsulär tjäns.teman från sändande 
stat. Konsulär itjänsteman, till vilken denna 
egendom öv~rlämnats, skall till beloppet av 
dess värde betala de skulder, den avlidne 
ådragit sig under sin vistelse i mottagande 
stat. 

2. Konsulär tjänsteman är berättigad, med 
beaktande av lagar och bestämmelser i mot
tagande stat, till utlandet sända i derma arti
kel punktl och i artikel 28 punkt 6 och 7 
nämnd kvarlåtenskap. 

Artikel 30 
1. Konsulär tjänsteman har rätt att träffa, 

bistå och råda envar medborgare i sändande 
stat samt vid behov anskaffa honom rätte-

b) przy wyznaczaniu administratora lub ku
ratora spadku i przy zal:atwianiu innych spraw 
dotyczi!cych zarzi!dzania spadkiem. 

5. Jezeli obywatel Panstwa wysyl:aji!cego 
ma roszczenia do spadku pozostawionego w 
Pml.stwie przyjmuji!cym i obywatel 1ten nie 
zamieszkuje w tym Panstwie, ani nie jest w 
inny spos6b reprezentowany, urz~dnik konsu
larny jest upowazniony do reprezentowania 
itego obywatela, bezpo5rednio lub za posred
nictwem przedstawiciela,. przed Si!dami lub 
innymi organami Panstwa przyjmuji:!cego. 

6. Urz~dnik konsularny Panstwa wysyl:aj::i
cego moze przyjmowac udzialy lub zapisy spad
kowe nalezne obywatelom tego Pansitwa, nie 
zamieszkuj~cym w Panstwie przyjmuji!cym, jak 
r6wniez wszelkie p!atnosci z ty.tuhi odszkodo
wan, rent i ubezpiecze11 spolecznych oraz 
wplywy z polis ubezpieczeniowych, w celu 
prze'kazania osobom upowa.Znionym do ich 
otrzymania. _ 

7. Mienie ruchome i sumy pochodzi!ce z 
likwidacji spadku, naleznego o~ywatelowi 
Pa11stwa wysyfaji:!cego, mogi! byc przekazane 
urz~dnikowi konsularnemu, pod vrarunkiem, 
ze roszczenia wierzycieli osoby zmarlej zosta1:y 
zaspolrnjone lub zabezpieczone, a takze wszyst
kie podatki i opl:aty dotyczi!ce spadku zostaly 
zap1:acone lub zabezpieczone. 

Artykul 29 
1. W przypadku, gdy . obywatel Panstwa 

wysyhj::icego, nie posiadajlfCY stal:ego miejsca 
zamieszkania w Panstwie przyjmuji:!cym, zmad 
w razie potrzeby, zapewnic mu opieki;: prawn::i. 
przedmioty pozostal:e po nim przekazuje sii:; 
bez specjalnego posti;:powania urz~dnikowi 
konsularnemu Panstwa wysyfaji!cego. Urz\!dnik 
konsularny, kt6remu przedmioty te zostaly 
przekazane, pokryje cllugi zadi!gni\!te przez 
zmaclego w czasie jego pobytu w Panstwie 
przyjmuji!cym, do wysokosci wartosci tych 
przedmiot6w. 

2. Urz~dnik konsularny jest upowa.Zniony 
przekazywac za granic\!, przy uwzgl\!dnieniu 
ustaw i przepis6w Panstwa przyjmuji!cego, 
spadki wymienione w ust~pie 1 niniejszego 
artykulu oraz w ust~pach 6 i 7 artykuru 28. 

Artykul 30 
1. Urz~dnik konsularny ma prawo poro

zumiewac si~ z ka.Zdym obywatelem Panstwa 
wysyl:ajlfcego, udzielac mu pomocy i rady, a 

gångsbiträde. Mottagande sta:t får icke på något 
sätt begränsa medborgares i sändande stat till
träde till konsulat. 

2. Vederbörande myndigheter i mottagande 
stat skall utan dröjsmål meddela konsulär 
tjänsteman om medborgare i sändande stat 
blivit anhållan, häktad eller i någon som helst 
annan form berövad sin frihet. 

3. Konsulär tjänsteman från sändande stat 
har rätt att när som helst besöka eller annars 
stå i kontakt med sändande s.tats medborgare 
som anhållits , häktats eller i någon som helst 
annan form berövats sin frihet eller som av
tjänar frihetsstraff. I detta stycke avsedda 
rättigheter skall utövas enligt i mottagande 
s·tat gällande lagar och bestämmelser, fängelse
reglementen medräknade, med beaktande av att 
tillämpandet av sagda fo_gar och bestämmelser 
icke får omintetgöra dessa rättigheter. 

Artikel 31 
1. Konsulär tjänsteman äger rätt att lämna 

all hjälp åt sändande stats fartyg och deras 
besättningar; han kan utöva de befogenheter 
lagstiftningen i sändande stat tillerkänner att 
övervaka och kontrollera denna stats fartyg 
och deras besättningar samt vidtaga samtliga 
åtgärder, vilkas syfte är att säkerställa itilläm
pandet av sändande stats lagstiftning inom sjö
fartens och flygtrafi:kens område. I denna av
sikt kan konsul.är tjänsteman även avlägga be
sök ombord på sändande stats fartyg omedel
bart efter det de blivit inklarerade, och deras 
befäl och manskap kan besöka honom. 

2. Myndigheter i mottagande stat skall 
respektera alla de åtgärder, som konsulär 
tjänsteman, enligt lagar och bestämmelser i 
sändande stat, vidtar rörande sändande stats 
fartyg och deras besättningar, medräknat åt
gärder till att avlöna fartygets befälhavare och 
besättningsmedlemmar eller till att skilja dem 
från tjänsten ävensom till att lösa 8llehanda 
tvister mellan fartygets kapten och dess be
sättning, såvida dessa åtgärder icke krän...~er 
domstolars och andra myndigheters i motta
gande stat behörighet för sådana brotts och 
förseelsers vidkommande vilka stör den all
männa ordningen och säkerheten i hamn, eller 
dessa domstolars och myndigheters rätt att till-
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w razie potrzeby, zapewnic mu opiek\! prawna. 
Panstwo przyjmuji!Ce nie b~dzie w zaden 
spos6b ograniczac obywatelom Panstwa wysy
laji!cego dost~pu do urz~d6w konsularnych 
tego Panstwa. 

2. Wl:asciwe organy Panstwa przyjmuj~cego 
niezwfocznie poinformuji! urz~dnika konsular
nego . Pal'istwa wysyhji!cego o aresztowaniu, 
zatrzymaniu lub jakimkolwiek innym pozba
wieniu wolnosci obywatela Panstwa wysyfaji!
cego. 

3. Urz~dnik konsularny Panstwa wysylaji!
cego ma prawo w kazdym czasie odwiedzac 
obywatela tego Pa11s-twa, aresztowanego, za
trzymanego lub w innej formie pozbawionego 
wolnosci albo odbywaj~cego kar~ wi~zienia, a 
takie porozumiewac si~ z nim w inny spos6b. 
Prawa okreslone w niniejszym ust<;pie, b\:di! 
wykonywane zgodnie z ustawami i przepisami 
Paristv.ra przyjmuj~cego, wl:;icznJe z przepisami 
regulaminow wiQziennych, z tym jednak, ze 
stosowanie tych ustaw i przepis6w nie uchyli 
tych praw. 

Artyku~ 31 
1. Urz~dnik konsularny jest uprawniony 

do udzielania wszelkiej pomocy statkom 
Panstwa wysyhj:tcego i ich zalogom; moie on 
korzystac z przewidzianego przez ustawy i 
przepisy Paristwa wysylaj~cego prawa do nad
zoru i inspekcji statk6w tego Panstwa i ich 
zal6g oraz podejmowac wszelkie srodld w cdu 
zabezpieczenia przestrzegania ustawodawstwa 
Panstwa wysyhji:!cego . dotyczi!cego zeglugi 
morskiej i powietrznej . W tym celu moze on 
r6wniei odwiedzac stadd Panstwa wysyl:ajlt
cego niezwfocznie po dokonaniu odprawy przy 
ich wejsciu, a takze przyjmowac wizyty kapi
tan6w i zal6g .tych statk6w. 

2. Organy Panstwa przyjmuji!cego b~d::i 
respektowac wszelkie 8rodki podj~te przez 
urz~clnika konsularnego zgodnie z ustawami i 
przepisami Panstwa wysyl:aji!cego w stosunku 
do statko\v tego Panstwri. i ich za.J:6g, wlf!cznie 
ze srodkami podj~tymi dla zaanga.iowania lub 
zwolnienia kapitana i czlonk6w zafogi, jak 
r6wniez dla rozs,trzygania spor6w wszelkiego 
rodzaju miQdzy kapitanem a czlonkami zafogi, 
pod warunkiem, ze takie 8rodki nie naruszaii! 
jurysdykcji s::td6w i innych organ6w Panstwa 
przyjmuji!cego odnofoie przes:t<i)pstw zald6cajlt
cych spokoj publiczny i bezpieczenstwo portu, 
ani te.i ich prawa do stosowania ustaw i 
przepis6w Paristwa przyjmuj~cego do wszyst-
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lämpa lagar och bestämmelser i mottagande 
stat på fartyg inom dess område, oberoende 
av dessa fartygs nationalitet. För verkställande 
av nämnda åtgärder kan konsulär tjänsteman 
begära bistånd av vederbörande myndigheter 
i mottagande stat . 

Artikel 32 
1. Då domstol eller annan myndighet i mot

tagande stat har för avsikt at t häkta eller an
nars anhålla befälhavare på sändande stats 
fartyg eller medlem av dess besättning eller 
annan person, som icke är medborgare i mot
tagande stat, eller ombord på sådant fartyg 
beslagataga egendom, skall vederbörande myn
digheter i mottagande stat därom underrätta 
konsulär tjänsteman i så god tid, att denna 
kan. komma tillstädes ombord på fartyget före 
vidtagande av nänmda åtgärd. Om d~t i prak
tiken är omöjligt att lämna lronsulär tjänste
man förhandsmeddelande, skall myndighet i 
mottagande stat så snart som möjligt under
rätta honom, dock icke senare än nämnda åt
o·ärder inletts. Dessa myndigheter bör giva kon
~ulär tjänsteman möjlighet att träffa häktad 
eller anhållen person och att s:tå i kontakt 
med denna samt att vidtaga av saken påkallade 
åtgärder för att skydda sådan persons eller så
dant fartygs intressen. 

2. Vid prövning av frågan huruvida i punkt 
1 nämnda åtgärder skall vidtagas och med 
vilka medel, skall vederbörande myndighet 
bea..kta sjöfartens krav. 

3. Vad ovan i punkt 1 är stadgat tillämpas 
icke på myndigheters sedvanliga kontroll av 
inflyttning till landet, tull, hälsovård och män
niskolivs säkerhet till sjöss, ej heller på åtgär
der, som vidtagits på begäran av fartygs befäl
havare eller med hans samtycke. 

Artikel 33 
1. Lider sändande stats fartyg haveri, 

grundstöter, strandar eller annars skadas inom 
den mottagande statens territorium eller på
träffas i mottagande stat föremål, som äges 
av sändande stat eller av dess medborgare och 
tillhör sagda fartyg eller dess last eller last 
från havererat fartyg, hemmahörande i tredje 
stat, skall behöriga myndigheter i mottagande 
stat utan dröjsmål meddela konsulär tjänste
man detta samt underrätta honom om de åtgår-

kich statk6w niezaleznie od ich przynaleinosci 
panstwowej, ' znajdujf!cych si'i) w granicach 
terytorialnych tego . Panstwa. Przy wykonywa
niu takich czynnosci urz<;>dnik konsularny moze 
zwracac siQ 0 pomoc do wlasciwych organ6w 
Panstwa przyjmujf!cego. 

Artykul 32 
1. W przypadku, gdy s~d lub inny organ 

Panstwa przyjmujf!cego zamierza aresztowac 
1ub w inny spos6b zatrzymac na pokfadzie 
statku Panstwa wysyfajifcego kapitana lub 
czfonka zalogi tego statku, wzglQdnie jakf!kol
wiek osob~, kt6ra nie jest obywatelem Pan
stwa przyjmujf!cego, albo zajf!C jakiekolwiek 
mienie na pokladzie, wlasciwe organy Pan
stwa przyjmujf!cego powiadomiq o tym urz'i)d
nika konsularnego w takim czasie, aby umozli
wic mu obecnosc na statku przed . podjc;:ciem 
tej czynnosci. Jezeli uprzednie powiadomienie 
urz~dnika konsularnego jest w praktyce nie
mozliwe, wlasciwe organy Panstwa przyjmujl}
cego powiaclomif! go mozliwie jaknajszybciej, 
nie p6foiej jednak, anizeli w chwili 
rozpocz~cia wspomnianej czynposci. Organy te 
umozliwi? urz~dnikowi konsularnemu widzenie 
siQ z osobf! aresztowarn1 lub zatrzymanf! i 
porozumienie si~ z nif!, a takze podjQcie od
powiednich krok6w w celu ochrony interes6w 
odnosnej osoby lub statku. ' 

2. Przy rozwa.ianiu czy i w jaki spos6b 
czynnosci wymienione w ust~pie 1 . majf! byc 
podj~te, wlasciwe organy wezmif pod uwagQ 
wymagania .Zeglugi. 

3. Postanowienia ust~pu 1 nie s.tosujf! sill 
do zwyl<lej kontroli, przeprowadzanej przez 
organy Panstwa przyjmuj~cego w-· sprawach 
imigracyjnych, celnych, zdrowia publicznego i 
bezpieczenstwa zycia na morzu, albo tez wszel
kiej czynnosci podj~tej na prosb~ lub za zgodl} 
kapitana s,tatku. 

Artykcl 33 
1. Jezeli statek: panstwa wysylajf!cego ulegl 

rozbiciu, osiadl na mieliinie, zosta~ wyrzucony 
na brzeg lub w inny spos6b doznal szkody w 
granicach terytorialnych Panstwa przyjmuif!
cego, albo jezeli jakikolwiek przedmiot nal;: 
Zf!cy to tego statku lub stanowif!CY czc;:sc 
jego ladunku lub przedmiot stanowif!CY ~zQsc 
laduriku rozbitego statku panstwa trzec1ego, 
b~df!cy wlasnoscif! Panstwa wysylaj~cego lub 
obywatela tego Panstwa, zostal znaleziony w 

der som har vidtagits i syfte att rädda och 
skydda såväl fartyg som människoliv och far
tykets last. Ifrågavarande åtgärder bör vidtagas, 
då det är praktiskt möjligt, i samråd mellan 
den konsulära tjänstemannen och fartygets be
fälhavare. 

2. Finnes icke någon som är befullmätigad 
att vidtaga åtgärder, bör konsulär tjänsteman 
anses befullmälctigad att vidtaga samma åtgär
der, som ägaren skulle hav vidt~.git om han 
skulle ha varit på plats, och vilka angår: 

a) sändande stats fartyg, dess last eller före
mål tillhörande fartyget eller dess. last, vilket 
föremål blivit skilt från fartyget; 

b) last i .tredje stats fartyg, som lidit haveri, 
eller föremål tillhörande dess last, då last eller 
föremål äges av sändande stat eller dess med
borgare och påträffats inom mottagande stats 
territorium eller förts till hamn i denna stat. 

3. Vederbörande myndigheter i mottagande 
stat bör på begäran av konsulär tjänsteman 
lämna honom · nödigt bistånd då han vidtar åt
gärder till följd av fartygsolycka. 

4. För skadat fartyg, dess last, utrustning, 
tillbehör, förråd och övriga föremål uppbäres 
icke inom mottagande stats territorium tull 
eller andra likartade importskatter, såvida icke 
fartyg eller sådant som tillhör överlämnas för 
att begagnas och brukas i denna stat. 

Artikel 34 
Konsulat må inom mottagande stats terri

torium för konsulatsexpeditioner uppbära av
gifter enligt lagar och bestämmelser i sändande 
stat. 

V . Tillämpnings- och slutbestämmelser 

Artikel 35 
1. Stadgandena i denna överenskommelse 

om konsulära rtjänstemäns rättigheter och skyl
digheter tillämpas även på sådana medlemmar 
av de fördragsslutande parternas diplomatiska 
representationer som utför konsulära uppgifter, 
om vilka den diplomatiska iiepresentationen 
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Panstwie przyjmujqcym, wfasciwe organy tego 
Panstwa niezwfocznie z::nviadomi!! o tym urz~d
nika konsularnego, jak r6wnie.i powiadomiq 
go 0 srodkach podj~tych dla zabezpieczenia 
i ochrony statku, a takze os6b, fadunku i 
mienia na starku. Wspomniane srodki b~dl! 
podj~te w miar~ mozliwosci, we wsp6ldzialaniu 
z urzQdnikiem konsularnym i kapitanem statku. 

2. W razie nieobecnofri jakiejkolwiek innej 
osoby upowaznionej do takiego dziafania, 
urz~dnik konsularny uznany jest za upowaznio
nego do podj\)cia ,takich samych srodk6w, 
ja:kie m6glby podjifc sam wfosciciel, gdyby by-1 
obecny, w odniesieniu do: 

a) statku Panstwa wysyfajl!cego, jego fadun
ku lub jaikiegokolwiek przedmiotu nalezl!cego 
do s·tatku lub stanowif!cego cz~sc jego ladunku, 
kt6ry zostai oddzielony od s.tatku; bqdz 

b) :l:adunku lub jakiegokolwiek przedmiotu 
stanowiqcego cz~sc ladunku rozbitego statku 
panstwa .trzeciego, bQdqcych wl:asnosci:} Pan
stwa wysyfajf!cego lub obywatela tego Panstwa, 
jezeli zostaly znalezione w granicach terytorial
nych Pailstwa przyjmuj~cego lub dostarczone 
do portu tego Panstwa. 

3. \Y/fasciwe organy Pa11.stwa przyjmujf!cego 
udziel:i! urz~dnikowi konsularnemu, na jego 
prnsbQ, niezbQdnej pomocy przy podejmowaniu 
przez niego krok6w w zwif!zku z wypadkiem 
statku. 

4. Uszkodzony statek, ladunek, wyposaze
nie, urzl!dzenia, zaopa.trzenie lub inne przed
mioty z tego statku nie podlegaj!! oplatom 
celnym i innym podol;mym oplatom, nal<lada
nym przy imporcie, o ile nie Sf! przeznaczone 
do uzytku lub spozycia w Panstwie przyjmuj~
cym. 

Art3rkul 34 
Urz!!d konsularny moze pobierac na tery

torium Panstwa przyjmujf!cego oplaty za czyn
nosci konsularne zgodnie z us.tawami prze
pisami Panstwa ·wysylajf!cego. 

V Postanowienia ogolne koncowe 

Artykul 35 
1. Prawa i obowif!zki urz~dnika konsular

nego, przewidziane w niniejszej Konwencji, 
stosujq sii.; r6wniez do czlonk6w personelu 
dyplomatycznego przedstawicielstwa dyploma
tycznego, kt6rym powierzono wykonywanie 
funkcji konsularnych i kt6rzy zostali notyfiko-

I'' 

I 

I 1 

I 

1 I ! 
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underrättat utrikesministeriet 
stat. 

mottagande 

2. Utövande av konsuls uppgifter påverkar 
icke de i punkt 1 nämnda medlemmarnas av 
den diplomatiska representationen privilegier 
och immunitet. 

Artikel 36 
1. Denna överenskornmelse skall ratificeras 

och träder i kraft på den trettionde dagen efter 
det ratifikationsistrumenten utväxlats, som 
äger rum i Warszawa. 

· 2. ÖveJ.ienskommelsen är uppgjord för obe
stämd tid. Båda fördragsslutande par.ter kan 
uppsäga den sl;::riftligt. Härvid utlöper dess 
giltighetstid sex månader efter uppsägningen. 

Ti11 bekräftelse härav har båda fördragsslu
tande staternas befullmäktigade ombud under
tecknat denna överenskommelse och försett 
den med sina sigill . 

Som skedde i Helsingfors den 2 juni 1971 
i två exemplar, på finska och polska språken, 
och äger båda ·texterna lika vitsord. 

Befullmäktigad av Republiken Finlands 
President 

Väinö Leskinen 

Befullmäktigad av Folkrepubliken Polens 
S.tatspresidium 

Stefan J edrychowskin 

wani w tym charakterze mm1sterstwu spraw 
zagranicznych Pa11stwa przyjmujl);cego przez 
przedstawiciels.two dyplomatyczne Panstwa wy
syfaji}cego. 

2. Wykonywanie funkcji konsularnych nie 
narusza przywilej6w i immunitet6w dyploma
tycznych przyshigujf!cych czfonkom personelu 
dyplomatycznego, wspomnianym w ust~pie 1. 

Artykul 36 
1. Konwencja niniejsza podlega ratyfikacji 

i wejdzie W zycie trzydziestego dnia , liCZi}C od 
dn1a wymiany dokument6w ratyfikacyjnych, 
kt6ra nastl);pi w W arszawie. 

2. Konwencja niniejsza zawarta jest na 
czas nieokrdlony. Moze byc ona wypowiedzia
na w drodze pisemnej notyfikacji przez kaidl! 
z Umawiajl!cych sif,l Stron. W takim przypadku 
jej waznosc wygafoie po uplywie sze8ciu 
miesi~cy od dnia notyfikacji . 

Na dow6d czego wyzej wymienieni Pelno
mocnicy podpisali niniejszl! Konwencj~ i 
opatrzyli il! piecz~ciami. 

Sporzl!dzono w Helsinkach dnia 2, czerwca 
1971 roku w dw6ch egzemplarzach, kazdy w 
j~zykach polskim i firiskim, przy czym oba 
teksty Sl! jednakowo autentyczne . 

Z upowainienia Prezydenta Republiki. Finlandii 

Väinö Leskinen 

Z upowaznienia Rady Panstwa Polskiej · 
Rzeczypospolitej Ludowej 

Stefan J edrychowsh.i~ 

PROTOKOLL 

till konsularöverenskommelsen mellan Repub
liken Finland och Folkrepubliken Polen 

Vid undertecknandet i dag av konsular
överenskommelsen mellan Republiken Finland 
och Folkrepubliken Polen har undertecknade 
befullmä:k!rigade ombud örverenskommi1t om föl
jande bestämmelser: 

1. Meddelande enligt konsularöverenskom
melsens artikel 30 punkt 2 till konsulär 
tj änstemän skall länma:s inom förloppet av tre 
dagar efter det medborgare från sänd.ande stat 
anhållits, häktats eller annars berövats sin fri
het. 

2. Rättighet enligt konsularöverenskommel
sens artikel 30 punkt 3 att besöka och stå i 
kootakt med medborgare från sänd.ande stat 
skall beviljas :konsulär ,tjänsteman inom fyra 
dagar efter det sagda medborgare anhållits, 
häktats eller annars berövats sin frihet. 

Detta protokoll utgör en integrerande del 
av konsularöverenskommelsen mellan Republi
ken Finland ooh Folkrepubliken Polen . 

Som skedde i Helsingfors den 2 juni 1971 
i två exemplar, på finska och polska språken 
och äger båda texterna lika vitsord. 

