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100 
KONWENCJA KONSULARNA 

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem \Vęgicr , podpi5:m a w Bud;).Deszde dnia 24 kwiet-
nia 1936 r. ' . .. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLlTE.I POLSKIEJ, 

M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu z osob na, komu () t ym wie dzie ć należy, wiadomym czynimy: 

Dnia dwudziestego czw il rle ;~() kwiclnia ly:,iąc dz i e więć set trzy dzi<:s Łego szóstego roku pod
pisana została w Bu dapeszcie mi,,·:l.zy Rządem Rzecz y puspolite j Pclskie j a Rzcldem Królestwa 
Węgier konwencja konsularn a o rns lę puj ącyn1 brzmieniu dos łownym: 

Pl'ze!~ład. 

KONWENCJA KONSULARNA 

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 
Węgier. 

Jego Ekscelenc ja Prezydent Rzeczypospo
litej Polskiej i J ego \V'ysokość R (;,~(m t Króle
stw a Węgier, oży'.vieni w ,ó"Vlwm stopniu tJra
gnieniem uregulowania s1.osu~kóv,rkortsl;l ct;
nych między Rz ecząpospolitą :PoIską a K róle
stwem \\1 ęgier w celu dopuszczenia na swoje 
te rytoria funkcjon ariuszów konsula.mych oraz 
określenia ich praw, przywile jóv,T, imm unitetów 
i upraw nieil, postanowili zawrzeć Konwencj '~ 
Konsularną i w tym celu mianowali swymi pel
norilOcnikami: 

Jego Ekscelencja Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

Mariana ZYNDRAM - KOŚCIAŁKOWSKIEGO, 
Prezesa Rady Ministrów; 

Jego Wysokość Regent Królestwa Węgier: 

Generała W stanic rozporządzalnoś ci Vitez Ju
liusza GbMD6S de JAK.FA, Prezesa R ady 
Ministrów i M inistra ObrO!1y Naro dowej; 

którzy, po przeds tawieniu sobie swych 
pełnomocnictw, uznanych za sporządz one VI 

dobrej i należytej formie, zgodzili się n a posta
nowienia następujące: 

ROZDZIAŁ PIERWSZY. 

Organizacja konsularna. 

Artykuł pierwszy. 

1. Każda z Wysokich Stron Ul,h d i.\ją cych 
się będzie miała możność mianowania konsu-

CONVENTlON CONSULAIRE 

eiltre la R;;pl1.bHque de Pologne et Je Royaume 
de Iiongrie .. 

San Excd lence II? President de la Repu
bli(:t12 d2 FaJcgne et Son AHesse Se t'enissimc 
le r'~i[; '.:: nl dL! ROyc~HlY18 cte Hongrie,animćs d'un 
ć t~al (\';sir ck r ćg :cT les rapports consulaires 
e;l b' c la 'Re pL~ hliq :18 d e P olog!1c e t 1e Royaume 
d r.:! HO:;l~~ ri ~~ cn. vue cl' ;:tóneH re sur leurs terri
t oires des fOJJ c t1onna ires cOi1;;ula ir e s et de de
t umine r le s d roits, p riviIeges, imrnunites et 
aHributions de ccu.x-ci, an t resolu de conclure 
LEJe Convention Ce,ls111ail:e et ont n omme a cet 
effct pom leurs P k nipotentiaires, savoir: 

Son E x cellence le President de la Republique 
de Pc 1o.gne: 

M. Marian ZYNDRAM - KOŚCIAŁKOWSKI, 
Prćsiden t du Cor::seil des Ministres ; 

S.on Altesse Serenissime 1e Regent du Royaume 
de Hongrie : 

Le Gćneral en dis'p o nibilit ć Vitez Jules GoM
BaS de JAKF/\., Presiclent du Conseil des 
Min is tres et Ministre de la' Defcnse Na
t ionahi 

leso ucls, anres s 'et re communic'lle leurs 
plcins-p~uvoirs, < trouves en bonne et d~e forme, 
sonl convenus des disp ositions suivantes: 

CHAPITRE PiREMIER. 

Organisation consulaire. 

Artide premier. 