Befullmäktigad av Republiken Finlands 
President 

\1 äinö Leskinen 

Befullmäktigad av Folkrepubliken Polens 
Statspresidium 

Stefan J edrychowskin 
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PROTOKÖL 

do Konwencji konsularnej mi12dzy Polskq 
Rzecz~pospolit ~ Ludow~ a Republik~ Finlandii 

W chwili podpisywania Konwencji konsular
nej mi~dzy Polsk'! Rzeczapospolitl); Ludowl! a 
Republikl! Finlandii z dnia dzisiejszego, nizej 
podpisani Pelnomocnicy, nalezycie do tego 
upowainieni, zgodzili siQ na nast!,lpujl);ce pos.ta
nowienia: 

1. Powiadomienie urzf;)dnika konsularnego, 
okreslone w usti;ipie 2 artykulu 30 Konwencji 
konsularnej, nast'!pi w ci'!gu trzech dni od 
chwili aresztowania, zatrzymania lub innego 
pozbawienia wolnosci obywatela Panstwa wy
sylajl);cego. 

2. Prawo widzenia sil) i porozumiewania 
sif,l z obywatelem Paristwa wysylajl!cego, ok
reslone w ustQpie 3 artykulu 30 Konwencji 
konsularnej, zostanie udzielone urzf,ldnikowi 
konsularnemu w ci'!gu czterech dni od chwili 
areszitowania, zatrzymania lub innego pozba
wienia wolnosci tego obywatela. 

Niniejszy Protok61: stanowi integralnl! cz{,lsc 
wyzej wymienionej Konwencji konsularnej 
mif,ldzy Polskl! Rzecz'!pospolit'! Ludowl); a Re
publikl! Finlandii. 

Sporzl);dzono w Helsinkach dnia 2 czerwca 
1971 roku w dw6ch egzemplarzach, kazdy w 
j~zykach polskim i firiskim, przy czym oba 
teksty Sl); jednakowo autentyczne. 

Z upowainienia Prezydenta Republik.i Finlandii 

Väinö Leskinen 

Z upowaznienia Rady Patistwa Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej 

Stefan J edrychowskin 
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( Översiittning) 

NOTVAXLING 

Finlands minister för utrikesärendena til! Po lens minister för· utrikesärendena · 

Helsiagfors den 2 jw1i 1971 

Eders Excellens, 

Hänvisande till denna dag darterade konsu-
1airöverensk0u.Ti..111else meUa:n Repu:bliken Fin
land cch Fo~.krepubli:ken Polen, har jag äran 
brfo:äf ta att min regering ä_:· beredd att ingå 
?.vtal på följ ande viillkor: 

Ett av sändande sitat upprättat konsul::i1t må 
berättigas 8Jtt vidtaga åtgärder av konsll!lär a:J:'lt 
inom sht konsulära distrikt på den mottagande 
staitens territoriwn för tredj·e s ta1ts rä:kriing på 
grund av på förhand slutet avital mellan å ena 
sidan mottagande st?ct och å ,andra sidan sän
dande ·stat och tredje stat. 

Om det ovan anförda motsvarar Eders Ex
cellens Regerings åsikt, har jag äran föreslå, att 
denna not och Eders Excellens svar på den
samma skall anses u tgöra ett mellan vå.ra rege
ririgar upprättat avtal i denna fråga . 

Movtag, Eders Excellens, försäkran om .min 
utmärkta högaktning. 

V äinö Leski11e11 

Helsinki , June 2, 1971 

Y our Excellency, 

'Y/ith rderence to 1the Consu1a1r Conve111tion 
af 1to-day's da.te hetween the ·Republic of 
Finland .and the Polish People's Republic, I 
have the hcnour to confirm that my Govern
ment are preparccl 1to enter into an Agree:ment 
on the fol10W1ing ternis: 

"A consula.r post of the sencling Sta1te shall 
be entided to exercise consular fonctions wi th
in its consular district in the ,territo·ry of the 
receivi:ng State on behalf of a 1third state upon 
an agreement ccncluded in a1dvance between 
1the receiving Srnte on one side and ,the send
ing Staite and the third interes:~ed s.tate on the 
other side." · 

If the foregoing co.rresponds 'to the view 
of Your Exdlency's Governme:nt, . I ha.ve the 
honour to propose .that thi~ Note and Y our 
Excellency's re:ply therero shall be regarded 
as cons.titut,ing :m Agreemen:t reached betwee.n 
our resipective Governments in t1hi-~ matter. 

Please 1accept, Your Excellency, the assuran
ces of my h6ghes-t considcr,aition. 

11 äinö Le skin en 
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(översättning) 

NOTV ÄXLING 

Polens minister för utrikesärendena till Finlands minister för utrikesärendena 

Helsi.ngfor1s den 2 juni 1971 

Eders Exoellens, 

Jag har äran bekräfta moitcagande:t av Eders 
Excellens ' denna dag dagteoknade, sålydande 
not: 

Jag har ärain bifa!lla det o;vannämnda och 
godkänna förslaget atlit Eders Excellens' not 
ooh detita svar skall utgöra etit avtal i denna 
fråga. 

Mott·aig, Eders Excellens, försäkran om min 
utmärkta högaiktning. 

Stefan Jedrychowski 

4 12095/71 

Helsinki, Jlliile 2, 1971 

Y our Excehlency, 

I have the honour ·to 1admowJedge 1the 
receipt of Your Excellency's Note of to-day's 
date reading .as follows: 

I hav·e nhe bonour to express agreement to 
the above and to accept the proposal thait Y our 
Exceilency's Note and this repJy should consti
tuite an Agreement in this maiuer. 

p,1eace accept, Your Excellency, the assman
ces of my highes.t consideratioo. 

Stefan J edrychowski 
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KONSULARÖVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finland och Rumänska 
Socialistiska Republiken 

Republiken Finland och Rumänska Socialis
tiska Republiken har 

för att främja de vänskapliga relationerna 
mellan de båda st·aterna, och 

för atit reglera och utveckla de konsulära för
bindelserna mellan dem, 

beslutat avsluta en konsularöverenskommelse 
och har i detta syfte till sina befullmäktigade 
ombud utsett: 

för Republiken Finland utrikesminister Väinö 
Leskinen 

för Rumänska Socialistiska Republiken ut
rikesminister Corneliu Manescu 

vi.lika, etter att ha utväxlat fullmakter som 
befunnits vara riktiga och behöriga, överens
kommit om följande: 

Artikel 1 

Definitioner 

I denna överenskommelse avser: 
a) "konsulat" generalkonsulat, konsulat eller 

vicekonsulat; 
b) "konsulardistrikt" det för konsulatet be

stämda verksamhetsområdet; 

c) "chef för konsulat" person, som berätti
gats att ve11ka i denna egenskap, chef för kon
sulat kan vara antingen generalkonsul, konsul 
eller vicekonsul; 

d) "konsulär tjänsteman" person, chef för 
konsulat medräknad, som i denna egenskap er
hållit uppgift att handlägga konsulära uppdrag; 

e) "konsulatsmedarbetare" envar hos sän
dande stat anställd person, som utför tekniska, 
administrativa eller serviceuppdrag i konsulatet; 

CONCULAR CONVENTION 

between The Republic of Finland and the 
Socialist Republic of Romania 

The RepubLic of Fin1and and the Socialist 
Republic of Romania · 

Animated by the desire .to develop the ties 
of friendship 

Wishing to regulate and develop their con
sular relations, 

Have decided to conclude a Consular Con
vention and for this purpose have appointed 
as their Plenipotentiaries: _ 

On behalf of the Republic of Finland Väinö 
Leskinen, Minister of Foreign Affairs; 

On behalf of the Socialist Republic of Ro
mania Corneliu Manescu, Minister of Foreign 
Affairs, 

Who, having coinmunicated to each other 
their respective full powers, which were found 
in good and due form, have agreed as follows: 

Article 1 · 

Definitions 

For the purposes of this Convention: . 
a) "consular post" means any consulate

general, consulate or viceconsulate; 
b) "consular district" means the area assign

ed to a consular post for the exercise of con
sular functions ; 

c) "head of a consular post" means the 
person appointed to act :in that capacity. The 
head of a consular post may have the rank 
of consul-general, consul or vicecorisul; 

d) "consular officer" means any person, 
including the head of a consular post, who 
has been charged with the performance of 
consular functions; 

e) "consular employee" means any person 
employed by the sending State to peclorm 
technical, administrative or service duties at 
a consular post; 

I 

f ) "konsulatmedlemmar" konsulära tjänste
män och konsularmedarbetare; 

g) "konsulatutrymmen" by~gnader och delar 
av byggnader samt områden i anslutning härtill, 
oberoende av äganderätt, vilka uteslutande an
vänds för konsulatets behov; 

h) "konsulatsarkiv" konsulatets samtliga 
handlingar, brevväxling, böcker, filmer, ljud
band och diarier samt förteckningar ävensom 
chiffer och koder, kortregister för tjänstebruk 
samt lösöre, avsett att skydda och säkra detta 
material; 

i) "farkost" fartyg, som är berättigat att föra 
den sändande statens flagga med undantag av 
örlogsfartyg; 

j ) "familjemedlem" konsulatmedlems maka 
(make ), barn och föräldrar, vilka 1i]Jhör konsu
latsmedlems hushåll. 

I kapitlet 

Konsulära förbindelser 

Artikel 2 

Upprättande av konsulat 

1. Konsulat kan upprättas på mottagande 
stats område endast med samtycke av denna 
stat. 

2. Sändande och mottagande stat bestämmer 
medelst avtal om stationeringsort för konsulat 
samt om konsulatsklass och gränserna för kon
sulatsdistrikt. 

3. Senare ändring i stationeringsort för kon
sulat samt konsulatsklass och gränserna för kon
sulatdistrikt kan göras blott medelst avtal mel
lan sändande och mottagande stat. 

Artikel 3 

Konsulsfullmakt och exekvatur 

. 1. Sändande stat bör på förhand på diploma
tisk väg inhämta mottagande stats godkännande 
av chefens för konsulat utnämning. 

2. Chef för konsulat kan börja sköta sina 
uppgifter efter det konsulsfullmakt överlämnats 
och den mottagande staten beviljat exekvatur. 
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f) "member of a consular post" means 
consular officers and consular employees; 

g) "consular premises" means the buildings 
or parts of buildings and ,the land ancillary 
thereto, irre~pective of ownership, used ex
clusivdy for the purposes of the consular post; 

h) "consular archives" includes all the do
cuments, correspondence, books, films, tapes 
and registers of the consular post, ,together 
with the ciphers and codes, the card-indexes 
intended for official use and any article of 
furniture intended for their protection or 
safekeeping; 

i) "vessel" means any vessel authorized to 
fly the flag of the sending State; the term does 
not however include any ship of war; 

j ) "members of a family" means the wife 
(hus band), children and the patents of a mem
ber of a consular post, forming part of bis 
household. 

Chapter I 

Consular relations 

Article 2 

Establishment of a consular post 

1. A consular post may be established in 
the territory of the receiving State only wfoh 
the consent of that State. 

2. The sending State and the receiving 
Sta:te shall determine by agreement the seat 
and rank of a consular post and the limits of 
its consular distriot . 

3. Any suibsequent change as regards the 
seat of the consular post, its rank or its con
sular district shall likewise be roade only by 
agreement between ·the sending State and the 
receiving State. 

Article 3 

The consular commission and exequatur 

1. The sending State shall seek in advance 
through diplomatric channel the agreement of 
the receiving State to the a~pointment of the 
head of a consular post. 

2. The head of a consular post s.hall be 
admitted ito the exercise of his funotions upon 
presentation of his consular commission and 
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I fullmakten skall nämnas chefens för konsulat 
fullständiga sanm och rang samt konsulatets 
stationeringsort och konsulsdistrikt. 

3. Till dess exekvatur meddelats kan chef 
för konsulat tillåtas att handlägga sina uppgifter 
ad interim. I sådant fall tillämpas stadgandena 
i denna överenskommelse. 

4. Sedan chef för konsulat meddelats exe
kvatur eller i 3 stycket nämnt tillstånd, skall 
mottagande stat vidtaga nödiga åtgärder för att 
han skall kunna sköta sina tjänsteuppdrag och 
ätnjuta honom tillkommande lättnader, privi
legier och immunitet. 

Artikel 4 

Meddelande om utnämning av konsulats
medlemmar 

1. I den händelse att konsulär tjänsteman 
förordnats att tjänstgöra vid konsulat i annan 
egenskap än såsom chef för konsulat, skall sän
dande stats diplomatiska representation, innan 
han börjar sköta 1sina uppgifter, meddela utri
kesministeriet i mottagande stat den konsulära 
tjänstemannens fullständiga namn, hans tjänste
ställning och det konsulat, till vilket han för
ordnats. 

2. Sändande stat skall även meddela utrikes
ministeriet i mottagande stat envar konsulats
medarbetares fullständiga namn och arten av 
hans uppgifter. 

Artikel 5 

Meddelande om ankomst och avresa 

Mottagande stats utrikesministerium skall 
meddelas 

a) ankomst och slutlig avresa beträffande 
konsulatsmedlems familjemedlem och, där det 
är ändamålsenligt, det faktum, att person blivit 
familjemedlem till konsulatsmedlem eller upp
hört att vara sådan familjemedlem; 

b) ankomst och slutlig avresa beträffande 
konsulatsmedarbetare och, när det är ändamål
senl1gt, längden av hans mandatperiod. 

having been granted the exequatur of the 
receiving State. The commission shall mention 
the full name and dass of the head of the 
consular post, as well as the seat and consular 
dristrict of the consular post. 

3. Pending delivery of the exequatur, the 
head of a consular post may be admitted on 
a provisional basis to the exercise of his func
tions. In that case, the provisions of the 
present Convention shall apply. 

4. Immediately after the issuance 'to the 
head of a oonsular post of an exequatur or 
his admission on a provis.ional basis, as provid
ed for in paragraph 3, the receiving State shall 
take the necessary measures to enable bim to 
exercise his functions and to enjoy the facili
ties, privlleges ·and immunities to . whiah he 
is entitled. 

Article 4 

Notification of appointment of the members 
of the consular post ' 

1. In the case of a consular officer appoint
ed to a consular post in a capacity other than 
that of the head of a consular post, the diplo
matic mission of the sending State shall, 
before he enters upon the performance . of his 
funotions, notify the Ministry of Foreign 
Affairs of the receiving State of the full name 
of the consular officer, his dass and the con
sular pos:t to which he has been appointed. 

2. The sending State shall also notify the 
Minis:try of Foreign Affairs of the :receiving 
State of the full name and the scope of duties 
of each consular employee. · ' 

Artide 5 

Notification of arrivals and departures 

The Ministry of Foreign Aff airs of the re
ceivfog State shall be notified of, 

a) the arriv·al and final departure of a mem
ber of family of a member of the consular 
post and, where apprqpriate, ·rhe fact that a 
person becomes or ceases to be such a member 
of tha t famil y; 

b) ithe aJ."rival and final departure of con
sular employees and, where appropriate, the 
termination of their service as such. 

Artikel 6 

Konsulatsmedlems medborgarskap 

1. Konsulära tjänstemän skall vara sändande 
stats medborgare. Mottagande stat .får icke ut
göra deras hemort. 

2. Konsulatsmedarbetare skall vara sändan
de eller mottagande stats medborgare. 

Artikel 7 

I dentitetsdokument 

1. Mottagande stat utfärdar för envar kon
sulär tjänsteman behörigt dokument såsom be
vis över, att han är berättigad att inom denna 
stats område utföra konsulära göromål. 

2. Vad i 1 stycket bestämmes gäller även 
konsulatsmedarbetare samt dessas familjemed
lemmar under förutsättning att mottagande 
stats lagar och bestämmelser detta kräver. 

Artikel 8 

Chef ad interim 

1. I den händelse att chef för konsulat är 
förhindrad att sköta sina uppgifter eller att 
ajänsten såsom chef för konsulat är va/kant, 
kan sändande stat befullmäktiga tjänsteman 
vid samma konsulat eller tjänsteman vid annat 
konsulat i mottagande stat eller medlem av 
den diplomatiska representationen att ad inte
rim verka såsom chef för konsulat, denna 
persons namn och hans tjänsteställning skall 
på förhand meddelas utrikesministeriet i mot
tagande stat. 

2. Den som befullmäktigats att ad interim 
verka såsom chef för konsulat åtnjuter samma 
lättnader, privilegier och samma immunitet som 
tillkommer chef för konsulat enligt denna 
överenskommelse. 

Artikel 9 

Antalet konsulatsmedlemmar 

1. Sändande stat bestämmer antalet konsu
latsmedlemmar med beaktande av konsulatets 
arbetsuppgifter och andra på dess verksamhet 
inverkande faktorer. 

2. Mottagande stat kan dock bestämma, 
att antalet bör hållas inom gränser som den 

Artide 6 

Nationality of the members of the 
consular post 
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1. Consular officers may be only nationals 
of the sending State and shall not have their 
domicile in the receiving State. 

2. The consular employees of a consular 
post shall be only nationals of the sending 
St·ate or nationals of the receiving State. 

Artide 7 

Identity documents 

1. The receiving State shall issue ,to each 
consular officer an appropriate document certi
fying his right to perform consular functfons 
in the ,territory of that State. 

2. The provisfons of paragraph 1 shall also 
be appliied to consular employees as well as 
to their family memibers, provided that laws 
and regulations of 1the receiving State so re
quire. 

Artide 8 

T emporary charge 

1. If the head of a consular post is unable 
to carry out his .functions or the position of 
the head of a consular post is vacant, the send
ing State may empower a consular officer of 
the same or another of its consular posts or 
one of the members of the diplomatic sitaff 
of its diplomatic mission in the receiving State, 
to act :temporarily as head of the consu1ar 
post. The full name and rank of this person 
shall be communicated in ad\'ance to the Mi
nistry of Fore.ign Affaits of 1the receiving State. 

2. The person empowered to act tempora-
11ily as head of the consular post shall enjoy 
such facilities, privileges 1and immunities as 
provided for the head of a consular post by 
the present Convention. 

Article 9 

Number of members of the consulal' post 

1. The sending State assigns the number 
of members of its consular post according to 
the volume of work and other factors regulat
ing the proper activity of the consular post. 

2. The receiving State may, however, re
quire that the number shall be kept within 

I 
, I' 

I; 
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anser ändamålsenliga och normala, med beak
tande av förhållandena inom konsulatdistriktet 
och effektivitetskraven inom det konsulära ar
betet. 

Artikel 10 

Förbud mot viss verksamhet 

1. Konsulatsmedlem får icke utöva kom
mersiell verksamhet, ej heller annan förvärvs
verksamhet än sådan, som hör till hans konsu
lära skyldighet eller till hans arbete inom 
konsulatet. 

2. De fördragsslutande staterna äger inte 
rätt att utnyttja honorära konsuler vid hand
läggningen av sina gemensamma angelägen
heter. 

Artikel 11 

Upphörande av konsulatsmedlems verksamhet 

1. Konsulatsmedlems verksamhet upphör 
vanligtvis 

a) genom att sändande stat meddelar mot
tagande stat att konsulatsmedlems verksamhet 
upphör; 

b) genom återkallande av exekvatur; 
c) genom att mottagande stat meddelar sän

dande stat, att den vägrar erkänna veder
börande person såsom konsulatsmedlem. 

2. Mottagande stat kan när som helst med
dela sändande stat, att konsulatsmedlem är 
persona non grata eller att konsulatsmedai:ibe
tare icke kan godkännas. I sådant fall bör 
sändande stat, beroende på fallet, antingen 
återkalla konsulär tjänsteman eller upphäva 
utnämning av konsulatsmedatibetare. 

3. Underlåter sändande stat att inom rim
lig tid uppfylla denna förpliktelse, kan mot
tagande stat, där det är fråga om chef för 
konsulat, återkalla exekvatur eller på diploma
tisk väg meddela sändande stat, att den beslu
tat vägra erkänna vederbörande såsom konsu
latsmedlem. 

4. I fall, där bestämmelserna i 2 eller 3 
stycket av denna artikel åberopas är mottagande 
stat icke skyldig att motivera sitt beslut. 

limits which it considers reasonable and nor
mal taking into account the conditions in the 
consular district and the effective requirements 
of the work of the consular post. 

Article 10 

Prohibition of certain activities 

1. Member of the oonsular post shall not 
engage in commercial activities or any occupa
tion for gain other than their consular duties 
or work at the consular post. 

2. In the conduct of ·their mutual relations, 
the two States shall not make use of the ser
vices of honorary consular officers. 

Article 11 

T ermination of functions of a member of a 
consular post 

1. The functions of a member of a consular 
post cease frequently, by: 

a) notirfication by the sending Sta:te to the 
receiving State of 1the fact that the functions 
of a member of a consular post are terminated; 

b) withdrawal of the exequatur; 
c) notification by the receiving State to 

the sending State :that it declines <to continue 
to recogndze the person concerned as · a mem
ber of the consular post. 

2. The receiving Sta:te may at any, time 
notify the sending State tha:t a consular officer 
is persona non grata or that a consular em
ployee is unaccepuable. In such a case, i:he 
sending State shall decide, as the case may be, 
to recall the consular officer or terminate the 
appointment of the consular employee of the 
consular post. 

3. If the sending State fails to carry out 
this obligation within a reasonable period, the 
receiving State may, in the case of the head 
of a consular post, vithdraw the exequatur or 
notirfy the sending State, through the diplo
mat:ic channel, of the decision taken, thart it 
declines to continue to recognize the person 
concerned as a member of the consular post. 

4. In any case to which the provisions of 
paragraphs 2 or .3 of this Article apply, the 
receiving State shall not be obliged to explain 
the reason for its decision. 

Il kapitlet 

Konsulära uppdrag 

Artikel 12 

Syftet med konsulära uppdrag 

1. Konsulär tjänsteman bör främja de eko
nomiska, kommersiella, kulturella och veten
skapliga relationerna mellan sändande och mot
tagande stat samt även i övrigt utveckla de 
vänskapliga relationerna mellan dem. 

2. Konsulär tjänsteman har rätt att skydda 
sändande stats och dess medborgares rättigheter 
och intressen. 

3. Bestämmelserna i denna överenskom
melse rörande sändande stats medborgare skall 
tillämpas även på sådana juridiska personer, 
vilka enligt denna stats lagstiftning äger med
borgarskap i staten. 

Artikel 13 

Utförandet av konsulära uppdrag 

Konsulära uppdrag utföres inom konsulat
distriktet, för utförande av konsulära uppdrag 
utanför konsulardistriktet måste mottagande 
stats förhandstillstånd inhämtas. 

Artikel 14 

Umgänge med mottagande stats myndigheter 

Vid skötseln av uppgifter enligt denna över
enskommelse har konsulär tjänsteman rätt att 
vända sig till: 

a) vederbörande lokala myndigheter inom 
sitt konsulardistrikt; 

b) mottagande stats centrala myndigheter i 
den utsträckning statens lagar, bestämmelser 
och praxis det tillåter eller internationella av
tal rörande sådan sak detta förutsätter. 

Artikel 15 

Representerandet av medborgare inför domstol 
och andra mottagande stats myndigheter 

1. Konsulär myndighet äger rätt att i en
lighet med mottagande stats lagar och bestäm
melser hos mottagande stats judiciella myndig
heter bevaka intressena för sändande stats 
medborgare, som på grund av frånvaro eller 

Chapter Il 

Consular functions 

Article 12 

Purposes of consular duties 
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1. A consular officer shall further the de
velopmen t of economic, commercial cultural 
and scientific relations between the sending 
State and the receiving State, and otherwise 
promote friendly relations between them. 

2. A consular officr is entitled 1to protect 
the rights and interests of ,the sending State 
and of its nationals. 

3. The provisions of the Convention rela
tive ito the nationals of the sending State shall 
equally apply to juridical per.sons possessing 
the nationality of that State conferred under 
i ts legisla tion. 

Article 13 

Performance of consular duties 

Consular duties shall be performed within 
the consular district; 1the performance of con
sular duties outside that dis,trict shall be su
bject to ,the prior consent of the receiving 
State. 

Article 14 

Communication with the authorities of the 
receiving State 

In oonnection with the performance of his 
duties under this Convention, a consular offi
cer shall be entitled to apply, 

a) to the competent local authorities within 
his consular district; 

b) to the central authorities of the receiv
ing State :to such extent as the laws, regula
tions and usages of the receiving State permit 
or according to the interna,tional agr·eements 
on .the subject. 

Article 15 

Representation of nationals before courts and 
other authorities of the receiving State 

1. According to the laws and regulations 
of the receiving State a consular officer is 
entitled to ensure the proper representation, 
before the judicial authorities of the receiving 
State, any national of :the sending State unable, 
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annat giltigt skäl är förhindrad att skydda sina 
rättigheter eller intressen. 

2. Konsulär myndighet äger rätt att före
träda sändande stats medborgare även hos ad
ministrativ myndighet. 

3. I 1 stycket nämnt ombudskap är i 
kraft intilil dess den företrädde utsett en be
fullmäktigad eller själv börjat bevaka sina 
rättigheter och intressen. 

Arti:kel 16 

Registrering av sändande stats medborgare, 
beviljande av pass och visa. 

1. Konsulär tjänsteman äger rätt att: 

a) föra register över sändande stats med
borgare, som vistas i hans konsulardistrikt; 

b) för medborgare i sändande stat utfärda 
pass eller andra resedokument samt göra änd
ringar i och förnya sådana handlingar; 

c) utfärda visa. 

2. Registrering som avses i 1 stycket punkt 
a) här ovan befriar icke medborgare från skyl
dighet att iakttaga mottagande stats lagar och 
bestämmelser, vilka berör registrering av främ
mande stats medborgare. 

Ardkel 17 

Uppgifter rörande civilstånd 

1. Chef för !konsulat äger rätt att förrätta 
vigsel, under förutsättning, att båda äkten
skapskontrahenterna är medborgare i sändande 
stat och att ingående av sådant äktenskap icke 
strider mot lag i mottagande stat. Konsulat 
skall ofördröjligen meddela behörig myndighet 
i mottagande stat äktenskap som ingåtts. 

2. Konsulär tjänsteman äger rätt att föra 
register över födelser och dödsfall bland sän
dande stats medborgare samt ofördröjligen läm
na till saken hörande uppgifter till vederbö
rande myndighet i denna stat. Detta fritar 
dock icke sändande stats medborgare från skyl
dighet att iakttaga lagar och bestämmelser, 
som i mottagande stat gäller angående anmäl
ningar om födelse eller dödsfall. 

in his absence or for any other valid reason, to 
protect his rights and interests. 

2. The oonsular officer is aiso entitled to 
represent a national of the sending State be
fore administrative authorities. 

3. The representation provided for in para
graph 1 shall be maintained until the person 
represented has appionted his representative 
or himself assumes the protection of his rights 
and interests. 

Article 16 

Registration af nationals af the sending State, 
issuance af passports and . visas 

1. A consular officer shall be permitted: 

a) to register nationals of the sending State 
within the consular district; 

b) to issue passports and other travel docu
ments .to nationals of the sending State and 
to amend or renew such documents; 

c) to issue visas . 

2. Such registration by a consular officer 
according to paragraph 1 letter "a" shall not 
exempt a national from the obligation to com
ply with the laws ' and regulations of the 
receiving State with regard to the registration 
of aliens. 

Article 17 

Duties relating ta civil status 

1. The head of a consular post is. ~titled 
to solemnize a marriage, provided that both 
parties thereto are nationals of the sending 
State and provided also that the solemnization 
of such a marriage is not prohibited under 
the legislation of the receiving State. The eon· 
sular post shall inform without delay the com
petent authorities of the receiving State of 
marriages concluded. 

2. A consular officer is entitled to record 
births and deaths of nationals of the sending 
State and transmit without delay relevant in
formation to the competent authorities of that 
State. This does not relieve, however, the 
nationals of the sending State of the obligation 
to observe the laws and regulations of the 
receiving State concerning reporting or register
ing of birts or deaths. 

Artikel 18 

Uppgifter i anslutning till formynderska;p och 
godmanskap 

Konsul.ät tjänsteman kan vid behov för ju· 
cliciella eller andra myndigheter i mottagande 
stat föreslå, att lämpliga personer utses till 
temporära eller permanenta förmyndare, till 
godemän ell~r .:m förmögenhe~sförvaltare fö.r 
medborgare l sandande stat, da egendom bli
v.it utan övervaln1ing. 

Artikel 19 

Notariatuppdrag 

1. I den utsträckning mottagande stats la
gar det medger kan konsulär tjänsteman utföra 
följande uppdrag: 

a) uppgöra, legalisera, bevittna och i deposi
tion mottaga testamenten och andra handlingar, 
som är bevis över ensidiga viljeförklaringar av 
medborgare i den ·sändande staten; 

b) bevittna medborgares i sändande stat 
namnteckningar på handlingar av alla slag; 
intyga avskrifter av och utdrag ur handlingar, 
som utfärdats av myndigheter, tjänstemän eller 
enskilda personer i sändande stat; 

c) uppgöra, legalisera, bevittna 1och i depo
sition mottaga handlingar som uppgjorts av 
sändande stats medborgare under förutsättning 
att dessa handlingar utnyttjas och har laglig 
verkan i sändande stat och icke berör fast egen
dom eUer rättigh·eter som angår sådan egendom 
i mottagande stät; 

d) legalisera undertedmingar ooh stämplar 
i juridiska handlingar som utfärdats av mot
tagande stats judiciella eller andra myndigheter 
och som avsetts att användas i sändande stat; 

e ~ legalisera handlingar uppgjorda av myn
digheter eller tjänstemän i sändande eller mot· 
tagande stat; 

f) på begätan av domstolar och andra myn
digheter i sändande stat 11v dess medborgare 
mottaga frivilligt avgivna vittn.esmål i civila 
mal och till dessä tnedborgare vidarebefordtå) 
ifall de accepterar mottagandet, juridiska <Oth 
andta handlingilr, som förenämnda domstolar 
eller andra myndighever utfärdat; 
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Artitle 18 

Duties relating .fo guardianship and trusteeship 

A consular officer rnay, when necessary, 
propose to the judkial or other authorities of 
the receiving State appropriate persons to act, 
on a temporary or permanent basis, as guar
dians nr trustees for nationals of the sending 
State or to act as custodian of the property 
of such nationals when it is left without .super
vision. 

Artide 19 

Nota,rial ,ft:mctions 

1. To the extent that the law of the receiv
ing State so permits a consular officer may 
perform the following notarial functions: 

a) to draw up, authenticate, certify and 
keep in deposit testaments and other docu
ments to attest unilateral legal acts of nation
als of the sending State; 

b) to certify signatures of nationals of the 
sending State ofi any· documents; to certify 
cöpies of and extracts from documents issued 
by the authorities, officials or nationals of the 
se:nding State; 

c) to draw up, authenticate, certify, attest 
and keep in deposit documents made by na
titmals of the sending State provided that 
such dQCUments are to be used and have legal 
effect in :1irre sendii:tg State and they do not 
relate to immovable property situated in the 
receiving State or to real rights affecting such 
property; 

·d) to legalrse signatures and seals on acts 
and dorcu.tnents gf a juridical character emanat
img from the courts o•t other authorit~es of 
the receiving State and intended fo.r use m the 
sending State; 

e} to legalise other documents issued by 
the authorities ot the officials Qf the sending 
State or the receiving State; 

f) to itake, on request of the courts. and 
other authoritiecs of the sending State, ev1den
ces on a valuntaty basis in civil matters from 
the nationals of that State andto transmit to 
suth nationals iJ they accept to receive them 
atly j:udic:iai and extra-judicial documents in 
sueh matters emnnating fröm said courts and 
other authorities; 

1I 1 
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g) till förvaring mottaga handlingar till
hörande sändande stats medborgare eller hand
lingar vilka adresserats till dessa; 

h) utföra andra uppdrag, vilkas handhavan
de sändande stat anförtrott honom, under för
utsättning, att dessa icke strider mot lagar och 
bestämmelser i mottagande stat. 

2. Handlingar vilka uppgjorts, bevittnats 
eller legaliserats av sändande stats konsulära 
tjänsteman och vilka försetts med officiell stäm
pel, äger samma kraft och verkan, som om 
tjänsteman eller myndighet i mottagande stat 
skulle ha uppgjort eller bevittnat dem. Myn
digheter i mottagande stat är dock skyldiga att 
erkänna nämnda handlingars giltighet blott 
såvida dessa icke strider mot lager och bestäm
melser i denna stat. 

Artikel 20 

Uppgifter rörande kvarlåtenskap 

1. Avlider sändande stats medborgare skall 
vederbörande myndighet i mottagande stat 
omedelbart underrätta sändande stats konsu
lära tjänsteman därom och utan avgift sända 
honom avskrift av dödsattesten. 

2. Erhåller myndighet i mottagande s,tat 
kännedom om, att i denna stat efter avliden 
person, oberoende av dennes medborgarskap 
finnes kvarlåtenskap i fråga om vilken sän
dande stats medborgare kan ha intressen att 
bevaka, skall sagda myndighet omedelbart un
derrätta sändande stats konsulära tjänsteman 
om saken. 

3. Mottagande stats myndighet skall lika
ledes meddela sändande stats konsulat varje 
till dess kännedom inkommet fall där den av
lidne efterlämnat kvarlåtenskap inom tredje 
stats område. 

4. Behörig myndighet i fördragsslutande 
stat, inom vars område den i 1 och 2 stycket 
nämnda kvarlåtenskapen finnes , skall, i enlig
het med lagarna och bestämmelserna i sin 
stat vldtaga åtgärder för att skydda kvarlåten
skapen samt tillställa konsulär tjänsteman av
skrift av eventuellt testamente ävensom samt
liga uppgifter om arvingar och om kvarlåten
skapens art och värde samt lämna honom upp
lysningar när handläggningen av arvsärendet 
begynner och i vilket skede det befinner sig. 

g) to take deposit of documents appertain
ing to nationals of the sending State or add
ressed to them; 

h) to perform other function entrusted to 
him by the se:nding State, provided thait they 
are not contrary to the laws and regulations 
of the receiving State. 

2. The acts and documents drawn up, 
certified or legalised by the consular offker 
of the sending State under official seal shall 
have the same force and effect as though they 
were drawn up or certified by tl).e authorities 
or officials of the receiving State. The authori
ties of the receiving State shall, however, be 
obiiged to recognise the validity of the said 
documents only .to the extent that tl1ey are not 
contrary to the laws and regulations of that 
State. 

Article 20 

'Duties relating to estates 

1. In the case of the death of a national 
of the sending State in the receiving State the 
competent authority shall without delay inform 
the consular officer of the sending State accord
ingly and forward to him a death certificate 
free of charge. 

2. Whenever it comes to the knowledge 
of an authority of the receiving State 1that 
,there is in that State an estate left by a deceas
ed person of any nationality, in relation to 
which a national of the sending State may . ha ve 
an in:terest, the said authority shall without 
delay inform the consular officer of . the send-
ing State accordingly. · · 

3. The competent authority of the receiving 
State shall notify similarly the consular post 
of the sending State in any case where it 
comes to the knowledge that the deceased 
left an estate on the territory of a :third State. 

4. The competent authority of the State 
in whose erritory the estate mentioned in para
graphs 1 and 2 is located shall adopt appropri
ate measures under the laws and regulations 
of that State to protect the estate and shall 
transmit to the consular officer a copy of the 
testament, if any, as well as all information 
a'vailable concerning the heirs and the compo
sition and value of the estate, and let him 
know when proceedings in the case will begin, 
or the stage they have reached. 

5. I ärenden, nämnda i 1 och 2 stycket an
gående skyddandet av kvarlåtenskapen, .. ~an 
konsulär tjänsteman samarbeta .1:Ued. behonga 
myndigheter i mottagande stat, sarskilt : 

a) i alla åtgärder för skyddande av kvar
låtenskapen mot skada, försäljning av lösegen
dom inberäknad; 

b) vid utseende av förv~ltare eller gode11?"~n 
för kvarlåtenskapen och vid ordnande av ov
riga frågor rörande kvarlåtenskapens förval-
tande. 

6. Framställer sändande stats medborgare, 
som icke har boningsort i mottagande stat eller 
annars är representerad där anspråk på kvar
låtenskap i denna stat, äger kons:1lär tjäns:'.e
man rätt att sköta om att han blir vederbor
ligen företrädd inför mottagande stats dom
stol ; 

7. Sändande stats konsulära tjänsteman kan 
på sådana medborgares i sin stat vägnar, vilka 
icke bor i mottagande stat, mottaga deras 
arvs- eller testamentsandelar ävensom alla er
sättningar, pensioner, sociala förmåne.r eller 
försäkringsbelopp för vidarebefordran till dem 
som är berättigade att erhålla dessa . 

8. Kvarlåtenskap i form av lösöre, tillhörig 
medborcrare i sändande stat och medel som 
influtit "av dess försäljning kan överlämnas till 
konsulär tjänsteman, såvida arvlåtares ford
ringsägares anspråk tillgodosetts eller säke:het 
ställts för dessa, samt alla skatter och avgifter 
i anslutning till kvarlåtenskapen erlagts eller 
säkerhet stäilts för dessa. 

9. Överförincr av kvarlåtenskap i form av 
lösöre samt av "övriga medel skall genomföras 
i enlighet med mottagande stats lagar och be
stämmelser. 

10. Sändande stats medborgare har i mot
tagande stat samma rättigheter som sistnämnda 
stats medborgare beträffande ·övertagande av 
egendom eller dess användning i händelse av 
dödsfall. 

Artikel 21 

Förpliktelser i fråga om kvarlåtenskap efter 
sändande stats medborgare som tillfälligt vis

tats inom mottagande stat territorium. 

1. Avlider sändande stats medborgare, som 
tillfälligt vistats inom mottagande stats terri-
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5. In matters concerning the protection of 
the estate mentioned in paragraphs 1 or 2 a 
consular officer may co-operate with the 
competent authorities of ,the receiving State, 
in particular: 

a) in taking any measures required to pre
vent damage to the estate, including the sale 
of the movahle property; 

b) in nominating an administrator or a 
trustee of the estate and in settling other 
questions relating to its administration. 

6. Where a national of the sending State 
claims an interest in an estate left in the 
receiving State and is neither resident nor ot
herwise represented in that State a consular 
officer shall be entitled to ensure proper re
presentation for such a national before the 
courts of the receiving State. 

7. A consular officer of the sending State 
may receive the shares or legacies of an estate 
due to nationals of the said State who do not 
reside in the receiving State, as well as any 
payment,s of compensations, pensions, social 
benefits or proceeds of insurance policies, for 
transmission to the persons authorized to 
receive them. 

8. The movable estate and money resulting 
from the liquidation of an estate due :to a 
national of the sending State may be relinquish
ed to the consular officer, provided that the 
claims of the decedent's creditors are satisHed 
or guaranteed and . all taxes and fees relating 
to the estate are paid or guaranteed. 

9. The transfer of movable estate and mo
ney shall be made according to the laws and 
regulations of the receiving State. 

1 O. A national of the sending State shall 
enjoy in the receiving State the same rights as 
a national of the latter S.tate "vith regard to 
the acquisition or disposal of property upon 
death . 

Article 21 

Duties relatina to estates of a national of the 
sendzng State 

0

while temporary in the receiving 
State 

1. In case a national of the sending State 
<lies while temporarily present in the territory 



36 

torium, skall hans efterlämnade penningar och 
personliga föremål utan särskilt förfarande över
lämnas till sändande stats konsulära tjänsteman. 
Konsulär tjänsteman, till vilken penningar och 
personliga föremål överlämnats, skall till be
loppet av dessas värde betala de skulder, som 
den avlidne under sin vistelse i mottagande 
stat har gjort. 

2. Överförande av personliga föremål och 
medel till sändande stat skall ske i enlighet 
med lagar och bestämmelser i mottagande stat. 

Artikel 22 

Upprätthållande av kontakt med sändande 
stats medborgare 

1. Konsulär tjänsteman äger rätt att träffa, 
bistå och råda envar medborgare i sändande 
stat samt vid behov skaffa honom rättegångs
biträde. Mottagande stat får icke på något sätt 
begränsa medborgares i sändande stat tillträde 
till konsulat. 

2. Vederbörande myndigheter i mottagande 
stat skall utan dröjsmål meddela konsulär 
tjänsteman i sändande stat om medborgare i 
sändande stat blivit anhållen, häktad eller i 
någon som helst annan form berövad sin frihet 
och i varje fall inom tre dagar från anhållan
det, häktandet eller frihetsberövandet. 

3. Konsulär tjänsteman bör beviljas rätt att 
inom fyra dagar räknat från anhållande häkt
ning eller annat frihetsberövande av ~edbor
gare i sändande stat besöka och stå i kontakt 
med denne i enlighet med 2 stycket. 

4. Sändande stats konsulära tjänsteman äger 
även rätt att tidvis besöka eller annars stå i 
kontal~t med sändande stats medborgare, som 
anhållits, häktats eller på annat sätt berövats 
sin frihet eller som avtjänar frihetsstraff. I 
detta stycke avsedda rättigheter skall utövas 
enligt mottagande stats gällande lagat och be
stämmelser, häri medräknat fängelse:i;eglemen
ten, dock under förutsättning, att tillämpandet 
av sagda lagar och bestämmelser icke får 
omintetgöra dessa ~·ättigheter. 

of the receiving State, money and personal 
dfects left by him shall be relinquished 
without special procedurc to the consular 
officer of the sending State. The consulat 
officer to whom money and personal effects 
have been relinquished shall pay the debts 
c;ontracted by the deceased during his stay in 
the receiving State up to the amount represen
ted by the assets. 

2. The expoN to the sending State af the 
personal dfects and the transmission of money 
shall be subject to compliance with the laws 
and tegulations of the receiving State. 

Article 22 

Communication with the nationals of the · 
sending State 

1. A consular officer shall have the right 
to confer with any national of the sending 
State, to give him assistance and advice, and 
where necessary, to arrange for legal assistance 
for him. The receiving State shall in no wa}! 
restrict the access .. of nationa1s of the sending 
State to its consular posts. 

2. The competent authorities of the receiving 
State shall notify without delay a consular post 
of the sending State of the arrest, detention or 
any other deprivation af liberty of a national 
of the sending State and in any event . not 
later than three days ·from the time of the 
arrest, detendon ot any other depdivation of 
liberty of a national of the sending State. -. 

3. The rig)at to visit and communicate with 
the national o.f the sending State, mentioned 
in paragraph 2 of this Article, shall be ac, 
corded to the consular officer within four 
days from the time of arrest, detention or 
other deprivation of liberty of that national. 

4. The consular officer of the sending State 
shall also have the right periodically to visit 
and otherwise communicate with a national o.f 
that Stare, who is arrested, detained or 
deprived of his liberty in any other form, or 
who is serving a sentence of imprisonment. 
The rights referred to in this paragraph sha11 
be exetdsed in conformity with the laws and 
r·egulatfons of the receiving State, including 
prison regulations; provided, however, that .the 
applica1iion ot the said laws and regulations 
shaU n.ot invaJidate these rights. 

Artikel 23 

Förpliletelser rörande flod- och sjötrafik 

1. Konsulär tjänsteman äger rätt att lämna 
all hjälp åt sändande stats fartyg och deras 
besättningar. Han kan utöva de befogenheter 
lagstiftningen i sändande stat tillerkänner över
vakning och kontroll av denna stats fartyg och 
deras besättningar samt vidtaga alla åtgärder, 
vilkas syfte är att säkerställa tillämpandet av 
sändande stats lagstiftning inom sjöfartens om
råde. I detta syfte kan konsulär tjänsteman 
även avlägga besök ombord på sändande stats 
fartyg omedelbart efter det de blivit inkla
rerade, och dessa fartygs befäl och manskap 
kan besöka honom. 

2. Konsulär tjänsteman äger rätt att i en
lighet med sändande stats lagar och bestäm
melser vidtaga nödiga åtgärder för biläggande 
av tvister mellan fartygets befäl och dess man
skap rörande disciplin och verksamhet om
bord, häri inberäknat anskaffande av veder
börligt godkännande av anställning eller fri
ställande av fartygets befälhavare eller man
skap. 

Dylika åtgärder måste vidtagas med beak
tande av sändande stats hgar och bestämmel
ser, under förutsättning att åtgärderna icke 
kränker lagar och bestämmelser som inom mot
tagande stat gäller för varje fartyg inom dess 
territorialvatten eller inre sjöfart oberoende av 
fartygets nationalitet. För utövande av dessa 
befogenheter kan konsulär tjänsteman anhålla 
om hjälp av mottagande stats vederbörande 
myndigheter. 

3. Då domstol eller annan myndighet i 
mottagande stat har för avsikt att ombord un
dersöka häkta eller annars anhålla befälhavare 
eller m~dlem av manskapet på sändande stats 
fartyg eller annan person, som icke är med
borgare i mottagande stat eller beslagtaga egen
dom ombord på sådant fartyg, skall vederbö
rande myndigheter i mottagande stat, om far
tygets befälhavare det kräver, därom under
rätta konsulärtjänsteman innan någon åtgärd 
vidtages samt underlätta kontakten mellan ho
nom och fartygets besättning. I brådskande 
fall kan detta meddelande lämnas vid utföran
det av åtgärderna. Har tidigare nämnda myn
dighet häktat eller anhållit någon skall bestäm
melserna i 22 artikeln tillämpas. 

4. Vid prövning av frågan, hurnvida i 3 
stycket nämnda åtgärder skall vidtagas och med 
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Article 23 

Duties relating to sea and river shipping 

1. The consular officer is entitled to render 
assistance to vessels of the sending State and 
to their crews, he may avail himself of the 
right granted by the laws and regulations of 
the sending State to survey vessels of that 
State and their crews, and adopt <:ny measures 
on board these vessels to assure the observance 
af the legislation of the sending State as 
regards sea and river navigation. For this 
purpose the consular officer may also v1s1t 
vessels of the sending State as soon as they 
have been cleared on arrival, and be visited 
by the masters and crews af such vessels. 

2. The consular officer is entitled to take 
necessary measures, in conformity with the 
laws and regufations of the sending State to 
settle disputes between the master and 
members of the crew as regards discipline and 
activity an board vessels, including measures 
to get appropriate approval to hire or dismiss 
the master and rnembres af the crew. 

Such measures shall be taken in conformity 
with the laws and regulations af the sending 
State provided that these do not infringe upon 
the laws and regulations of the receiving State, 
concerning any vessel regardless of nationality, 
located within the territorial sea ar ·the internal 
waters of the said State. In the performance 
of such du:ties the oonsular officer may request 
the assistance of the competent authorities of 
the receiving State. 

3. In the event that a court or another 
competent authority o.f the receiving State in
tend; to investigate, to arrest or otherwise detain 
on board of a vessel of the sending State, the 
master or a rnember of the crew thereof or 
any person who is not a national of the 
receiving State, or to seize any propet<ty 
aboard, the competent authorities of the re
ceiving State shaH, if the captain so requests, 
inform the consu1ar officer of the sending 
State before taking any steps and shall facili
tate contact between him and the vessel's 
crew. In cases of emergency this notification 
may be communicated while the measures are 
being taken. If any person is arrested or 
detained by the aforesaid authorities the provi
sions of the artide 22 shall be applied. 

4. In considering whether ar how the 
actions referred t:o in paragrnph 3 shonld be 
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vilka medel, skall vederbörande myndighet be
akta sjöfartens krav. 

5. Vad ovan i 3 stycket stadgats äger icke 
tillämpning på myndigheters sedvanliga kontroll 
av inflyttning till landet, tull, hälsovård och 
människolivs säkerhet till sjöss, ej heller på 
åtgärder som vidtagits på begäran av fartygs 
befälhavare eller med hans samtycke. 

6. Lider sändande stats fartyg haveri, grund
stöter, strandar eller annars skadas inom den 
mottagande statens territorialvatten eller dess 
insjöområde eller påträffas i mottagande stat, 
eller transporteras till denna stat föremål, som 
äges av sändande stats fartyg eller tillhör dess 
last eller last från havererat fartyg hemma
hörande i tredje stat eller dess medborgare 
skall behöriga myndigheter i mottagande stat 
utan dröjsmål meddela konsulär tjänsteman 
detta, samt underrätta honom om äe åtgärder 
som vidtagits för att rädda och skydda såväl 
fartyg som människoliv och fartygets last och 
övrig egendom. Ifrågavarande åtgärder bör, 
såframt det är ptaktiskt möjligt, vidtagas i 
samråd med konsulär tjänsteman och farty
gets befälhavare i enlighet med mottagande 
stats lagar och bestämmelser. 

7. Är fartygets ägare eller hans ombud 
icke närvarande äger konsulär tjänsteman rätt 
:1tt fatta samma beslut som ägaren hade kun
nat fatta om han hade varit på plats och vilka 
::mgår: 

a) sändande stats fartyg, dess last eller där
till hörande föremål, vilket blivit skilt från 
fartyget; eller 

b) last i tredje stats fartyg eller föremål 
tillhörande dess last, som ägs av sändande stat 
eller dess medborgare och som påträffats inom 
mottagande stats territorium eller förts ,till 
dess hamn. 

8. Vederbörande myndigheter i mottagande 
stat bör på begäran av konsulär tjänsteman 
l2mna honom nödigt bistånd då han vidtager 
ilcgärder i anledning av fartygs haveri. 

9. För skadat fartyg, dess last, utrustning, 
tillbehör, förråd och övriga föremål uppbäres 
icke inom mottagande stats territorium tull 
eller andra likartade importskatter, såvida icke 

made, the local authorities shall pay due regard 
to the interests of navigation. 

5. The provisions of paragraph 3 shall not 
apply to any routine examination by the 
aut:horities or the receiving State with regard 
to immigration, customs, public health and 
safety of life at sea, nor to any action taken 
at the request or with the consent, of the 
master of the vessel. 

6. If a vessel of the sending State is 
wrecked, runs aground, is swept ashore or 
otherwise sustains damage within the terri
torial sea or the internal waters of the re
ceiving State, or if any article belonging to 
that vessel, or forming part of her cargo or of 
the cargo of a wrecked vessel of a third state 
and being the property of the sending State or 
of a national of that State, is brought in a 
port or is. found in the receiving State, the 
competent authorities of that State shall im
mediately inform the consulat officer accord
ingly and advise him of the measures taken for 
the rescue, preservation and protection of the 
vessel, as well as the persons, cargo and 
property on board. The measures in question 
shall, where practicable, be taken in coope
ration with the consular officer and with ithe 
master of the vessel, in conformity with ,the 
laws and regulations of the receiving State. 

7. In the absence of the ship-owner, or 
any other person authorized by him to act, the 
consular officer shall be entitled to take the 
same decisions as the owner · himself could 
have made if he had been present, in relation 
to: 

a) a vessel of the sending State, het cargo 
or any article belonging to the vessel, which 
have become separated frcm the vessel; or 

b) the cargo, or any article from the 
wrecked vessel of a third State and being the 
property of the sending State or of a national 
of that State which has been found within the 
territory of the receiving State, induding those 
which are brought into a port of that State. 

8. The competent authorities of the receiv
ing State shall, at the request of the consular 
officer, render the necessary assistance to ,the 
consular officer in steps taken by him in 
connection with an accident to the vessel. 

9. The wrecked vessel, cargo equipment, 
fittings, stores, or other articles from this 
vessel provided that they are not delivered for 
use or consumption in the receiving State, 

fartyg eller sådant som tillhör de_t överlämnas 
för att begagnas eller förbrukas 1 denna stat. 

Artikel 24 

Uppdrag rörande civil flygverksamhet 

Bestämmelserna i artikel 23 tillämpas ~ven 
på civil flygverksamhet, förutsa~t at~ d_e icke 
står i strid med övriga avtal, vilka ar i kraft 
mellan de fördragsslutande staterna. 

Artikel 25 

Handhavandet av övriga konsulära uppdrag 

Under förutsättning att mottagande stat där
till ger sitt tillstånd kan konsulär tjänsteman 
även sköta andra än i detta överenskommelse 
nämnda konsulära uppgifter, vilka sändande 
stat tilldelat honom. 

III kapitlet 

Lättnader, privilegier och immunitet 

Artikel 26 

Lättnader, vilka beviljas konsulat och dess 
medlemmar 

Mottagande stat skall på alla ~ätt underlä~ta 
utförandet av konsulatets uppgifter och v1d
tao-a alla nödiga åtgärder, för att konsulats
m~dlemmarna skall kunna sköta sina uppgifter 
och åtnjuta de rättigheter och privilegier som 
denna överenskommelse medför. 

Artikel 27 

Användandet av vapen och flagga 

Sändande stats riksvapen samt skylt med 
konsulatets namn på sändande stats och mot
tagande stats officiella språk kan fästas . på de 
byggnader som användes· såsom konsulat eller 
såsom tjänstebostad för. chef för ~onsulat; 
Sändande stats nationalflagga kan anvandas pa 
nämnd byggnad samt på fordon som chef för 
konsulat använder i tjänsteuppdrag. 
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shall not be liable to customs duties or other 
taxes of similar kind, imposed upon by reason 
of importation. 

Article 24 

Duties relating to civil aviation 

The provisions of the article 23 . s?all ?e 
accordingly applied as regards the civil avia
tion, provided that this is not contrary to the 
other conventions in force between the two 
States. 

Article 25 

Performance of other consular duties 

Provided that the receiving State gives its 
consent a consular officer may also perform 
other consular duties assigned to him by >t~e 
sending State than those specified in th1s 
Convention. 

Chapter lII 

Facilities, immunities and privileges 

Article 26 

Facilities granted to ihe consular post 
and its members 

The receiving State accords all nece~sary 
facilities to >the consular post to enable it. to 
perform its functions and t.a~~s all appropnate 
measures to give the poss1bihty to the men:
bers of the consular post to carry ou.t . their 
duties and enjoy the immunities ':11d pnvileges 
provided by the present Convent10n. 

Article 27 

Use of the coat-of-arms and /lag 

The national coat-of-arms of the sending 
State and a shield with the name of the 
consular post in the official languages of that 
State and of the receiving State may be placed 
on the building used for the purpose of the 
consular post and on the residence of the h:ad 
of that post. The national flag of the sendmg 
State may be flown at 'the said buildings and 
on the means of transport when used for 
official purposes by the head of the consular 
post. 
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Artikel 28 

Immunitet för konsulatets utrymmen och 
chefens för konsulatets bostad 

1. Konsulatets lokaler samt chefens för 
konsulats bostad är okränkbara. 

2. Mottagande stats myndigheter får icke 
inträda i konsulatslokaliteter utan 'tillstånd av 
chef för sändande stats konsulat eller chef 
för sändande stats diplomatiska representation 
eller av person, som någondera av dessa be
fullmäktigat att meddela tillstånd. 

3. Vad i 2 stycket är stadgat skall även 
tillämpas på chefs för konsulat bostad. 

4. Mottagande stat skall vidtaga alla nödi
oa åtgärder för att säkerställa konsulatsutrym
~ens immunitet och för att förhindra otillåtet 
intråno- i konsulats utrymmen eller skadegö
relse ~ller annat störande av konsulats värdig
het eller verksamhet som avser kränkning av 
konsulat. 

5. Oberoende av äganderätt får egendom, 
som enbart används för utförande av sändande 
stats konsulära uppdrag, även medräknat tran
sportmedel, icke utsättas för tvångsinlösen, 
beslag eller utsökningsåtgärder; transportme
del får icke utsättas för granskning av motta
gande stats myndigheter utanför konsula:ts ut
rymmen förutom med chefs för konsulat eller 
diplomatisk representation tillstånd. 

6. Konsulatsarkiv är alltid okränkbart obe
roende av var det förvaras. 

Artikel 29 

Kommunikationsfrihet 

1. Konsulat har rätt att fritt kommunicera 
med sändande stats myndigheter, diplomatiska 
representationer och andra konsulat, oberoende 
av deras stationeringsort. I förenämnt syfte 
kan konsulat använda samtliga kommunika
tionsmedel, däri inbegripna diplomatiska och 
konsulära kurirer och kurirförsändelser samt 
chiffer och koder. 

2. Konsulats officiella korrespondens samt 
kurirpost, som sänts till eller från konsulat 
ävensom förseglade diplomat eller konsular-

Article 28 

Inviolability af consu!ar premises and the 
residence of the head of a consular post 

1. The consular premises as well as the 
residence of a head of a consular post shall be 
inviolable. 

2. The authorities of the receiving State 
shall not enter the consular premises except 
with the consent of the head of the consular 
post of the sending State, the head of the 
diplomatic mission of the sending State or a 
person duly authorized by one of them to give 
such consent. 

3. The provisions of paragraph 2 shall apply 
also to the residence of the head of a consular 
post. 

4. The receiving State shall take all neces
sary measures to ensure the safety of the 
consular premises and to prevent forcible entry 
or damage to the consular premises as also any 
action involving disturbance or detriment to 
the dignity of the consular post. 

5. Property used exclusively for the pur
poses of the consular activities of the sending 
State, including means of transport, shall not, 
irrespective of ownership, be subject to any 
measure of requisitioning, seizure or execution; 
means of transport 'shall not be subject to 
search by the authorities of the receiving State 
outside the consular premises except with the 
consent of the head of the consular post or of 
the diplomatic mission. 

6. The consular archives shall be inviolable 
at all times and wherever they may be. 

Article 29 

Freedom of communication 

1. A consular post shall have the right to 
free communication with the authorities of the 
sending State, diplomatic missions ot other 
consular posts of that State, regardless of their 
location. For these purposes, a consular post 
may use all appropriate means of communi
cation including the diplomatic and consular 
couriers and bags and may use ciphers and 
codes. 

2. The official correspondence of a consular 
post, courier mail and diplomatic and consular 
bags bearing visible externa! marks of their 

försändelser, vilka försetts med synliga tecken 
på deras officiella karaktär ä_r ~kr~nkbara och 
mottagande stats myndigheter far icke granska 
eller kvarhålla dem. Har mottagande s,tats myn
digheter dock gi1tigt skäl för misstanken, att 
försändelsen innehåller annat än korrespondens, 
handlingar eller officiella enbart för tjänste
bruk avsedda föremål, kan de begära att mot: 
tagande stats .'?efullm~tigad~. ~~presentan;t 1 
deras närvaro oppnar sadan forsandelse. Bifal
les ieke denna hegäran, skall försändelsen åter
sändas till avsändningsplatsen. 

3. Konsulär kurir skall förses med officiella 
dokument, ur vilka framgår h~ns ställning och 
kolliantalet i den konsulära försändelsen. Kon
sulär kurir får icke vara medborgare i motta
gande stat eller där ha sin hemvist. Konsulär 
kurir står under mottagande stats beskydd 
vid utförandet av sina uppdrag, åtnjuter per
sonlig immunitet och får icke häktas eller an
håHas i någon form. 

Artikel 30 

Skattefrihet 

1. Sändande stat och konsulatsmedlemmar 
är befriade från direkta kommunala eller stat
liga skatter och pålagor, vilka åsyftar konsu
latsutrymmen eller medlemmars bostäder. J?en
na befrielse berör icke skatter eller avgifter 
som hänför sig till särskilda tjänster, icke 
heller skatter och avgifter som hänför sig till 
byggnader eller fast egendom som hyrts av 
sändande stat eller konsulatsmedlem eller där 
sändande stat eller konsulatsmedlem är aktie
ägare, under förutsättning att ägaren enligt 
mottagande stats lagar och bestämmelser måste 
erlägga dem. Denna befrielse gäller icke heller 
inkomst som härrör ur uthyrning eller vidare
överlåtelse av ovan nämnd egendom, som till
hör konsulatsmedlem. 

2. Konsulaitsmedlemmar är befriade från 
alla skatter och avgifter som hänför sig till 
inkomst, som härflyter ur inkomstkällor utan
för mottagande stat. Löner och arvoden som 
sändande stat utbetalat till konsulatsmedlem
mar i mottagande stat på grund av utförda 
uppdrag är befriade från skatter och avgifter, 
dock icke sådana löner eller arvoden, som ut-
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official character, whether sent by the consu
lar post or destined for it, shall be inviolable, 
and the authorities of the receiving State shall 
not examine or detain them. Nevertheless, if 
the authorities of ,the receiving State have 
serious reason to believe that a bag has con
tents other than correspondence, documents 
or objects of an official character designed 
exclusively for offidal use, they may request 
that ,such bag be opened in their presence by 
an authorized r,epresentative of the sending 
State. If this request is refused, the bag shall 
be returned to its place of origin. 

3. The consular courier shall be provided 
with an official document indicating his status 
and the number of packages constituting the 
consular bag. A consular courier cannot be a 
national of the receiving State or a resident in 
that State. The consular courier shall be pro
tected by the receiving State in the perfor
mance of bis duties, shall enjoy personal 
inviolability and shall not be liable to any 
form of arrest or detention. 

Article 30 

Fiscal exemptions 

1. The sending State and the members of 
the consular post shall be exempt from all 
State and municipal taxes and charges connec
ted directly with consular premises and the 
residences of the members of the consular 
post. This exemption shall not cover taxes and 
charges on spedfic services rendered nor the 
taxes and charges buildings or immovable 
property .the lessee or shareholder of which is 
the 'sending State or a member of the consular 
post, provided, that according to the laws and 
regulations of the receiving State they have 1to 
be paid by hte owner. This exemption does 
neither cover the income resulting from leas
ing and alienation of property mentioned 
ahove or from the rights connected with such 
property, which belong to the members of the 
consular post. 

2. The members of the consular post are 
exempted from taxes and charges on income 
resulting from sources located outside the 
receiving State. The salaries, wages and allow
ances paid to the members of a consular post 
hy the sending State in the receiving State in 
connection with !their duties, are exempted 
from taxes and charges except those paid ito 
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betalas åt sådana konsulatsmedlemmar, som 
är medborgare i mottagande stat. 

Artikel 31 

Rörelsefrihet 

Mottagande stat bör vidtaga åtgärder för 
att säkra konsulatmedlemmars rörelsefrihet 
inom sitt territorium med beaktande av motta
gande stats lagar och bestämmelser om om
råden där tillträde på grund av nationell säker
het eller offentligt intresse är förbjudet eller 
begränsat. 

Artikel 32 

Konsulära avgifter 

1. Konsulat kan på mottagande stats om
råde för konsulära uppdrag uppbära avgifter i 
enlighet med sändande stats lagar och be
stämmelser. 

2. Avgifter, vilka uppburits enligt 1 stycket, 
är befriade från alla skatter och avgifter i 
mottagande stat. 

Artikel 33 

Chefens för konsulat befriande från jurisdik
tion och hans personliga integritet 

1. Chef för konsulat är icke underkastad 
mottagande stats jurisdiktion med avseende på 
straff-, civil- eller förvaltningslagstiftning. 

2. Vad som i 1 stycket är stadgat skall 
dock icke tillämpas på civiltalan, 

a) som föranledes av överenskommelse, vil
ken han icke uttryckligen eller konkludent träf
fat på sändande stats vägnar; 

b) som anhängiggöres på åtgärd av tredje 
part till följd av skada som fordon, farkost 
eller luftfarkost orsakat vid olyckshändelse i 
mottagande stat. 

3. Chef för konsulat är personligen okränk
bar. Han kan icke utsättas för några exeku
tionsåtgärder förutom då stadgandena i 2 styc
ket punkt a) eller b) av denna artikel äger 
tillämpning och då exekutionen kan utföras 
utan att kränka hans persons eller hans bo
sitads integritet. 

the members of the consular post who are 
nationåls of the receiving State. 

Article 31 

Freedom of movement 

Subject 1to the Jaws and regulations of the 
receiving State with regard to areas into which 
entry is prohibited or restricted for reasons of 
national security or public interest, the re
ceiving State shall take steps to ensure 'the 
freedom of movement for the members of 
the consular post in its territory. 

Article 32 

Consular fees 

1. A consular post may charge in the terri
tory of the receiving State fees for consular 
services provided for by ithe laws and regu
lations of the sending State. 

2. The fees 1evied under paragraph 1 of 
this artide shall be exempt from any 1taxes or 
charges i:n the receiving State. 

Article 33 

I mmunity from jurisdiction and personal in
violability of the head of the consular post 

1. The head of the consular post shall not 
be subject to the criminal, civil or administra
tive jurisdiction of the receiving State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not, 
however, apply to a civil action, 

a) arising out of a contract concluded by 
him in which he did not contract expressly 
or impliedly on behalf of the sending State; 

b) brought by a third party in respect of 
damage resulting from an accident in the re
ceiving State caused by a vehicle, v,essel or 
aircraft. 

3. The person of the head of 1a consular 
post shall be inviolable. No measure of exe
cution may be talcen against him except where 
the provisions of subparagraphs a) or b) of 
paragraph 2 of this Article apply and where 
the execution can be carried out without pre
judice ito the inviolability of his person or 
residence. 

Artikel 34 

Konsulatsmedlemmars befrielse från jurisdiktion 
och deras personliga integritet 

1. Övrig konsulär tjänsteman än chef för 
konsulat och konsulatsmedarbetare är icke un
derkastad mottagande stat jurisdiktion eller 
förvaltning i fråga om sina tjänsteåligganden. 

2. Vad i 1 stycket av denna artikel stadgats 
skall dock icke tillämpas på civiltalan, 

a) som föranleds av överenskommelse, som 
konsulär tjänsteman icke uttryckligen eller 
konkludent träffat på sändande stats vägnar, 

b) som anhängiggöres på åtgärd av tredje 
part till följd av skada som fordon, farkost 
eller luftfarkost orsakat vid olyckshändelse ·i 
moutagande stat. 

3. Till följd av åtgärd, annan än den han 
vidtagit inom ramen för sin officiella ställning, 
kan ovan i 1 stycket av denna artikel nämnd 
konsulär itjänsteman icke häktas eller hans per
sonliga frihet berövas eller begränsas i annat 
fall än då sändande stats vederbörande judici
ella myndighet beslutat åtala honom för grovt 
brott eller då konsulär tjänsteman dömts me
delst dom som vunnit laga kraft. 

4. I denna artikel avses med "grovt brotit" 
varje gärning, för vilken straffet enligt motta
gande stats lagar kan vara minst fem års fri
hetsstraff. 

5. Då straff process inletts mot konsulär 
tjänsteman bör han infinna sig inför motta
gande stats vederbörande myndighet. Rätte
gången måste dodk utföras med beaktande av 
konsulär tjänstemans tjänsteställning så, att ett 
ingripande i hans tjänsteutövning i möjligaste 
mån undviks. Under förhållanden, som avses 
i 3 stycket av denna artikel, då konsulär tjäns
teman häktats eller anhållits eller då hans fri
het på annat sätt berövats honom eller be
gränsats, bör rättegång omedelbart inledas mot 
honom. 

6. Har konsulär tjänstemans frihet på ett 
eller annat sätt berövats honom eller står han 
som svarande i straffprocess, bör mottagande 
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Article 34 

Immunity from jurisdiction and personal invio
lability of the members of the consular post 

1. A consular officer, dther than the head 
of the consular post, and the consular employee 
shall not be subject to the jurisdiction of 
judicial and administrative authorides of the 
receiving State in respect of acts performed in 
their official capacity. 

2. The provisions of paragraph 1 of this 
Article shall not, however, apply to a civil 
action: 

a) arising out of a contract concluded by a 
member of the consular post in which he did 
not contract expressly or impliedly on behalf 
of the sending State; 

h) hrought by a ithird party in respect of 
damage resulting from an accident in the 
receiving State caused by a vehicle, vessel or 
aircraft. 

3. In respect of an act performed otherwise 
than in his official capacity, a consular officer 
mentioned in paragraph 1 of this Article can
not be arrested or subject to any other from 
of deprivation or limitation of personal liberty, 
exc(1pt when he is accused by a decision of 'the 
compete11t judicial authority of the receiving 
State for a serious off ence or when a consular 
officer has been convicted by a judicial decision 
of final effect. 

4. Under the provisions of this Article, a 
"serious o:lifence" means any action committed 
by intention invdlving a penalty of deprivation 
of Hberty for at least five years, provided by 
the laws of the recieving State. 

5. Where criminal proceedings are instituted 
against a consular officer he shall appear before 
the compete!l't authorities of the receiving 
State. However, the proceedings shall :be con
ducted with the respect due to :the consular 
officer iby virtue of his officia:l position so as 
to avoid interference with the performance of 
his duties to the least extent poss.ible. Under 
the circumstances mentioned under paragraph 3 
of this Article, when a consular officer is 
arres:ted, detained or suibject to any other 
form of deprivation or limitation of liberty, 
the proceedings against him shall be instituted 
with the minimum of delay. · 

6. In any case where a consular officer is 
subjeot to any form of deprivation of Hberty 
or where criminal proceedings are instituted 
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stats vederbörande myndighet omedelbart där
om underrätta chef för konsulat. 

Artikel 35 

Hörande som vittne 

1. Konsulatsmedlemmar kan inkallas såsom 
vittnen i domstols- eller förvaltningsprocess. 

. ~· De kan vägra att uppträda såsom vittne 
i are~?en, som angår deras tjänsteutövning 
e.~Ier ':,agra. at~. framlägga officiell handling eller 
~oremal.. tillhorande konsultsarkiv. De kan 
aven vagra att avgiva sakkunnigutlåtande rö
rande sändande stats lag. 

3. Yägrar konsulär tjänsteman att uppträda 
som vittne kan tvångsåtgärder icke tillämpas 
mot honom och han kan icke ådömas straff 

4. 0Stä?1nin~ ska}! delgivas sikriftligen ~ch 
den far icke mnehalla hot om tvångsåtgärder 
eller straff. 

5. Myndigheter i mottagande stat bör då 
k~msu:latsmedlem inkallas såsom vittne ~nd
vika att inkräkta på hans tjänsteutövni~g. 

. På be~äran av kons~lär tjänsteman kan hans 
v1ttnesmal mottagas vid en för honom lämplig 
tidpunkt i konsulats utrymmen eller i hans 
bostad eller, såvitt möjligt, skriftligt. 

6. Konsulatsmedlem är berättigad att när 
han uppträder som vittne avgiva forsäkra:n i 
s1täl1et för ed. 

Artikel 36 

Befrielse från personliga .tjänster och övriga 
förpliktelser 

1. Konsulär tjänsteman och konsulatsmed
arbetare är i mottagande stat befriade från mili
tärtjä?st, . alla slags offentliga tjänster ävensom 
kontributioner i stället för dessa. 

2. Konsulära tjänstemän och konsulatsmed
a:betare är befriade från alla de allmänna skyl
digheter, som lagar och bestämmelser i mot
tag;~nd.e stat ålägger angående registrering av 
1:!lannmgar och anskaffande av vistelsetillstånd 
for dessa. 

against him,the competent authorities of the 
receiving State shall immediately inform the 
head of the consular post accordingly. 

Article 35 

The giving of evidence as a witness 

1. Members of a consular post may be 
called up?n . t.o attend as witnesses irr the 
course of Judicial or a~ministra~ive proceedings. 

. 2. Th~ may dechne to give evidence as 
w1tness wrth re%ard ~~ matters falling within 
the scop~ .of their offrcial duties or to produce 
any off1c1al .document or object from the 
c~msula: arch1yes. They may also decline to 
give ev~dence m the capacity of expe11t witness 
concermng .rhe national law of the sending 
St:ate. 

?· If a consular officer declines to give 
ev1~ence,. no coercive measures shall be taken 
agamst him and no penalty imposed. 

4. The invi.t~tions shall be given in the 
form of an offic1al letter and shall contain no 
threa:t. of coercive measures or any other 
penalties. 

5. The authority of the receiving State 
requesting the evidence of a member of a 
consular post shall avoid interference with the 
peclormance of their duties . 

.At the request of a consular officer, his 
ev1dence as a witness may be taken a:t a time 
con_veni~nt t?' him, on the ~onsular premises o: m ?is re:1?ence, or may be, when possible, 
given In wr1tmg. 

~· A ~em1?e: of the consular post shall be 
ent1tled, 1n givmg evidence as a witness , to 
make an affirmation in Iieu of an oath. 

Article 36 

Exemption from personal services and other 
obligations 

1. Consular officers and consul~r employees 
sha~ ~e exempt in :he receiving State from 
dbligat1ons. and s~rv1ces of military nature, 
from public service of any kind or from 
contributions in lieu thereof. 

2. Gonsular officers and consular employees 
shall be exempt from all requirements under 
the ~aws and regulations of the receiving State 
relative to the registration of aliens and obtain
ing permis.sion to reside in the receiving State. 

Artikel 37 

Tullfrihet 

1. Mottagande stat beviljar i enlighet med 
sina gällande lagar och bestämmelser tillstånd 
till införsel och återutförsel, samt beviljar be
frielse från alla tullar och övriga skatter även
som motsvarande avgifter för varor, vilka av-
setts 

a) för konsulats tjänstebruk; 
b) för konsulär tjänstemans personliga bruk, 

medräknat föremål avsedda for hans etablering. 
Konsumtionsvaror får införas endast i skälig 
mängd och dessa bör brukas av vedelibörande 
personer själva. 

Dessa befrielser berör icke lager- och trans
port- eller andra motsvarande avgifter. 

2. Konsulatsmedarbetare åtnjuter de privi
legier och den immunitet som avses i 1 stycket 
punkt b) av denna artikel i fråga om sådana 
föremål, vilka de medför till landet då de 
första gången etablerar sig där. 

3. Resgods som tillhör konsulär tjänsteman 
eller familj,emedlem i hans hushåll är befriat 
från tullinspektion. Resgods kan inspekteras 
endast när det finns sikälig anledning för anta
gandet, att det innehåller annat än vad som 
i 1 s;tycket punkt b) av denna artikel stadgats, 
eller föremål, vilka enligt lagar och bestäm
melser i mottagande stat icke får införas eller 
utföras eller vilka berörs av karantänbestäm
melser. I dylikt fall bör inspektion utföras i 
närvaro av konsulär tjänteman eller hans fa
miljemedlem. 

4. Immuniteter, som avsetts i punkterna 
1 och 2 av denna artikel, berör icke föremål 
vilka icke infönts för konsulats eller i denna 
artikel avsedda personers uteslutande bruk. 

Artikel 38 

Immuniteter i samband med konsulats
medlems död 

Avlider konsulatsmedlem, skall mottagande 
stat 

a) tillåta utförsel av den avlidnes lösöre, 
förutom egendom, vilken anskaffats i motta
gande stat, och vars utförsel i händelse av döds-
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Article 37 

Customs exemptions 

1. The receiving State shall grant under its 
laws and regulations fu force, permission to 
import and re-export and grant exemption of 
any customs duties or other taxes or similar 
charges of any kind for the objects intended 
for, 

a) official use of the consular post; 
b) personal use of a consular officer, 1in

cluding the goods for their installation. Articles 
for consumption shall be only in reasonable 
quanties and they shall be used directly by the 
persons concerned. 

Such exemptions do not include expenses 
for storage, 'transport and other similar ser
vices. 

2. Gonsular employees shall be accorded 
the exemptions and privileges provided under 
paragraph 1 letter b) of this Arnicle in respect 
of articles imported in connection with their 
first installation. 

3. The personal ibaggage accompanying con
sular officers and their family members, form
ing part of their household, shall exempt from 
customs control. The baggage may be inspected 
only if there is serious reason to believe that 
its contents include articles other than 1those 
referred to in paragraph 1 ) letter b) of this 
Article or articles which under the laws and 
regulations of ·the receiving State may not be 
imported or exported or are subject to quaran
tine. In any such case inspection shall take 
place in the presence of the consular officer 
concerned or of a member of his family. 

4. The exemptions, mentioned in paragraphs 
1 and 2 of this Article, do not apply to such 
articles which have not been imported exclu
sively for the use of the consular post or 
persons provided for in 'this Artide. 

Article 38 

Exemption granted in the event of the death 
of a member of the consular post 

In 1the event of the death of a member of a 
consular post, the receiving Sta!te, 

a) shall permit the export of the mova:ble 
property of the deceased with the exception 
of any such property acquired in the receiving 
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fall är förbjuden enligt mottagande stats lagar 
och bestämmelser; 

b) befria till kvarlåtenskapen hörande lösöre 
från alla skatter och avgifter under förutsätt
ning att egendomen befann sig inom motta
gande stats territorium endast till följd av att 
den avolidne var konsulatsmedlem i denna stat. 

Artikel 39 

Ansvarsförsäkring 

1. Av sändande stat ägda och i konsulats 
brulc befintliga samt konsulatsmedlemmars mo
torfordon bör i vedebörlig ordning ansvarsför
säkras. 

2. Om icke annat följer av mottagande stats 
lagar och bestämmelser skall stadgandena i 
1 stycket av denna artikel icke äga tillämpning 
på konsulatsmedarbetare, som är medborgare 
i mottagande stat eller där har sin hemvist. 

Artikel 40 

Befrielse från socialskyddsavgifter 

1. Konsulatsmedlemmar är i fråga om 
tjänster, vilka de utfört för sändande stat i 
mottagande stat befriade från gällande social
skyddsavgifter. 

2. Befrielse, som nämnts i 1 stycket av 
denna artikel utgör icke hinder för ett frivilligt 
deltagande i mottagande stats socialskyddssys
t:em under förutsättning att mottagande stat 
godkänner ett dylikt deltagande. 

Artikel 41 

Avvikelser från privilegier och immunitet 

1. Vad i artikel 30, 1 stycket av artikel 34, 
artiklarna 35 och 36, 1 stycket av artikel 37 
och artikel 38 stadgruts im privilegier och im
munitet gäller idke konsulatsmedlem eller hans 
familjemedlemmar, ifall de är medborgare 
mottagande stat eller där har sin hemvist .. 

State, the export of which was prohibited on 
the date of death, according to the laws and 
regulations of the receiving State; 

b) shall exempt the movable property of 
the estaite from any taxes or charges of any 
kind with the condition that this property was 
in the teniitory of the receiving State ex
clusively in connection with the presence there 
of the deceased person in his capatiy as a 
member af a consular post. 

Article 39 

Third party risk insurance 

1. Motor vehicles owned by 1the sending 
State and used by the consular post and motor 
vehicles of the members of the consular pos·t 
shall be adequately insured against third party 
risks. 

2. Except where the laws and regulations 
of the receiving State atherwise provide, the 
provisions of paragraph 1 of this Article shall 
not apply to consular employees who are natio
nals of the receiving State or have their 
domicile in that State. 

Article 40 

Social security exemption 

1. The members of a consular post with 
respect to services rendered qy them for the 
sending State shall be exempt from social 
security provisions which are in force in the 
receiving State. 

2. The exemp:tion provided for in pana
graph 1 of this Article shall not preclude 
voluntary partioipation in the social security 
system of the receiving State, provided rhat 
such participation 1s permitted by that State. -

Article 41 

Exemption from immunities and privileges 

1. The privileges and immunities mentioned 
in article 30, paragraph 1 of article 34, artides 
35, 36 paragraph 1 of article 37 and article 38, 
shall not be enjoyed hy members of a consular 
post and members of their families, forming 
part of their households, if they are nationals 
of the receiving State or have their domicile 
in that State. 

2. Familjemedlemmar som tillhör k~n~ula.ts
edlems hushåll åtnjuter samma privilegier 

:h samma immunitet som konsulatsmedlem-
mar. 

Artikel 42 

Inträdande och upphörande av privilegier 
och immunitet 

1. Konsulatsmedlemmar åtnjuter d. denna 
överenskommelse avsedda privilegier och im
munitet från den tidpunkt då de överskri~er 
mottagande stats gräns för att börja utöva sma 
befogenheter eller, där de redan vistas i denna 
stat, då de inträder i ,tjänsten. 

2. Familjemedlemmar till de personer, på 
vilka 1 stycket av denna artikel skall tillämpas, 
erhåller i denna Ö\'erenskommelse beviljade 
privilegier och immunitet, 

a) från den tidpunkt, då konsulär tjänst·e
man enligt 1 stycket av denna artikel är be
rättigad att erhålla privilegier och immunitet; 

b) ifall de anländer till mottagande stat 
efter datum som nämnts i punkt A), från den 
tidpunkt då de överskrider gränsen; eller 

c) från den tidpunkt då de inträder som fa
miljemedlemmar i konsulatsmedlems hushåll, 
ifall de uppnår denna ställning efter tidpunkter, 
vilka nämnts i punkterna a) och b). 

3. När utnämning av konsulatsmedlem upp
hör, upphör även hans privilegier och immuni
tet liksom även hans familjemedlemmars pri
vilegier och immunitet vid den tidpunkt då de 
lämnar mottagande stat eller inom rimlig tid 
efter det utnämningen upphört. 

konsulatsmedarbetare är medborgare i 
mottagande stat eller medborgare i sändan~e 
stat med hemvist i mottagande stat upphor 
privilegierna och immuniteten när utnämningen 
utgår. 

4. Familjemedlemmars privilegier och iim
munitet upphör likaledes då de upphör a~t vara 
konsulatsmedlems familjemedlemmar. Amnar 
vederbörande personer lämna landet inom rim
lig tid är privilegierna och immuniteten i kraft 
intill denna tidpunkt. 
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2. Family members of the members of a 
oonsular post forming part of t~~r househo~d~, 
shall benefit the same immumtles and priv1-
leges extended to the latter. 

Article 42 

Beginning and termination of immunities 
and privileges 

1. The members of a consular post shall 
receive the immunities and privileges due to 
them under this Convention from the moment 
of crossing the frontier of the receiving State 
to take up their post, or, if they are already 
present in that State, from the moment of 
entering upon their duties. 

2. Members of the families of the persons 
to whom paragraph 1 of this Article applies 
shall receive the immunities and privileges 
accorded under the Convention, 

a) as from ,the moment that the consular 
officer becomes entitled to receive immunities 
and privileges in accordance with paragraph 1 
of this A11ticle; 

b) if they entered the receiving State after 
the date provided under letter a) , as from 
the moment of crossing the frontier; or 

c) as from the moment of becoming mem
bers of the family of the member of .the con
sular post, if they acquired that quality after 
the moment provided under letters a) and b) . 

3. When the appointment of a member of 
the consular post comes to an end, his immuni
ties and privileges as also the immunities and 
privileges of the members of his family shall 
cease as from the moment of his departure 
from tlie receiving State or upon the expiry 
of a reasonable pe11iod after termination of bis 
appointment. 

In the case of consular employees who are 
nationals of the receiving State or nationals of 
the sending State who have their domidle in 
the receiving State immunities and privileges 
shall vease upon the termination of ,their 
appoii.ntments. 

4. The immunities and privileges of mem
bers of families shall likewise cease as from 
the moment when they cease to ibe members 
of ithe family of a member of the consular 
post. Hoiwever, if the persons concerned un
dertake to depart from the territory of the 
receiving State within a reasonable period 
thereafter the immunities and pnivileges shall 
continue to be accorded until that date. 
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Avlider konsulatsmedlem har hans familje
medlemmar rätt att åtnjuta de privilegier och 
den immunitet som beviljats dem enligt denna 
överenskommelse intill des de lämnat mot
tagande stat eller då härtill beviljad rimlig tid 
utgått. 

Konsulatsmedlems befrielse från jurisd~ktion 
fortgår utan begränsning under den tid, han 
handhar sin tjänst. 

Artikel 43 

Iakttagande av mottagande stats lagar 

Utan hinder av de privilegier och den im
munitet som beviljats enligt denna överenskom
melse är varje person som beviljats dessa pri
vilegier och denna immunitet skyldig att iakt
taga mottagande s,tats lagar och undvika in
blandning i denna stats innerna angelägenheter. 

Artikel 44 

Diplomatisk personals verksamhet inom 
konsulära uppdrag 

Konsulära uppdrag kan utföras även av 
medlem av sändande stats diplomatiska rep
resentations diplomatiska personal, som av 
sändande stats diplomatiska representation till 
mottagande stats utril<:es ministerium anmälts 
att verka i denna ställning. I sådant fall skahl 
rättigheter och skyldigheter som angår konsulär 
tjänsteman och som fastställts i denna öv,er
enskommelse tillämpas även på bådana perso
ner. 

Utförandet av konsulära uppdrag inverkar 
icke på de diplomatiska privilegier och den 
immunitet som ,åtnjutes av medlem av diplo
matisk personal, vi1ken avses i 1 stycket. 

IV kapitlet 

Slutbestämmelser 

Artikel 45 

Ratificering, ikraftträdande och uppsägning 

1. Denna överenskommelse skall ratificeras 
och träder i kraft på den trettione dagen efter 

5. In the event of the death of a member 
of a consular post, members of his family shall 
continue to receive the immunities and privi
leges accorded to them under the Convention 
until the moment of 1their departure from ithe 
receiving State or until the expiry of a rea
sonable period granted for this purpose. 

6. The immunity from jurisdiction shall 
continue to :be accorded without limit, to the 
mern:bers of a consular post, for the acts 
performed in the exercise of their official 
duties. 

Article 43 

Observance of the law of the receiving State 

Without prejudice to the immunities and 
privileges accorded to him under this Con
ventions any person to whom immunities and 
privileges are so accorded shall be under an 
obligation to respect the law of the receiving 
State and to refrain from interference in the 
internal affairs of that State. 

Article 44 

Performance of consular duties by the members 
of the diplomatic staff 

1. Consular duties may also be performed, 
where necessary, by the members of the diplo
matic staff of the diplomatic mission of the 
sending State who have been notified to the 
Ministry of Foreign Affairs of the receiving 
State by ithe diplomatic mission of the sending 
State in that capacity. In this case the rights 
and obligations of the concular officer provided 
for in the present Convention also apply to 
these members. 

2. The performance of consular functi9ns 
shall not affeat the dipJ.omatic privileges and 
immunities due to 1the members of the diplo
matic staff, mentioned in paragraph 1. 

Chapter IV 

Final provisions 

Article 45 

Ratification, entry into force, denunciation 

1. The present Gonvention shall :be subject 
to ratification and shall enter into force on the 

det ratifikationsinstrumenten utväxlats, vilket 
sker i Bukarest. 

2. Överenskommelsen är uppgjord för obe
stämd tid. Båda fördragsslutande parter kan 
uppsäga den skriftligt. Härvid utlöper dess 
giltighet sex månader efter uppsägningen. 

Som bekräftelse härpå har båda fördragsslu
tande staternas befullmäktigade ombud under
tecknat denna överenskommelse och försett 
den med sina sigiN. 

Som skedde i Helsingfors den 30 juni 1971 
i två exemplar på finska, rumänska och 
engelska språket och äget alla tre texterna lika 
vitsord. 

För Republiken Finland 

Väinö Leskinen 

För Rumänska Socialistiska Republiken 

Corneliu Manescu 

7 12095/71 
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thirtieth day after the date of the exchange of 
the instrumensts of ratification, wich shall take 
place at Bucharest. 

2. The present Convention is concluded 
for an indefinite period. It may be denounced 
by written notification of either Contracting 
Party. In such case its validity will be termi
nated upon six months from the date of the 
notification. 

In witness whereof .the respective Pleni
potentiaires have signed the present Con
vention and affixed seals thereto. 

Done at Helsinki on 30 June, 1971 in 'i'Wo 
copies, each in the Finnish, Romanian and 
English languages, the three texts being 
equally authentic. 

For the Republic of Finland 

Väinö Leskinen 

For the Socialist Republic of Romania 

Corneliu Manescu 
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KONSULARÖVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finland och Ungerska 
Folkrepubliken 

Republiken Finlands President och Ungerska 
Folkrepublikens Presidium har 

för att stärka de vänskapliga förbindelserna 
mellan de båda staterna, och 

för att reglera och utveckla de konsulära 
förbindelserna mellan dem, 

beslutat avsluta en konsularöverenskommel
se och har i detta syfte till sina befullmäkti
gade ombud utsett: 

Republiken Finlands President 

tf. minister för utrikesärendena 

Olavi ]. Mattila 

Ungerska Folkrepublikens Presidium 

vice-minister för utrikesärendena 

Janos Nagy 

vilka, efter att ha utväxlat ·fullmakter, som 
befunnits vara riktiga och behöriga, överens
kommit om följande: 

I. Definitioner 

Artikel 1 
I denna överenskommelse avser: 

a) "konsulat" generalkonsulat, konsulat el
ler vicekonsulat; 

b) "konsulatdistrikt" det för konsulatet be
s,tämda verksamhetsområdet; 

c) "chef för konsulat" person som berätti
gats att verka i denna egenskap. Chef för kon
sulat kan vara antingen generalkonsul, konsul 
eller vicekonsul; 

d) "Konsulär tjänsteman" person, chef för 
konsulatet medräknad, som i denna egenskap 
erhållit uppgift att handlägga konsulära upp
drag; 

KONZULI EGYNEZMENY 

a Finn Köztarsasag es a Magyar Nepköztarsa
sag között 

A Finn Köztarsasag Elnöke es a Magyar 
Nepköztarsasag Elnöki Tanacsa 

att61 az 6hajt61 athatva, hogy a ket allam 
közötti barati kapcsolatokat megerösitsek es 

a ket allam közötti konzuli kapcsolatokat 
szabalyozzak es fejlesszek 

elhataroztak, hogy Konzuli Egyezmenyt 
kötnek es e celb61 Meghatalmazottaikka kine
veztek: 

a Finn Köztarsasag Elnöke 

Olavi ]. Mattila 

mb. ki.i:liigyminiszter urat, · 

a Magyar Nepköztarsasag Elnöki Tanacsa 

Nagy Janos 

kuliigyminiszter helyeHes urat, 

akik j6 es kellö alakban talalt meghatalmaza
saik kicserelese utan ax alabbiakban allapod
tak meg: 

I. Meghatarozasok 

1. cikk 
Az Egyezmeny alkalmazasa köreben a kö

vetkezö kifejezeseken az alabbiakat kell erteni: 
a) a "konzuli kepsivelet" fökonzulatus, kon

zulatus vagy alkonzulatus; 
b) a "konzuli keriilet" av a teriilet, ahol 

a konzuli kepviselet konzuli feladatok vegze-
sere jogosult; . 

c) a "konzuli kepviselet vezetöje". az a 
szemely, akit megbiztak azzal, hogy e minö
segben teveäenyäedjek; a konzuli kepviselet 
vezetöjenek rangja fökonzul, konzul vagy al
konzul lehet; 

d) a "konzuli tisztviselö" minden olyan 
szemely - ide ertve a konzuli kepviselet 
vezetöjet is - akit e minösegben megbiztak 
azzal; hogy konzuli feladatokat vegezzen; 

e) "konsulatsmedarbetare" envar hos sän
dande s,tat anställd person, som utför tekniska, 
administrativa eller serviceuppdrag i konsulatet; 

f) "konsulatsmed.lemmar" konsulära tjänste
män och konsulatsmedarbetare; 

g) "konsulatsutrymmen" byggnåder och de
lar av byggnader samt områden i anslutning 
härtill, oberoende av äganderätt, vilka uteslu
tande används för konsulatets behov; 

h) "konsulatsarkiv" konsulatets samtliga 
handlingar, brevväxling, böcker, filmer, ljud
band och diarier samt förteckningar ävensom 
chiffer och koder, kortregister för tjänstebruk 
samt lösöre, avsett att skydda och säkra detta 
material; 

i) "farkost" fartyg, som är berät>tigat att 
föra den sändande statens flagga; 

j) "medborgare", där sakförhållandet detta 
förutsätter, även jutidisk person. 

II. Upprättande av konsulat samt utnämnande 
av chef för konsulat 

Artikel 2 
1. Konsulat kan upprättas på mottagande 

stats område endast med samtycke av denna 
stat. 

2. Sändande och mottagande stat bestäm
mer medelst avtal om stationeringsort för kon
sulat samt om konsulatsklass och gränserna 
för konsulaitdistrikt. 

Artikel 3 
Chef för konsulat kan börja fullgöra sina 

uppgifter efter det konsulsfullmakt överläm
nats och den mottagande staten beviljat exe
kvatur eller annat tillstånd. I fullmakten skall 
nämnas chefens för konsulat fullständiga namn 
och tjäns,teställning samt konsulatets statione
ringsmt och konsulsdistrikt. 

2. Vägrar mottagande stat att bevilja exe
kvatur eller annat tillstånd är den icke skyldig 
att till sändande stat meddela orsaken härtill. 

3. Intill dess exekvatur meddelats må chef 
för konsulat ,tillåtas att handlägga sina upp
gifter ad interim. I sådant fall tillämpas Sitad
gandena i denna överenskommelse. 
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e) a "konzuli alkalmazott" a konzuli kep
viseleten miiszaki, igazgatasi vagy kisegitö 
nmnkakör ellatasara a kiildö alilam altal alkal
mazott szemely; 

f) a "konzuli kepiviselet tagjai" a konzuli 
tisztviselök es konzuli alkalmazottak; 

g) a "konzuli helyisegek" kizar6lagosan a 
konzuli kepviselet celjaira hasznalt epiiletek 
vagy epiiletek vagy epiiletreszek es ezekhez 
tartoz6 telkek, tekintet nelkiil tulajdonjogi 
helyzetiikre; 

h) a "konzuli irattar" a konzuli kepviselet 
minden irata, okmanya, levelezese, könyve, 
filmje, hangszalagja, nyilvantartasa, valamint 
rejtjelanyaga, kartoteka es az exek vedelmere 
valamint örzesere szolgal6 iratszekrenyek es 
egyeb butorok; 

i) a "haj6" a kiildö allam lobogojanak iki
tiizesere jogusult hajo; 

j) az "allampolgar" kifejezes ertelemszeriien 
a jogi szemelyt is magaban foglalja. 

IL Konzuli kepviselet letesitese es a konzuli 
kepviselet vezetöjenek kinevezese 

2. cikk 
1. Konzuli kepviseletet a fogad6 allam terii

letfo csak ennek az allamnak a beleegyzesevel 
lehet letesiteni. 

2. A konzuli kepviselet szekhelyet, rangjat 
es a konzuli keriiletet a kiildö allam es a 
fogad6 allam közös megegyezessel allapitja 
meg. 

3. cikk 
1. A konzuli kepviselet vezetöje akkor 

kezdheti meg miiködeset, amikor a konzuli 
kinevezesi okiratanak bemutatasa utan a fo
gad6 allamt61 miiködesi engedelyt vagy egyeb 
hozzajarulast kapott. A kinevezesi okiratban 
fel kell tiintetni a konzuli kepviselet vezetö
jenek nevet es rangjat, valamint a konzuli 
kepviselet szekhely6t es a konzuli keriiletet. 

2. Ha a fogad6 allam megtagadja a miiqö
desi engedely vagy egyeb hozzajarulas mega
dasat, ennek indokait nem köteles közölni a 
kiildö allammal. 

3. A fogad6 allam a miiködesi engedely 
vagy egyeb hozzajarulas megadasa elött enge
delyezheti, hogy a konzuli kepviselet vezetöje 
miiködeset ideiglenesen megkezdhesse. Ebben 
az esetben ennek az Egyezmenynek a rendel
kezeseit kell alkalmazni. 

LV 
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4. Efter det att chef för konsulat medde
lats exekvatur eller beviljats annat tillstånd el
ler i 3 stycket nämnt rtills.tånd ad interim, skall 
mottagande stat ofördröjligen vidtaga nödiga 
åtgärder för att han skall kunna utföra sina 
åligganden och åtnjuta honom tillkommande 
lättnader, privilegier och immunitet. 

Artikel 4 
1. Har konsulär tjänsteman förordnats att 

tjänstgöra vid konsulat i annan egenskap än 
såsom chef för konsulat, skall sändande stats 
diplomatiska representation, innan han börjar 
fullgöra sina uppgifter, meddela utrikesminis
teriet i mottagande stat den konsulära tjänste
mannens fulls.tändiga namn, hans tjänsteställ
ning och det konsulat, 1till vilket han förord
nats. 

2. Sändande stat skall även meddela utri
kesminis.teriet i mottagande stat envar konsu
latsmedarbetares fullständiga namn, medbor
garskap och arten av hans uppgifter. 

Artikel 5 
1. Endast medborgare i sändande stat kan 

vara konsulär tjänsteman, och han får icke ha 
stadig hemvist i mottagande stat. 

2. Konsulatsmedarbetare kan vara medbor
gare antingen i sändande eller mottagande stat. 
Vid anställandet av person som är medborgare 
i mottagande stat eller som där har sin hem
vist såsom konsulatsmedarbetare skall motta
gande stats lagar och bestämmelser iakttagas. 

3. Mottagande stat utfärdar för varje kon
sulatsmedlem behörigt dokument såsom bevis 
över hans tjänstesitällning. 

Artikel 6 
1. Är chef för konsulat förhindrad att ut

föra sina uppgifter eller är tjänsten såsom chef 
för konsulat vakant, kan sändande stat be
fullmäktiga tjänsteman vid samma konsulat el
ler tjänsteman vid annait konsulat i mottagande 
stat eller medlem av den diplomatiska repre
sentationens diplomatiska personal att ad in
terim verka såsom chef för konsulat. Denna 
persons fullständiga namn och tjänsteställning 
skall på förhand meddelas utrikesministeriet 
i mottagande stat. 

4. Miutan a konzuli kepviselet vezetöje 
miiködesi engedelyt vagy egyeb hozzajarulast 
kapott, illetöleg miutan a 3 bekezdes szerinti 
ideiglenes miiködesi engedelyt megkapta, a 
fogad6 allam haladektalanul megteszi a sziikse
ges intezkedeseket annak erdekeben, hogy a 
konzuli kepviselet vezetöje a feladatait ellat
hassa s az öt megilleto könnyitesekben, ki
valtsagokban es mentessegekben reszesiilhessen. 

4. cikk 
1. Abban az esetben, ha a konzuli tisstvise

löt a konzuli kepviselethez nem a konzuli 
k6pviselet vezetöjekent nevezik ki, miiködese
nek megkezdese elött a kiildö allam diplo
maciai kepviselete a fogad6 allam kiiliigminisz
teriumat ertositi a konzuli tisztviselö neveröl, 
rangjar61 es arr61, hogy öt melyik konzuli 
kepviselethez nexeztek ki. 

2. A kiildö allam a fogad6 allam kiiliigy
miniszteriumat a konzuli alkalmazottak neve
röl, allampolgarsagar61 es feladatköreröl is 
ertesiti. 

5. cikk 
1. Konzuli tisztviselö csak a kiildö allam 

alland6 lak6sa. 

2. A konzuli alkalmazott a kiildö ällam 
vagy a fogad6 allam allatnpolgara lehet. A 
fogad6 allam allampolgaranak vagy alland6 
lakosanak konzuli alkalmazottkent törtenö ki
nevezesevel kapcsclatban meg kell tartani a 
fogad6 allam jogszbalyait. 

3. A fogad6 allam a konzuli kepviselet tag
j at ellatja e minöseget tnusite okmannyal. 

6. cikk 
1. Ha a konzuli kepviselet vezetöje nem 

lathatja el a feladatat vagy hivatala ninc;s be
töltve, a kiildö allam ennek a konzuli kepvi
seletnek vagy a kiildö allamnak a fogade illlam
ban levö mas konzuli kepviselete konzuli 
tisztviselöjet vagy diplomaciai kepviselete dip
lomaciai szemelyzetenek tagjat megbizhatja az- , 
zal, hogy a konzuli kepviselet ideiglenes xe
zetöjekent jarjon el. E szemely nevet es rang- · 
jat a fogad6 allam kiiliigyminiszteriumaval 
elözetesen közölni kell. 

2. Den som befullmäktigats att ad interim 
verka såsom chef för konsulat åtnjuter samma 
lättnader, privilegier och immunitet som en
ligt denna överenskommelse tillkommer chef 
för konsulat. Sådant han är medlem av den 
diplomatiska personalen i dipfomatisk repre
sentaition åtnjuter han därutöver de privilegier 
och den immunitet som tillkommer honom i 
egenskap av medlem av den diplomatiska per
sonalen. 

Artikel 7 
Mbttagande stat kan när som helst utan att 

motivera sitt beslut på diplomatisk väg med
dela sändande stat att konsulatsmedlem är 
persona non grata. Sändande s,tat skall därefter 
återkalla vederbörande person till hemlandet 
eller befria honom från hans uppdrag. Under
låter sändande stat att göra detta inom rimlig 
tid kan mottagande stat återkalla e:imkvatur 
eller annat tillsitånd eller vägra att längre er
känna konsulatsmedlem i denna hans egenskap. 

IIL Lättnader, privilegier och immunitet 

Artikel 8 
Mottagande stats myndighet skall på alla 

sätt underlätta handhavandet av konsulatets 
uppgifter. 

Artikel 9 
Sändande stats riksvapen samt skylt med 

konsulatets namn på sändande och mottagande 
stats officiella språk kan fästas på de byggna
der som användes såsom konsulat eller såsom 
tjänstebostad för chef för konsulat. Sändande 
stats nationalflagga kan användas på ovan 
nämnd byggnad och för fordon som ohef för 
konsulat använder i tjänsteuppdrag. 

Artikel 10 
1. Konsulatets utrymmen är ökränkbara. 

Mottagande stats myndigheter får idke inträda 
i konsulatsutrymmen utan tillstånd av chef 
för konsulat, chef för sändande stats diploma
tiska representation eller av person som nå-
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2. A konzuli kepviselet vezetesevel ideigle
nesen megbizott szemely ugyanolyan könnyite
sekben, kivaltsagokban es mentessegekben res
zesiil, mint amilyenek ennek az Egyezmenynek 
a rendelkezesei alapjan a konzuli kepviselet 
vezetöjet megilletik. Abban az esetben, ha ez 
a szemely a diplomaciai szemelyzet tagja, Öt 
tovabbra is megilletik azok a kivaltsagok es 
mentessegek, amelyekre a diplomaciai szemely
zet tagjai jogosultak. 

7. cikk 
A fogad6 allam barmikor, döntesenek indo

klasa nellciil, diplomaciai uton közölheti a 
kiildö allammal, hogy a konzuli kepviselet 
valamelyik tagjat nem tartja elfogadhat6nak. 
Ez esetben a kiildö allam az erintett szemelyt 
viszszahivja, illetöleg megsziinteti a megbiza
tasat a konzuli kepviseleten. Amennyiben a 
kiildö allam e kötelessegenek eszszerii beliil 
nem tesz eleget, a fogad6 allam a konzuli 
kepviselet vezetöjetöl a miiködesi engedelyt 
vagy az egyeb hozzajarulast visszavonhatja, a 
konzuli alkalmazott e minösegenek tovabbi 
elismereset pedig megtagadhatja. 

III. Könnyitesek, kivaltsagok es mentessegek 

8. cikk 
A fogad6 allam hat6sagai a konzuli kepvise

let feladatainak eilatasahoz minden könnyitest 
megadnak. 

9. cikk 
A kiildö allam cimeree, valamint a os a 

fogad6 allam nyelven a konzuli kepviselet elne
vezeset feltiintetö ,tablat el lehet helyezni a 
konzuli kepviselet celjara hassnalt epiileten, 
tovabba a kepviselet vezetöjenek a lakasan. A 
kiildö allam nemzeti lobog6jat ki lehet tiizni 
az 1emlitett epiiletekre es a konzuli kepviselet 
vezetöje altal hivatalos celra hasznalt tközleke
desi eszközökre. 

10. cikk 
1. A konzuli helyisegek serthetetlenek. A 

fogad6 allam hat6sagai a konzuli kepviselet 
vezetöjenek, vagy a kiildö allam diplomaciai 
kepviselete vezetöjenek, illetöleg az altaluk 
erre feljogositott szemelynek a hozzajarulasa 
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gondera av dessa har befullmäktigat att med
dela tillstånd. 

2. Vad ovan i 1 stycket sagts tillämpas även 
på konsulär tjänstemans bostad. 

3. Konsulararkiv är alltid okränkbart obe
roende av var det förvaras. 

Artikel 11 
1. Konsulat har rätt att fritt kommunicera 

med sändande stats regering, diplomatiska re
presentationer ooh konsulat oberoende av deras 
stationeringsort. I förenämnt syfte kan kon
sulat använda san1tliga kommunikationsmedel, 
samt diplomatiska kurirer och försändelser 
ävensom chiffer och koder. För inrättande av 
radiosändare måste dock mottagande stats till
stånd inhämtas. 

2. Konsulat debiteras för utnyttjande av 
allmänna kommunikationsmedel på samma sätt 
som diplomatisk representation. 

3. Konsulats officiella kurirpost, oberoende 
av kommunikationsart ävensom dipfomatisk 
kurirpost som sänts till eller från konsulat 
samt förseglade diplomatiska försändelser, vil
ka försetts med synliga tecken på deras offi
ciella karaktär är okränkbara och mottagande 
s,tats myndigheter får icke granska eller kvar
hålla dem. 

A11tikel 12 
1. Sändande stat och konsulatsmedlem be

frias från alla statliga och kommunala skatter 
och avgifter vilka omedelbart hänför sig till 
konsulatets utrymmen och konsulära tjänste
mäns bos.täder. Denna befrielse gäller icke 
ska:tter för erhållna tjänster, icke heller skatter, 
avgifter eller omsättningsskatter beträffande 
byggnadsmaterial eller tjänster i anslutning tiH 
byggande. Denna befrielse gäller icke heller 
sådana byggnader eller sådan fast egendom, 
som innehas på grund av äganderätt till a...1<:.tier 
eller andelar i bositadsaktiebolag, annat aktie
bolag eller andelslag. Befrielsen gäller icke 
heller skattskyldighet för sådan inkomst som 
härflyter ur ovan nämnda egendom eller för
säljning av sådan egendom, ifall ägaren är 
konsulatsmedlem. 

2. Konsulatsmedlem och familjemedlem i 
hans hushåll befrias från inkomstskatt för så-

nelkiil a konzuli helyisegekbe nem lephetnek 
be. 

2. Az 1. bekezdes rendelkezesei a konzuli 
tisztviselö 1akasara is vonatkoznak. 

3. A konzuli irattar mindenkor - barhol 
is van elhelyezve - serthetetlen. 

11. cikk 
1. A konzuli kepviselet a kiildö allam 

kormanyaval, diplomaciai vagy konzuli kepvi
seleteivel - szekhelyiiktöl foggetleniil - sza
badon erintkezhet. Evegböl a konzuli kepvise
let igenybe veheti a tavközles valamennyi 
eszközet, igenybe vehet tovabba diplomaciai 
futart, kiildhet es kaphat diplomaciai poggyaszt, 
valamint rejtjelt is hasnalhat. A konzuli kepvi.
selet azonban radi6-ad6allomast csak a fogad6 
allam hozzajarulasaval letesitet es hasznalhat. 

2. A tavközles eszközeinek igenybevete
leere a konzuli kepviseletre ugyanazok a dijsza
basok vonatkoznak, mint a diplomaciai kepvise-
1etre. 

3. A konzuli kepviselet hivatalos levelezese 
- barmilyen tavközlö eszközt is alkalmaz -, 
diplomaciai futarpostaja valamint a hivatalos 
jelleget feltiintetö, lathat6 kiilsö jelzest viselö 
diplomaciai pogyasz - föggetleniil att61, hogy 
ezeket a konzuli kepviselet kiildi vagy kapja -
serthetetlen es azt a fogad6 allam hatosagai 
nem vizsgalhatjak meg es nem tarthatjak 
vissza. 1 

12. cikk . 
1. A kiildö allani es a konzuli kepviselet 

tagja mentes minden allami valamint helyi ad6 
es illetek al61, amelyek közvetleniil a konzuli 
helyisegekkel es a konzuli kepviselet tagjainak 
lakasaval kapscolatosak. Ez a mentesseg nem 
vonatkozik a teljesitett szolgaltatasokkal kape
solatos ad6kra es illetekekre, vagy az epitesi 
anyagokkal es epitesi szolgaltatasokkal kapcso
latos forgalmi ad6kra. A mentessg nem vo
natkozik az olyan epiiletekre vagy ingatlanokra 
sem, amelyeknek a birtoklasa a lakasepitö 
reszvenytarsasag vagy mös vallalat reszvenyei- -
nek vagy szövetkezeti reszesedesnek a 1tulajdo
nan alapul. Nem vonatkozik tovabba a mentes
seg az elöbb emlitett tulajdonb61 vagy · annak 
atruhazasab61 szarmaz6 olyan jövedelemre, 
amelyhez a konzuli kepviselet tagja mint tulaj
donos jut. 

2. A konzuli kepviselet tagja es a haztarta
saban elö chaladtagok mentesek a 'jövedelem, 

dan inkomst, vars källa icke är inom motta
gande stats territoriurn och från förmögenhets
skatt för sådan egendom som icke befinner 
sig i mottagande stat. Löner och arvoden, 
vilka sändande stat erlägger till nämnda per
soner i mottagande stat till följd av tjänst 
eller befattning eller annan sådan orsak, anses 
härflyta ur källa som icke befinner sig i mot
tagande stat. 

3. I 1 och 2 stycket nämnda befrielsen 
gäller även lika11tade eller i huvudsak liknande 
skatter och avgifter, vilka i ef,terhand upp
bäres i stället för eller utöver nänmda skatter 
och avgifter. 

Artikel 13 
1. Konsulatsmedlem står icke under mot

tagande stats straffrättsliga jurisdiktion. Han 
står icke heller under dess civilrättsliga eller 
administrativa jurisdiktion, förutom då det är 
fråga om: 

a) talan som gäller enskild fast egendom i 
mottagande stat, såframt denna icke är i hans 
besittning for sändande stats räkning och för 
konsulatets syften; 

b) talan som gäller kvarlåtenskap, i fråga 
om vilken konsulatsmedlem uppträder som 
testamentsexekutor, boutrednings man, arvtaga
re eller testamentstagare i egenskap av privat 
person och icke på sändande stats vägnar; 

c) talan, som gäller yrkes- eller affärsverk
samhet som konsulatmedlem idkat vid sidan 
om sina officiella uppgifter i mottagande stat. 

2. Exekutiva åtgärder får icke vidtagas mot 
konsulatsmedlem förutom i fall, varom stad
gats i 1 stycket, punkterna a), b) och c) av 
detta avtal och under förutsättning, att dessa 
åtgärder kan vidtagas utan att ingripande i 
hans personliga okränkbarhet eller den okränk
barhet som gäller för hans bostad. 

3. Vad ovan i 1 och 2 stycket är bestämt 
tillämpas även på familjemedlemmar tillhöran
de ko:nsulär tjänsitemans hushåll; familjemed
lem, tillhörande konsulatsmedarbetares hushåll 
är i mottagande stat befriad blott från dess 
straffrättsliga jurisdiktion. I vartdera fallet 
förutsättes, at:t dessa familjemedlemmar är 
medborgare i sändande stat. 
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illetöleg a vagyonad6 al61, ha a jövedelem 
forrasa, illetöleg a vagyon nem a fagad6 allam
ban van. Azokat a fizeteseket, bereket es jutta
tasokat, amelyeket a kiildo allam az emlitett 
szemelyeknek a fogad6 allamban a szolgalati 
kötelessegiikkel kapcsolatban vagy mas hasonl6 
okb61 foly6sit, ugy kell tekinteni, mint ame
lyek nem a fogado allamban levö forrasb61 
szarmaznak. 

3. Az 1. es 2. bekezdesben emlitett mentes
segek vonatkoznak azokra az azonos vagy le
nyegeben hasonl6 adokra vagy illeeekekre is, 
amelyeket ut6bb a meglevö ad6k illetekek 
kiegeszitesekent illetöleg azok helyett vetettek 
ki. 

13. cikk 
1. A konzuli kepviselet tagja mentes a 

fogad6 allam biintetö joghat6saga al61. A 
konzuli kepviselet tagja mentes a fogad6 allam 
P?l~ari es allamigazgatasi joghat6saga alol is, 
kiveve: 

a) a fogad6 allam teriileten fekvö magan-
1ulajdomban alle ingatlanra cenatkozo dologi 
jogi pert, hacsak a konzuli kepviselet itagja az 
inga:tlast nem a kiildö allam javara a kepviselet 
celjara tartja birtokaban. 

b) az olyan hayateki eljassal kapesolatos 
pert, amelyben a konzuli kepviselet tagja 
maganszemelykent mint vegrendeleti vegrehajt6, 
hagyateki gondnok, örökös vagy hagyomanyos, 
es nem a kiildö allam kepviselöjekent azerepel. 

c) az olyan pert, amely a konzuli kepviselet 
tagja altal a fogad6 allamban hivatalos tove
kenysege kören kiviil folytatott barmilyen 
szabadfoglalkozassal vagy kereskedelmi teveke
nyseggel kapcsolatos. 

2. A konzuli kepviselet tagjaval szemben 
semmifele vegl'ehajtasi intezwedest nom lehet 
tenni, kiveve a cikk 1. bekezdesenek a), b) 
es c) pontjaban emlitett eseteket, amennyiben 
a vegrehajtas szemelye es lakasa serthetetlense
genek csorbitasa nelkiil foganatosithat6. 

3. Az 1. es 2. bekezdes rendelkezes rendel
kezesei a konzuli tisztviselö haztartasaban elö 
esaladtagjaira is vonatkoznak. A konzuli alkal
mazott haztartasaban elö csaladtagjait azonban 
osak a fogad6 allam biintetö joghatosaga al6li 
mentesseg illeti meg, felteve, mindket esetban, 
hogy ezek a csaladtagok szinten a kiildö allam 
allam polgarai. 

LV 

tg' 

L 



56 

Artikel 14 
1. Konsulatsmedlem kan inkallas såsom 

vittne i rättegång inför domstol eller inför 
administrativ myndighet. Åtgärder i syfite att 
tvinga konsulatsmedlem att framträda såsom 
vittne eller avgiva vittnesmål är icke tillåtna. 
Stämning skall delgivas i form av officiell skri
velse och får icke innehålla hot om tvångsåt
gärder. 

2. På begäran av konsulät tjänsteman kan 
hans vittnesmål mottagas vid en för honom 
lämplig tidpunkt i konsulatets utrymmen eller 
i hans bostad eller, såvitt möjligt, skriftligt. 

3. Konsulaitsmedlem får icke avkrävas ed. 

4. Konsulatsmedlem får vägra avgiva vitt
nesmål om allt det han i sin tjänsteställning 
fåvt veta, och han kan även vägra framträda 
såsom sakkunnig i ärenden, som angår sän
dande stats lag. 

5. På familjemedlemmar, 1tillhörande kon
sulatsmedlems hushåll, tillämpas stadgandena i 
1, 2 och 3 stycket. 

Artikel 15 
1. Sändande stat kan avstå från immunitet 

i fråga om jurisdiktion för ovan i 13 och 14 
artiklarna nämnda konsulatsmedlemmar. Ett 
sådant avstående skall alltid vara uttryckligt, 
och skriftlig meddelande därom skall tillställas 
behörig myndighet i mottagande stat. 

2. Ovanstående från immunitet i fråga om 
jurisdiktion anses icke innefatta avstående 
från immunitet i fråga om verkställande av 
dom, för vilket särskilt avstående är nödigt. 

3. Rättegång, inledd av person som enligt 
13 artikel befriats från jurisdiktion, utgör hin
der för honom att vädja till immunitet i fråga 
om jurisdiktion i varje gentalan som omedel
bart ansluter sig till huvudkäromålet. 

Artikel 16 
Avlider konsulatsmedlem eller familjemed

lem 1tillhörande dennes hushåll, skall den mot
tagande staten 1tillåta, att den avlidnes lösöre 
tullfritt utföres från landet och att kvarlåten
skaps- och arvsskatt icke uppbäres, såvida den
na egendom fonnits i den mottagande staten 
enbart på den grund, att den avlidne vistats i 

14. cikk 
1. A konzuli kepviselet tagjat fel lehet hiv

ni arra, hogy bir6i vagy allamigazgatasi eljaras 
soran tanuvallomast itegyen. Nem szabad ke
nyszeritö eszközt alkalmazni annak erkekeben 
~ogy. a konzuli kepvis~let tagja tanukent meg~ 
1elen1en, vagy vallomast tegyen. Az idezest 
hivatalos level alakjaban kell elkesziteni es 
az kenyszeritö eszközzel val6 fenyegetest nem 
tartalmazhat. · 

2. A konzuli tisztviselö - kerelmere - a 
neki megfelelö idöpotban a konzuli kepviselet 
helyisegeben, vagy lakasan tanuvallomast · tehet 
vagy pedig - ha ez lehetseges - avalloniasa{ 
irasban is magteheti. 

3. A konzuli kepviselet tagjat nem lehet 
eskiitetelre kötelezni. 

4. A konzuli kepviselet tagja megtagadhatja 
a tanuvallomast mindarr61, ami beosztasa kö
vetkezteben jutott tudomasara, megtagadhatja 
tovabba, hogy a kiildö allam joganak szaker
töjekent tegyen vallomast. 

5. Az 1, 2 es 3 bekezdes rendelkezeseit 
megfelelöen alkalmazni kell a konzuli kepvise
let tagjanak haztartasaban elö csaladtagokra is. 

15. ciH: 
1. A kiildö allam lemondhat a konzuli 

kepviselet tagjat a 13. es a 14. cikk alapjan 
megilletö joghat6sag aioli mentessegröl. A 
lemondasnak mindig kifejezettnek kell lennie 
es azt irasban kell közölni a fogad6 allam 
illetekes hat6sagaval. 

2. A joghat6sag al6li mentessegröl valo 
lemondas nem foglalja magaban a vegrehajtas 
al6li mentessegröl val6 Iemondast, amelyhez 
kiilön lemondas sziikseges. 

3. Ha a joghat6sag al6l a 13. cikk szerint 
mentessegben reszesiilö szemely keresetet in
dit, nem hivatkozhat a joghat6sag al61i men
tessegre az alapkeresettel összefiiggö viszont
kereset tekinteteben. 

16. cikk 
A konzuli kepviselet tagjanak vagy .a haz

tartasaban elö esaladtagjanak halala eseten a 
fogad6 allam vammentesen engedelyezi as ol
hunyt ing6sagainak kivitolet es ezekre örök
lesi illeteket nem re ki, felteve, hogy ez a 
vagyen kifejezetten azett volt a fogad6 allam
ban, mert az elhunyt, mint a konzuli kepvise-

denna stat såsom konsulatsmedlem eller med
lem av konsulatsmedlems familj. 

Artikel 17 
Konsulatsmedlemmar och familjemedlemmar 

tillhörande deras hushåll är befriade från alla 
de allmänna skyldigheter, som lagar och be
stämmelser i mottagande stat ålägger angående 
registrering av utlänningar och anskaffande av 
vistelsetillstånd för dessa, ävensom från alla 
personliga och offentliga förpliktelser eller mi
litära skyldigheter i liket med militära tvångs
utskrivningar' kontrföutioner och inkvarte
ringar. 

Artikel 18 
1. Mottagande stat tillåter införsel till lan

det och återutförsel från landet, samt beviljar 
befrielse från alla tullar och avgifter: 

a) för föremål, fordon medräknade, som 
är avsedda för konsulatets tjänstebruk, i sam
ma omfattning som för föremål, avsedda att 
brukas i 1tjänsten av sändande statsdiploma
tiska representation; 

b) för föremål, fordon medräknade, som är 
avsedda att brukas personligen av konsulär 
tjäns,teman eller av familjemedlemmar tillhö
rande hans hushåll ävensom föremål avsedda 
för hans etablerande, i samma omfattning som 
för föremål avsedda att brukas personligen 
av sändande stats diplomatiska personal. 

2. Konsulatsmedarbetare åtnjuter i 1 s1tyc
ket definierade privilegier och immunitet i 
fråga om sådana föremål, som de medför till 
landet då de för första gången etablerar sig 
där. 

Artikel 19 
Alla personer, vilka i denna överenskom

melse beviljats privilegier och immunitet, bör 
oberoende av dessa privilegier och denna im
munitet, iakttaga mottagande stats lagat och 
bestämmelser rörande trafikövervakning och 
ansvarighetsförsäkring angående motorfordon. 

Artikel 20 
Konsulatsmedlemmar eller familjemedlemmar 

tillhörande deras hushåll, åtnjuter icke, såvida 
de är medborgare i mottagande stat eller där 
har sin fasita hemvist, de privilegier och den 
irr...muniJet, som nämnes i 12 och 13 aDtikel, 
1, 3 och 5 stycket av artikel 14, samt artik
larna 16, 17 och 18. 
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let tagja, vagy mint a konzuli kepviselet tag
janak esaladtagja tartezkodott ott. 

17. cikk 
A konzuli kepviselet tagja es a haztartasa

ban elö csaladtagok mentesek mindazon alta
lanos kötelezettsegek al61, amelyeket a fogad6 
allam jogszabalyai a kiilföldiek nyilvantartasba 
vetele es tart6zkodasi engedelye tekinteteben 
elöirnak mentesek tovabba a szemelyes szol
galtatas~k es közmunkak vagy katonai terhek, 
mint a katonai celokra val6 igenybevetel, bes
zolgaltatas es beszallasolas minden formaja 
a161. 

18. cikk 
1. A fogad6 allam 1engedelyezi az alabbi 

targyak behozatalat es ujra kivitelet valamint 
ezekre vam, ad6 es illetekmentesseget biztosit: 

a) a konzuli kepviselet hivatalos hasznala
tara szolgal6 targyak, ide ertve a grepjarmiive
ket is, amelyek olyan mertekben me~tesek, 
mint a kiildö allam diplomaciai kepv1selete 
hivatalos hasznalatara szolgal6 .targyak; 

b) a konzuli tisztviselö es a haztartasaban 
elö csaladtagjai szemelyes hasznalatara szolgal6 
targyak, ide ertve a grepjarmiiveket, valamint 
a berendezkedeshez sziikseges targyakat is, 
amelyek olyan mertekben mentesek, mint a 
kiildö allam diplomaciai szemelyzete tagjanak 
hasznalatara szolgal6 targyak. 

2) 2. A konzuli alkalmazottat az 1 be-
kezdesben emlitett kivaltsagok es mentessegek 
az elsö berendezkedese c~ljara behozott targyak 
tekinteteben illetik meg. 

19. cikk 
Mindazok a szemelyek, akik szamara ez az 

Egyezmeny kivaltsagokat es mentessegeket 
biztosit, kötelesek - kivaltsagaik es men
tessegeik csorbitasa nelkiil - a fogadö allam 
törvenyeit es mas jogszabalyait tiszteleben tar
tani, ide ertve a közlekedesi szabalyokat, vala
mint a gepjarmiivek biztositasara vonatkoz6 
szabalyokat is. 

20. cikk 
A 12. cikkben, a 13. cikkben, a 14. cikk 

1, 3 es 5 bekezdeseben, a 16. es 17. valamint 
a 18 cikkben emlitett kivaltsagok, illetöleg 
mentessegek nem illetik meg a konzuli kep
viselet tagjat es a haztartasaban elö csaladtago
kat, ha a fogad6 allamnak allampolgarai vagy 
alland6 lak6sai. 
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IV. Konsuls uppgifter 

Artikel 21 
Konsulär tjänsteman främjar de ekonomiska, 

kulturella och vetenskapliga relationerna samt 
handelsförbindelserna mellan sändande och 
mottagande stat ävensom turismen samt ut
vecklar på andra sätt de vänskapliga relatio
nerna mellan dem. 

Artikel 22 
Konsulär t1ansteman är vid handhavandet 

av sina uppdrag berättigad att vända sig till: 
a) doms.tolar och lokala myndigheter inom 

sitt konsuls distrikt; 
b) samt till överrätter och centrala myn

digheter i den utsträckning dess lagar och be
stämmelser detta 1tillåter. 

Artikel 23 
1. Konsulär tjänsteman äger rätt att skydda 

sändande stats och dess medborgares rättig
heter och intressen. 

2. Konsulär tjänsteman äger rätt att utan 
särskild fullmakt vid mottagande stats dom
stolar och hos dess administrativa myndighe
ter företräda sändande stats medborgare, som 
på grund av frånvaro eller annat giltigt skäl 
är förhindrad att Sikydda sina rättigheter eller 
intressen. 

3. I 2 stycket nämnt ombudskap är i kraft 
till dess den företrädde utset en befullmäk
tigad eller själv börjat bevaka sina rättigheter 
och intressen. 

Artikel 24 
Konsulärtjänsteman äger rätt att 
a) föra regis·ter över sändande stats med

borgare, som stadigvarande eller tillfälligt vis
tas i hans konsulsdistrikt; 

b) för medborgare i sändande stat utfärda 
pass eller andra identitetsbevis eller resedoku
ment samt göra ändringar i och förnya sådana 
handlingar; 

c) bevilja visa. 

ANikel 25 
1. Chef för konsulat äger rätt att förrätta 

vigsel under förutsättning att båda äktenskaps
kontrahenterna är medborgare i sändande s.tat 
och att ingåendet av sådant äktenskap sker 

IV. Konzuli f eladatok 

21. cikk 
A konzuli tisztviselö elömozditja a ki.ildö 

es a fogad6 allam közötti gazdasagi, kereske
delmi, kulturalis, tudomanyos es idegenforalmi 
kapcsolatok fejleszteset es mas m6don elösegiti 
közötti.ik a barati kapcsolatokat. 

22. cikk 
A konzuli tisztviselö feladatainak ellatasa 

seran 
a) a konzuli keri.ilet illetekes helyi hat6-

sagalhos; 
b) a fogad6 allamnak a jogszabalyai altal 

meghatatozott keretek között ennek az allam
nak a közpenti hat6sagaihoz fordulhat. 

23. cik 
1. A konzuli tisztviselö jogosult . a ki.ildö 

,mamnak es allampolgarainak jogait es erde
keit vedolmezni. 

2. A konzuli tisztviselö jogosult ki.ilön 
meghatalmazas nelki.il a fogad6 allam bir6sagai 
es allaroJgazgatasi hat6sagai elöt a ki.ildö al
lamnal;: azt az allampolgarat köpviselni, aki 
tavellet Vagy mas alapOS okbol 1J:em ttudja I 

jogait es erdekeit megvedeni. 

3. A 2 bekesdesben ~litett kepviselet 
f.ennmarad mindaddig, amig a kepviselt sze
mely kijelöli sajat kepviselöjet, illetöleg sajat 
maga atveszi jogainak es erdekeinek vedelm6t. 

24. cikk 
A konzuli tisztviselö jogosult: 
a) a ki.ildö allamnak a konzuli keriiletben 

alland6an lak6 vagy ott ideiglenesen tartozkod6 
allampolgarait nyilvantartasba venni; 

b) a kiildö allampolgarai szamara utlevelet 
vagy mas utiokmanyt kiallitani, valamint azokat 
m6dositani vagy megujitani; -

c) vizumot adni. 

25. cikk 
1. A konzuli kepviselet vezetoje jogosult a 

hazassagkötesnel körzemi.iködni, felteve, hogy 
mindket hazasu16 a ki.ildö allam allampolgara 
es az ilyen hazassagkötesnel val6 közremi.iködes 

i överensstämmelse med lagen i mottagande 
sta:t. Konsulat skall meddela behörig myndig
het i mottagande stat äktenskap som ingåtts. 

2. Konsulär tjänsteman äger rätt att föra 
regis,ter över fördelser och dödsfall samt in
gångna äktenskap bland sändande stats med
borgare. 

3. Bestämmelserna i 1 och 2 stycket fri
tager dock icke sändande stats medborgare 
från skyldigheten att iakttaga lagar och be
stämmelser, som i mottagande stat är gillande 
angående anmälningar om födelser och döds
fall samt ingående av äktenskap. 

Artikel 26 
Konsulär tjänsteman kan vid behov för ju

diciella eller andra myndigheter i mottagande 
stat föreslå, att lämpliga personer utses till 
temporära eller permanenta förmyndare, gode
män eller förmögenhetsförvaltare för medbor
gare i sändande s:tat då egendom blivit utan 
övervakning. 

Artikel 27 
1. Konsulär tjänsteman kan utföra följande 

uppgifter: 
a) uppgöra, bevittna och i deposition mot

taga 1testamenten samt uppgöra andra hand
lingar, som är bevis över ensidiga viljeförkla
ringar av medborgare i den sändande staten; 

b) uppgöra och bevittna handlingar, som 
bekräftar rättshandlingar, vilka företagits mel
lan sändande stats medborgare, mellan sän
dande stats och mottagande s,tats medborgare 
eller tredje stats medborgare, såvida dessa 
handlingar kommer :till användning och för
anleder rättsliga påföljder inom den sändande 
statens område; 

c) bevittna medborgares i sändande stat 
namnteckningar på handlingar av alla slag; 

_ intyga avskrifter av och utdrag ur handlingar, 
som utfärdats av myndigheter, tjänstemän el
ler enskilda personer i sändande stat; 

d) mottaga och bevittna utsagor av med
borgare i sändande stat och utfärda till saken 
hörande intyg och handlingar; 

e) legalisera handlingar uppgjorda av myn
digheter eller 1tjänstemän i sändande eller mot
tagande stat; 

f) utföra och legalisera översättningar av 
handlingar; 

g) på begäran av domstolar och andra myn
digheter i sändande sta;t av dess medborgare 
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összhangban all a fogad6 allam jogszabalyaival. 
A konzuli kepviselet a megkötött hazassagr61 
a fogad6 allam illetekes hat6sagat ertesiti. 

2. A konzuli tisztviselö jogosult a ki.ildö 
allam allampolgarainak sziileteset, elhalalozasat 
es hazassagköteset anyakönyvezni. 

3. Az 1. es 2. bekezesben foglaltak nem 
mentesi:tik a kiildö allam allampolgarat a fo
gad6 allam allampolgarat a fogad6 allamnak 
a sziiletesek, elhalasok es hazassagkötesek beje
lentesere vonatkoz6 jogszabalyaiban foglalt 
kötelezettzeg teljesitese al61. 

26. cikk 
A konzuli tisztviselö sziikseg eseten a fogad6 

allam bir6saganak vagy mas hav6saganad a 
kiildö allam allampolgara szamara vagy az ilyen 
allampolgar örizetlen vagyonanak vedelmere 
megfelelö gyam vagy gondnok szemelyere vo
natkoz6an javaslatot tehet. 

27. cikk 
1. A konzuli tisztviselö 

a) irasba foglalj a, hitelesiti es letetbe veszi 
a vegrendeleteket, valamint irasba foglalja a 
ki.ildö allam allampolgarainak egyoldalu jogii
gyleteit tanusit6 egyeb okiratokat; 

b) irasba foglalja es hitelesiti a kiildö allam 
allampolgarai között vagy a kiildö allam allam
polgarai es a fogad6 allam illetöleg harmadik 
allam allampolgarai között kötött jogiigyleteket 
tanusit6 okiratokat, felteve, bogy ,ezeket az 
okiratokat a kiildö allamban hasznaljak fel es 
jogi hatasuk ott jelentkezik; 

c) hitelesiti a kiildö allam allampolgarainak 
barmilyen okiraton levö alairesat, hitelesiti a 
kiildö allam hat6sagai, tisztviselöi vagy allam
polgarai altal kiallitott okiratok masolatait vagy 
kivonatait; 

d) atveszi es hitelesiti a ki.ildö allam allam
polgarai altal tott nyilatkozatokat es kiallitja 
az arre vonatkoz6 igazolasokat es okiratokat; 

e) feliilhitelesiti a kiildö allam vagy a fogad6 
allam hatesagai vagy 1tisztviselöi altal kiallitott 
okiratokat; 

f) lefordit okiratokat es azok forditasat 
hi telesiti; 

g) a kiildö allam bir6sagainak vagy mas 
hat6sagainak a megkeresesfre polgari i.igyek-
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mottaga frivilligt avgivna vittnesmål i civila 
mål och dessa medborgare vidarebefordra ju
ridiska och andra handlingar som förenämnda 
domstolar eller andra myndigheter i dessa mål 
utfärdat; 

h) av sändande stats medborgare till för
varing mottaga penningar, värdeföremål och 
handlingar; 

i) sköta andra uppdrag, vilkas handhavande 
sändande stat anförtrott honom. 

2. Handlingar vilka uppgjorts, bevittnats 
eller legaliserats av sändande stats konsulära 
tjänsteman och vilka försetts med officiell 
stämpel, äger samma kraft och verkan, som 
om ,tjänsteman eller myndigheter i mottagande 
stat skulle ha uppgjort eller bevittnat dem. 
Myndigheter i mottagande stat är dock skyl
diga att erkänna nämnda handlingars giltighet 
endast såvida dessa icke strider mot lagar och 
bestämmelser i denna stat. 

3. Då konsulär tjänsteman utövar befogen
heter som tillerkännes honom i denna artikel, 
skall han iakttaga mottagande stats lagar och 
bestämmelser. 

Artikel 28 
1. Avlider sändande stats medborgare skall 

vederbörande myndighet i mottagande stat 
omedelbart underrätta sändande stats konsu
lära tjänsteman därom och u:tan avgift till
ställa honom avskrift av dödsattest eller annat 
officiellt meddelande om dödsfallet. 

2. Erhåller myndighet i mottagande stat 
kännedom om, att i denna stat efter avliden 
person, oberoende av dennes medborgarskap 
finnes kvarlåtenskap, i fråga om vilken sän
dande stats medborgare kan ha intressen att 
bevaka, skall sagda myndighet omedelbart un
derrätta sändande stats konsulära tjänsteman 
om saken. 

3. Behörig myndighet i fördragsslutande 
stat, inom vars område den i 1 och 2 stycket 
nämnda kvarlåtenskapen finnes, skall i enlig
het med denna stats lagar och bestämmelser 
vidtaga behöriga åtgärder för att skydda kvar
låtenskapen samt tillställa konsulär tjänsteman 
avskrift av eventuellt testamente ävensom 
samtliga tillgängliga uppgifter om arvingar och 
om kvarlåtenskapens att och värde sam:t lämna 
honom upolysningar, om inledandet av behand
lingen av arvsärendet och i vilket skede det 
befinner sig. 

ben onnek az allamnak az allampolgarat -
önkentes alapon - meghallgatja es ennek az 
allampolgarnak polgari iigyekben az emlitett 
biresagoktel es mas hat6sagoktel szarmaz6 
iratokat kezbesit; 

h) a kiildö allam allampolgarat61 letetbe 
vesz penzt, erteket es okiratokat; 

i) ellatja a kiildö allam altal rabizott egyeb 
f eladatokat. 

2. A kuldö allam konzuli tisztviselöje altal 
irasba foglalt, hitelesitett vagy feliilhitolesitett 
es pecsettel ellatott okiratoknad ugyanolyan 
erejiik es hatasuk van, mintha azokat a fogad6 
allam hat6saga vagy tisztviselöje foglalta volna 
irasba vagy hitelesitette volna. A fogad6 allam 
hat6sagai azonban az emlitett okiratokat csak 
annyyiban kötelesek ervenyesnek elismerni, 
amennyiben nem allnak ellentetben onnek az 
allamnak a jogszabalyaival. 

3. Az a cikkben biztositott jogok gyakorlasa 
soran a konzuli tisstviselönek a fogade allam 
jogszbalyaival összhangban kell eljarnia. 

28. cikk 
1. Ha a kiildö allam allampolgara a fogadö 

allamban meghalt, erröl az illeteäes hat6sag 
a kiildö allam konzuli tisztviselöjet haladelhala
nul ertesiti es dijtalanul megkiildi szamara a 
halotti .bizonyitvanyt, vagy a halalesetet tanu
sit6 egyeb okiratnt. 

2. Ha a fogad6 allam hat6saga arr61 szerez 
tudomast, hogy barmely allampolgarsagu örök
hagy6 pta ebben az allamban olyan hagyatek 
maradt, amelyben a kuldö allam allampolgara 
erdekelt, az emlitett hat6sag erröl a kiildö allam 
konzuli tis tviselöjet haladektalanul ertesiti. 

3. A fogad6 allam illetekes hat6saga a 2. 
bekezdesben emlitett a hagyatek megörzese 
erdekeben a sz6banforg6 allam jogszabalyaj 
szerint megfelö intezkedeseket tesz, es ha veg
rendelet van, annak masolatat megkuldi a 
konzuli tisztviselönek, valamint tajekoztatast 
ad az örökösökre, a hagyatek allagara es erte
kere vonatkoz6an rendelkezesre allo adatokr61, 
tajekoztatja tovabba a konzuli tisztviselöt 
arr61, hogy az iigyben mikor indul meg az 
eljaras, iietöleg az eljaras milyen szakba jutott. 

4. I ärenden, som nämnts i 2 stycket, an
gående skyddande av kvarlåtenskap, kan kon
sulär tjänsteman samarbeta med behöriga myn
digheter i mottagande s.tat, i synnerhet: 

a) i alla åtgärder för skyddande av kvar
låtenskap, häri inberäknat försäljning av lös
egendom; 

b) vid utseende av förvaltare eller gode
man för kvarlåtenskapen och vid ordnande av 
övriga frågor rörande kvarlåtenskapens förval
tande. 

5. Framställer sändande stats medborgare, 
som icke har hemvist i mottagande stat eller 
annars är där representerad, anspråk på kvar
låtenskap i denna stat, är konsulär tjänsteman 
befullmäktigad atlt antingen själv eller genom 
ombud företräda honom inför domstolar och 
hos övriga myndigheter i mottagande stat. 

6. Tillfaller ärvt lösöre, eller inkoms1t er
hållen genom försäljning av lös eller fast egen
dom till följd av stadganden rörande arv, villrn 
gäller i mottagande stat, sändande stats med
borgare, som icke har fast hemvis:t i mo:tta
gande stat och som icke för sig förordnat god 
man, överlåtes sagda egendom eller inkomst, 
som erhållits genom försäljning, åt sändande 
stats konsulat under förutsättning 8:tt: 

a) dessa personer är lagliga arvingar an
tingen på grund av arvsrätt eller :testamente; 

b) behöriga myndigheter vid behov ger till
stånd till överlåtandet av arvegodset eller in
komsten, som erhållits genom dess försäljning; 

c) dödsboets samtliga gälder, vilka anmälts 
inom tid som stadgats i mottagande stats lagar, 
betalats eller särkerhet ställts för dessas betal
ning; 

d) arvsskatter erlagts eller säkerhet ställts 
för dessas betalning. 

Artikel 29 
1. Har sändande stats medborgare, som 

icke äger hemvist i mottagande stat, avlidit 
på resa i denna stat, skall hans egendom utan 
särskilda formaliteter överlämnas till sändande 
stats konsulära tjänsteman, förutsatlt att arv
låtarens gäldenärers krav tillgodosetts eller där
för sitällts säkerhet. 
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4. A 2. bekezdesben emlitett hagyatek me
görzesevel kapcsolatban a konzuli tisztviselö 
egiittmiiködhet a fabad6 allam illetekes hat6-
sagaival, igy kiilönösen 

a) hagyatekban bekövetkezhetö kar meg
elözese erdekeben tett biztositasi intezkedesek
ben, ide ertve az ing6sagok eladasat is; 

b) a hagyateki kezelö vagy gondnok kije
löleseben es a hagyatek kezlesevel kapscolatos 
egyeb kerdesek rendezeseben. 

5. Abban az esetben, ha a fogad6 allamban 
levö hagyatekban a kiildö allamnak allampol
gara erdekelt es nem lakik a fogad6 allamban, 
valamint ott kepviselve nincs, a konzuli tisztvi
selö jokosult Öt a fogad6 allam bir6sagai vagy 
egyeb hat6sagai elött közvetleniil vagy megha
talmazottja utjan kepviselni. 

6. Ha a hagyateki eljarasnak a fogad6 
allam teriileten törtent lefolytatasa utan a 
hagyatekhoz tartoz6 ing6sagok vagy az ing6-
sagok vagy az ingosagok es ingatlanok eldasa
b61 befolyt ellenertek olyan örökös:t, köteles
reszre jogosultat vagy hagyomanyost illetnek, 
aki a kiildö allam allampolgara, es nem lakik 
a fogad6 allam teriileten, tovabba meghatal
mazottat sem jelölt meg, az emlitett vagyon
targyakat vagy az eladasukb61 befolyt ellener
teket a kiildö allam konzuli kepviseletenek kell 
atadni, felteve, hogy 

a) az örökösnek, a kötelesreszre jogosult
nak, vagy a hagyomanyosnak ezt a minöseget 
igazoltak; 

b) az illetekes hat6sagok, - ha ennek helye 
van - hozzajarnltak a hagyateki vagyontargy
aknak vagy az eladasukb61 befolyt ellenet
teknek az atadasahoz; 

c) a fogad6 allam joka altal elöirt ha
taridöben bejelentett hagyateki terheket ki
fizettek, vagy azokra biztnsitekot adtak; 

d) az öröklesi illeteket megfizettek, vagy 
arra biztositekot adtak. 

29. cikk 
1. Ha a kuldö allanmnak olyan allampol

gara, akinek a fogad6 allamban nincs lak6he
lye, utazas közben az ut6bbi allamban meghal, 
a hatrahagyott ingesagait kiilönleges eljaras 
nelkiil a kiildö allam konzuli tisztviselöjenek ki 
kell szolgaltatni, felteve, rogy az elhunyt fogod6 
allamban levö hitelezöinek igenyeit kielegitet
tek, vagy biztositottak. 
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2. Konsulär tjänsteman är berättigad, med 
beaktande av lagar och bestämmelser i movta
gande stat, till utlandet sända i 1 stycket av 
denna artikel samt i 6 stycket av artikel 28 
nämnd kvarlåtenskap. 

Artikel 30 
1. Konsulär tjänstemän äger rätt att träffa 

och stå i förbindelse med envar medborgare i 
sändande stat, att bistå och råda honom samt 
att vid behov anskaffa rättegångsbiträde för 
honom. Mottagande stat får icke på något sätt 
begränsa medborgares i sändande stat tillträde 
till konsulat. 

2. Vederbörande myndigheter i mottagande 
stat skall ofördröjligen meddela konsulär 1tjäns
teman om medborgare i sändande stat har bli
v]t anhållen, häktad eller i någon som helst 
annan form berövad sin frihet. 

3. Konsulär tjänsteman från sändande st8't 
äger rätt att ofördröjligen besöka eller annars 
stå i förbindelse med sändande stats medbor
gare som anhållits, häktats eller i någon som 
helst annan form berövats sin frihet eller av
tjänar frihetsstraff. I detta stycke avsedda 
räittigheter skall utövas i enlighet med i mot
tagande stat gällande lagar och bestämmels,er, 
fängelsereglemente medräknadeä med beaktan
de av att tillämpandet av sagda lagar och be
stämmelsier icke får omintetgöra dessa rättig
heter. 

Artikel 31 
1. Konsulär tjänsteman äger rätt att lämna 

all hjälp åt sändande stats fartyg och deras 
besättningar; han kan utöva de befogenheter 
lagstiftningen i sändande stat tillerkänner att 
övervaka och kontrollera denna stats fartyg 
och deras besättningar samt vidtaga samtliga 
åtgärder, vilkas syfte är att säkerställa tilläm
pandet av sändande s,tats lagstiftning inom sjö
fartens område. I denna avsikt kan konsulär 
tjänsteman även avlägga besök ombord på 
sändande stats fattyg omedelbart efter det de 
blivit inklarerade, och befäl och manskap kan 
besöka honom. 

2. Myndigheter i mottagande stat skall re
spektera alla de åtgärder, som konsulär tjänste
man, enligt lagar och bestämmelser i sändande 
stat vidtager rörande sändande stats fartyg oeh 
deras besättningar, ävensom för lösi:mde av 
allehanda tvister mellan fartygets befälhavare 

2. A konzuli tisztviselö jogosult a fogad6 
allam jogszabalyainak figyelembevevel az e 
cikk 1. bekezdeseben, valamint a 28. cikk. 6. 
bekezdeseben emiltett mayatekot kiilföldre 
kiildeni. 

30. cikk 
1. A konzuli tiszeviselö jogosult a kiildö 

aluam barmely allampolgaraval erintkezesbe 
lepni, Öt felkeresni, szamara segitseget nyujtani, 
tanacsot adni es sziikseg eseten szamara jogi 
segitsegröl gondoskodni. A fogad6 allam sem
milyen m6don nem korlatozza a kiildö · allam 
allampolgarat abban, hogy a konzuli kepvise
letet felkeresse. 

2. A fogod6 allam illetekes hat6sagai 
haladektalanul ertesitik a konzuli tisztviselöt 
arr61, hogy a kiildö allam allampolgarat örizetbe 
vettek, letart6ztattak vagy szabadsagat61 mas 
m6don megfosztottak. 

3. A konzuli tisztviselö jogosult a kiildö 
allamnak örizetbe vett, letart6ztatott illetöleg 
szabasagat61 mas m6don megfosztott; vagy 
börönbiinteteset töltö allampolgarat kesedelem 
nelkiil meglatogatni es vele mas m6don erintke
zesbe lepni. E bekezdesben emlitett jogokat a 
fogad6 allam jogszabalyaival - ide ertve a 
börtönszabalyzatot isösszhangban kell gyakorol
ni, felteve, hogy az emlitett jogszabalyok alkal-
mazasa nem hatalytalanitja e jogokat. i 

31. cikk 
1. A konzuli tisztviselö jogosult a kiildö 

allam haj6inak es szemelyzetenek minden segit
seget megadni, elhet azokkal a jogokkal, ame
lyeket a kiildo allam jogszabalyai ezen allam 
haj6inak es szemelyzetenek feliilvizsgalataval 
es ellenörzesevel kapcsolatban megadnak s a 
tengeri közlekedest illetöen megtehet minden 
intezkedeest a kiildö allam ide vonatkoz6 
jogszabalyai megtartasana:k biztositasa erdeke
ben. Ebböl a celb61 a konzuli tisztviselö, 
miutan a haj6 megerkezesevel kapchola:tos elj~-. 
rast lefolytattak, felketesheti a kiildö allam 
haj6jat es Öt is fellceresheti az ilyen håj6 
parancsnoka vagy szemelyzete. 

2. A fogad6 a konzuli tisztviselö altal a 
kiildö allam jogszabalyaivel összhangban ezen 
allam haj6javal es szemelyzetevel kapcsolatban 
tett intezkedeseket, valamint a parancsnok es 
a szemlyzet tagjai közötti barmilyen vita eldön
teset, felteve, hogy ezek az intezkedesek nem 

och dess besättning, såvida dessa åtgärder icke 
kränker doms1tolars och andra myndigheters 
i mottagande stat behörighet rörande sådana 
brott eller förseelset, vilka stör den allmänna 
ordningen och säketheten i hamn eller dessas 
rätt aitt tillämpa lagar och bestämmelser i mot
tagande stat på fartyg inom dess 'territorium, 
oberoende av fartygets nationalitet. För verk
ställande av nämnda åtgärder kan konsulär 
tjänstean begära bistånd av vederbörande myn
digheter i mottagande stat. 

Artikel 32 
1. Då doms1tol eller annan myndighet i 

mottagande stat har .för avsik<t att häkta eller 
på annat sätt ombord på sändande stats fartyg 
anhålla dess befälhavare eller medlem av dess 
besätitning eller annan person, som icke är 
medborgare i mottagande stat eller ombord 
på sådant fartyg beslagtaga egendom, skall 
vederbörande myndigheter i mottagande stat 
därom underrätta konsulär tjänsteman i så 
god tid, att denne kan komma .tillstädes om
bord på fartyget innan nämnda åtgärder vid .. 
tages. Är det i praktiken omöjligt att lämna 
konsulär tjäns1teman förhandsmeddelande skall 
myndighet i mottagande stat så snart som möj
ligt underrätta honom, dock före inledandet 
av nämnda åtgärder begynt. Dessa myndighe
ter skall ge konsulär tjänsteman möjlighet aitt 
träffa häktad eller anhållen person och att stå 
i förbindelse med denna samt att vidtaga av 
saken påkallade åtgärder för att skydda sådan 
persons eller sådant fartygs intressen. 

2. Vid prövning av frågan, huruvida i 1 
stycket nämnda åtgärder skall vidtagas och 
med vilka medel, skall vederbörande myndig
het beakta sjöfartens krav. 

3. Vad ovan stadgats 'tillämpas icke på 
myndigheters sedvanliga kontroll av immigra
tion, tull, hälsovård och människolivs säkerhet 
till sjöss, ej heller på åtgärder som vidtagits 
på begäran av fartygs befälhavare eller med 
hans samtycke. 

Artikel 33 
1. Lider sändande stats fartyg haveri, grund

stöter, strandar eller annas skadas inom mot
tagande stats territorium eller påträffas i mot
tagande stat föremål, som äges av sändande 
stat eller dess medborgare och som rtillhör 
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sertik sem a fogad6 allam bir6sagainak s mas 
hat6sagainak a közrendet es a kikötö bizton
sagat veszelyeztetö biintettek es szabalysertesek 
tekinteteben fennall6 joghat6sagat, sem pedig 
e hat6sagok azon jagat, hogy a fogad6 allam 
jogszabalyait ennek az allamnak a teriileten 
beliil tartozkod6 barmilyen nemzetisegii haj6ra 
alkalmazzak. E feladatok ellatasa soran a 
konzuli tisztviselö a fogad6 allam illetekes 
hat6sagainak segitseget kerheti. 

32. cikk 
1. Abban az esetben, ha a fogado allam 

bir6saga vagy mas hat6saga a kiildö allam 
haj6janak fedeizeten a haj6 parancsnokat vagy 
a szemelyzet valamelyik tagjat vagy olyan 
szemelyt, aki nem allampolgara a fogad6 
allamnak örlzetbe venni vagy letart6ztatni 
szandekozik, illetöleg a fedelzeten levö va
gyon targyakat le kivanja foglalni, erröl a 
fogad6 allam ilJetekes hat6sagai a konzuli 
tisztviselöt kellö idöben megfelelöen ertesitik, 
abb61 a celb61, hogy az emlitett cselekmenyek 
foganatositasa elött a haj6n jelen lehessen. Ha 
a konzuli tisztviselöt elOzetesen nem lehetett 
ertesiteni, a fogad6 allam hat6sagai öt, hala
dektalanul, legkesöbb azonban a sz6banforg6 
eljaras megkezdeseig ertesitik. Ezek a hat6sagok 
lehetöve teszik a konzuli tisztviselö szamara, 
hogy az örizetbe vett vagy letart6ztatott 
szemelyt felkeresse, vele az erintkezest felvegye 
es e szemely vagy a sz6banforg6 haj6 ertekei
nek vedelmere megfelelo intezkereseket tegyen, 

2. Annak eldöntesenel, hogy alkalmazzak-e 
az 1. bekezdesben emlitett kenyszerintezkede
seket es mikeppen, az illetekes hat6sagok 
kellöen figyelembe veszik a tengeri közlekedes 
erdekeit. 

3. Az elözö bekezdesek rendelkezesei nem 
vonatkoznak a fogad6 allam hat6sagai altal a 
letelepedessel, vammal, közegeszsegiiggyel, az 
eletnek a tengeren vol6 biztonsagaval kapcsolat
ban vegzett szokasos vizsgalatokra, valamint a 
haj6 parancsnokanak keresere vagy beleegye
zesevel foganatositott eljarasokra. 

33. cikk 
1. Ha a kiildö allam haj6ja a fogad6 allam 

partra sodr6dik, vagy egyeb kart szenved, ille
toleg a fogad6 :cillamban az ilyen haj6hoz vagy 
rakomanyhoz tartoz6 'targyat vagy olyan targyat 
talalnak, amely harmadick allam haj6törest 
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sagda fartyg eller dess last eller last från have
rerat fat<tyg hemmahörande i tredje stat, skall 
behöriga myndigheter i mottagande stat utan 
dröjsmål meddela konsulär 1tjän.steman detta 
samt underrätta honom om de åtgärder som 
har vidtagits i syfte att rädda fartyget och 
skydda såväl fartyg som människoliv och far
tygets last. Ifrågavarande åtgärder bör, då det 
är praktiskt möjligt, vidtagas i samråd med 
konsulär tjänsteman och fartygets befälhavare. 

2. Finnes icke någon som är befullmäktigad 
att vidtaga åtgärder, skall konsulär tjänsteman 
anses befullmäktigad att vidtaga samma åtgär
der som ägaren skulle ha kunnat vidtaga om 
han befunnit sig på platsen och vilka angår: 

a) sändande statsfartyg, dess last eller före
mål tillhörande fartyget eller dess last och vil
ket föremål blivit skilt från fartyget; 

b) last i tredje stats fantyg, som lidit haveri, 
eller föremål tillhörande dess last, då last 
eller föremål ägs av sändande stat eller dess 
medborgare och påträffas inom mottagande 
stats territorium eller förts till hamn i denna 
stat. 

3. Vederbörande myndigheter i mottagande 
stat skall på begäran av konsulär tjänsteman 
lämna honom nödigt rbis1tånd då han vidtager 
åtgärder till följd av fartygsolycka. 

4. För skadat fartyg, dess lasit, utrustning, 
tillbehör, förråd och övriga föremål uppbäres 
icke inom mottagande stats 1territorium tull 
eller andra likartade av importberoende skat
ter, såframt dessa föremål icke överlämnas för 
begagnande och bruk i denna stat. 

Artikel 34 
Vad ovan i artiklarna 31-3 3 är bestämt, 

tillämpas i motsvarande mån även ipå luftfar
koster. 

Artikel 35 
Konsulat kan inom mottagande stats terri

torium för konsulära uppdrag uppbära avgif
ter enligt lagar oah besitämmelser i sändande 
stat. 

V. Slutbestämmelser 

Artikel 36 
1. Bes1tämmelserna i denna överenskommel

se om konsulära tjänstemäns rättigheter och 
skyldigheter tillämpas även på sådana med-

szenvedett haj6janak rakomanyahoz tartozik es 
a kiildö allamnak vagy a kiildö allam allam
polgaranak tulajdona, a fogad6 allam illetekes 
hat6sagai a konzuli tisztviselö haladektalanul 
megfelelöen ertesitik es tajekoztatjak Öt a haj6, 
valamint a szemelyek, rakomany es a fedelze
ten levö vagyon megörzese es vedelme teknite
teben tett intezkedesekröl. Ezeket az in
tezkedeseket - amennyiben ez megval6sithat6 
- a konzuli tisztviselövel es a haj6 parancsno
kaval egyiittmiiködve kell megtenni. 

2. Ha eljarasra felhatalmazott szeniely 
ninces jelen, a konzuli tisztviselöt felhatal
mazottnak kell .tekinteni arra, hogy megtehesse 
ugyana:cokat az intezwedeseket, amelyeket a 
tulajdonos a jelenlete eseten megtenne 

a) a kiildö allam haj6ja, rakomanya vagy a 
haj6hoz vagy a rakomanyhoz tartoz6, a haj6t61 
elkeriilt targyak vonatkozasaban, vagy 

b) harmadik allam haj6rörest szenvedett ha
j6j anak rakomanya vagy a rakomanya vagy a 
rakomanyhoz 'tartoz6 olyan targyak vonatko
zasaban, amelyeknek a kiildö allam vagy a 
kiildö allamnak az allampolgara a tulajdonosa 
es amelyeket a fogad6 allam teriileten talaltak, j 

vagy ennek az allamnak a kikötöjebe hoztak. 
3. A fogad6 allam illetekes hat6sagai a 

konzuli tisztviselönek - kerelmere - a haj6-
szerencsetlenseggel kapcsolatos intezkedeseihez 
megadjak a sziikseges segitseget. 

4. A haj6törest szenvedett haj6, a haj6r61 
szarmaz6 rakomany, felszereles, szerszamok, 
keszletek es mas targyak, felteve, hogy azok 
a fogad6 allamban nem keriilnek felhasznalasra 
vagy fogyasztasra, nem esnek behozai:ali varu 
vagy mas hasonl6 ad6 ala. 

34. cikk 
A 31., 32. es 33. cikkekben foklaltakat 

megfelelöen alkalmazni kell a legijarmiivekre is. 

35. cikk 
A konzuli k:epviselet a fogad6 allam teriileten 

a konzuli szolgaltatasokert a kiildö allam 
jogszabalyaiban meghatarozott dijakat szamithat 
fel. 

V. Zar6rendelkezesek 

36. cikk 
1. Ennek az Egyezmenynek az alapjan a 

konzuli tis tviselöt megilletö jogok es az Öt 
terhelö kötelezettsegek vonatkoznak a diplo-

lemmar av de fördragsslutande parternas diplo
matiska representation, vilka utför konsulära 
uppdrag och varom den diplomatiska repre
sentationen underrättat utrikesministeriet i 
mottagande s'tat. 

2. Handhavandet av konsuls uppgifter på
verkar icke de i 1 stycket nämnda medlem
marnas av den diplomatiska representationen, 
diplomatiska privilegier och immunitet. 

Artikel 37 
1. Denna överenskommelse skall ratificeras 

och träder i kraft på den trettionde dagen 
efter det ratifikationsinstrumenten utväxlats, 
vilket äger rum i Budapest 

2. Överenskommelsen är i kraft i obe
s,tämd tid. Båda fördragsslutande parter kan 
uppsäga den skriftligt. Härvid utlöper dess 
giltighets.tid se:ic månader efter uppsägningen. 

Till bekräftelse härav har båda fördragsslu
tande staternas befullmäktigade ombud under
tecknat denna överenskommelse och försett 
den med sina sigill. 

Som skedde i Helsingfors den 24 augusti 
1971 i två exemplar på finska och ungerska 
språket, och äger båda texterna Hka vitsord. 

Befullmäktigad av Republiken Finlands 
President: 

Olavi ]. Mattila 

Befullmäktigad av Ungerska Folkrepublikens 
Presidium: 

Janos Nagy 
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maciai szemelyzetenek arta a tagjara is, akit 
konzuli feladatok ollatasaval biztak meg es akit 
e minösegben a kiildö allam diplomaciai kep
viselete a fogad6 allam kiilugyminisztfriumanak 
bej elen tett. 

2. A konzuli feladatok ellatasa nem erinti 
a diplomaciai szemelyzet 1. bekezdesben emli
tett tagjanak diplomaciai kivaltsagait es men
tessegeit. 

37. cikk 
1. E:ct az Egyezmenyt meg kell erösiteni 

es az a megerösitö okiratok kicserelensenek 
napja utan eltelt harmincadik napon lep hata
lyba; a megerbsito okiratokait Budapesten kell 
kicserelni. 

2. Az Egyezmeny hatarozatlan ideig marad 
hatalyban. Az Egyezmenyt barmelyik Szerzödö 
Fel irasbeli ertesitessel felmondhatja. Ez eset
ben az Egyezmeny az ertesites keltetöl szami
tott hat h6nap elteltevel hatalyat veszti. 

Ennek hiteleiil a Meghatalmazottak ezt az 
Egyezmenyt alairtak es pecsetjiikkel ellattak. 

Keszult, Helsiinkiben az 1971. evi augusztus 
h6 24 napjan, ket peldanyban, mindegyik finn 
es ma1gyar nyelven; mindket szöveg egyararrt 
hiteles. 

Olavi ]. Mattila 

a Finn Köztarsasag Elnöke 
neveben 

Nagy Janos 

a Magyar Nepköztarsasag Elnöki Tanacsa 
neveben 

LV 

I g' 

l..V 

L 

:me 



66 

PROTOKOLL 

till konsularöverenskommelsen mellan Republi
ken Finland och Ungerska Folkrepubliken 

Vid undertecknande i dag av konsularöver
enskommelsen mellan Republiken Finland och 
Ungerska Folkrepubliken har undertecknade 
befullmäktigade ombud överenskommit om föl
jande bestämmelser: 

1. Meddelande ,till konsulär tjänsteman en
ligt 2 stycket i artikel 30 av konsularöverens
kommelsen skall lämnas inom förloppet av 
tre dagar efter det medborgare i sändande 
stat anhållits, häktats eller annars berövaits 
sin frihet. 

2. Rättighet enligt 3 stycket i artikel 30 av 
konsularöverenskommelsen, att besöka och stå 
i förbindelse med medborgare från sändande 
stat skall beviljas konsulär tjänsteman inom 
fyra dagar efter det sagda medborgare anhål
lits häktats eller annars berövats sin frihet. 

3. Rättighet för konsulär tjänsteman att 
enligt 3 stycket i artikel 30 av konsularöver
enskommelsen träffa häktad eller i vilken an
nan som helst form anhållen person eller per
son som avtjänar frihetsstraff och som är med
borgare i sändande s,tat samt aitt stå i kontakt 
med sagda person skall beviljas kontinuerlig:t. 

Detta protokoll utgör en integrerande del 
av konsulatöverenskommelsen mellan Republi
ken Finland och Ungerska Folkrepubliken. 

Som skedde i Helsingfors den 24 augusti 
1971 i två exemplar på finska och ungerska 

' språken och äger båda texterna lika vitsord. 

Befullmäktigad av Republiken Finhnds 
President: 

Olavi ]. Mattila 

Befullmäktigad av Ungerska Folkrepublikens 
Presidium: 

Janos Nagy 

JEGYZÖKÖNYV 

a Finn Köztarsasag es a Magyar Nepköztarsa
sag között alairt Konzuli Egyezmenyhez 

A Finn Köztarsasag es a Magar Nepköztar
sasag között a mai napon alairt Konzuli 
Egyezmeny alairasa alkalmaval 

az alulirott Meghatalmazottak a követke
zökben allapodtak meg: 

1. A konzuli tisztviselöt a Konzuli Egyezme
ny 30. cikke 2. bekezdese alapjan a kuldo 
allam allampolgaranak örizetbeveteletöl, letar
t6ztatasat61 vagy szabadsagat61 mas m6don 
törtent megfosztasat61 szamitott harom napon 
belöl kell ertesiteni. 

2. A konzuli tisztviselö szamara a Konzuli 
Egyezmeny 30. cikkenek 3. beke deseben 
meghatarozott azt a jogot, hogy a kuldo allam 
allampolgarat meglatogathatja es vele erint
kezhet, ennek az allampolgarnak az orizetbe
veteletöl, a letart6ztatasat61, vagy a szabadsa
gat61 mas m6don törtent megfosztasat61 szami
tott negy napon beli.il meg kell adni. 

3. A konzuli tisztviselö a Konzuli Egyez
meny 30. cikkenek 3. bekezrese alapjan a 
kiildo allam letart6ztatott, vagy szabadsagat61 
mas m6don megfosztott, illetöleg börtön
bi.1ntetesee tölto allarnpolgarat idözakos alapon 
meglatogathatja es erintkezhet vele. 

Ez a Jegyzökönyv a Finn Köztarsasag es a 
Magyar Nepköztarsasag között alairt Konzuli 
Egyezmeny elvalaszthatalan resze. 

Keszli.:1t, Helsinki-hen, az 1971. evi augusz
tus h6 24 napjan, Mt peldanyban, mindegyiik 
finn es magyar nydven; mindket szöveg 
egyarant hi;teles. 

a Finn Köztarsasag Elnöke 
neveben: 

Olavi ]. Mattila 

a Magyar Nepköztarsasag Elnäki Tanacsa 
neveben: 

Nagy Janos 