1. Chacu:1c des Hautes Partie s Contrac
tantes aura la facultć de no.mmet des tonsuls 



Str. 157 Dziennik U s ln:w Nr 15 --- ------ -.- -.. - .. -.-- -.------- Poz. 100 
--------------------
lów generalnych. k0I1s lJ.l ów h ,b w ,. '.: '2 1·: o i1s ~i l ó ,\' 

h . ł- .. " "f • • .' ł 

w portae _, l1UaSlaCn l mnycn jJJ Je jSCOWOGSH'c n 

Strony dru gie j. 
2. Wysokie S trony Uldadające SIę za

strzegają sobicl"'.du ah prawo w sl'i1z 3!1ia ln.i ~i
scowości, w klórv ch doousl': ::zenic konsulow 
nie odpowiadałob-j' 1111; ro;.cHille s ię, że zas (('zc 
żenie to n ic b~ r3 z j c m Of:fo lnć stosowane przez 
jedną z \V' ysoi-; ich Si ron UUada ją c:l- cll si ę: \lm
bec dn15~ie j bez rówJjo c zc:; :w~:() 7, i\ s lo sCJw;:mi a 
go do w :;: z,vs ikich innycb j) .',ri ,:;l \i'./ . 

3. W' SLosowEm i u ;l l nic js 7,e j Konw encji 
określe n i e "konsul" obe jmu je kon s uló w ge m :
ralnych, k onsuló w i wi cci;onsuló'vv j p odobn ie 
okreśienie "konsula t" ob~jmnje k onsula ty ge 
neralne, konsulaty i wicekonsulu.ty. 

Artykuł 2. 

1. Konsulowie, po przeds!a wieniu swych 
listów komisyjnych, będą wzajemn jrz dopuszcze
ni i uznani zgodnie z p rzepisami i formalnościa
mi, obowiąz ującym i VI pcl1'!siwie przy jmui~lcym . 

2. W' chv\IHi przcdstav,,-ienia listó\v lc 0111 i .. 
syjnych będzie w skazany okręg k OQ !"; u1 a j 'wszel
ka zmiana późnie j sza , do ~ycząca. t ego okrę1.~l1, 
będzie zakomunikoi,v'a n:t Ivli :'l; srerstwu Spraw 
Zagranicznych dr llgiejWy sokie j St rony Ukła
dającej się· 

3. Exequatur będzie udzielone k onsulom 
bez opóźn ienia i b ez opła t, -- p O CZąVi SZ y od 
chwili udzielenia t c ~;oż ,eXCąuatar wlaś c~we 
władze okręgów k On'S U.12J '-l -jC]; wyc1 i:ci z'~ Eie 
zwłocznie niezbędne z ćLrzć~d .~(? n ia , aby ,- ,!'atv" i ć 
im wykonywanie ich obowiązków sb:;::bow y ch 
ornz zapewnić korzystani2 z przy stng'uiących 
im immcmitetó ';N i zViobie li . 

4. W wypadkach nagłych Rząd Pallstwa 
przyjmującego, na prośbę P a lls twa wysyłają 
cego będzie mógł uznać konsula w charakterze 
tymczasowym i dopuścić go do w yk onywania 
powierzonych ruu funkcyj aż do chwili przed
sla-\,vienia listów komisyjnych i udzielenia 
exequatur. 

.5. Przy pełnieniu czynności i wy1.wny wa
nin obowiązków urzę dow ych zapcv"nia się ze 
strony władz Pailstwa przyjm8jąc~:go konsulom 
najdalej idącą pomoc i najbardziej życzliwe po
parcie. 

Artykuł 3. 

1. Konsulowie oraz inni funkcjonariusze 
konsularni mogą być funkcjonarius zaml za-.,vo
dowymi lub honorowym i. Konsulowie iinr.i 
funkcjonariusze konsularn i zav'loclowi winni być 
zawsze obywatelami PańsbNa wysyłającego. 

2. O ile funkcjonariuszem honorowym 
ma być obywatel Państwa, w którym miałby on 
pełnić funkcje konsularne, wówczas Państwo 
winno w drodze dyplomatycznej uzyskać przed 

g ć nl~ r (·~ ux , des consHis nu des v ice -coDsuls dans 
Je!:> p urts , viUes et auLr es loc aJih' s de l'auf.re 
Par!.i ,~ . 

2. Les Hauks P a rti.es Contractantes 5e re
serven l , -lo ulefois, le droit de dćsigne r Ies loca
lit0s en:t il m~ 18:11' conv ir.:ndra p as d'admcttre 
cles consuJs j il es L ęn lelldu quc cetle l'ćserve ne 
p 0un-a {:1fC appliqu ee par rune d e s Halltes Par
t i,::s C onhad:-.rd.c <; i l l' ćga rd de l'auhe sans ehe 
a ppliquc c ć: giJ c: mcnł. il loulcs le .s <J.u trcs Puis-
SRnccs. 

3. E n vu c de l' applicaiion cle la prese.nte 
Corl'/Cntio l1 !e term e " coI1su!" comprend les 
c onsuls ;5, '~ae raux, les consuls et ks vice-con
suls ; dG memc 1e t er me " consulat" comprend 
les consulats ge.neraux, les consulal s et les vice
consulats. 

ArticIe 2. 

1. Les c·onsuls, a'pres avoir pf(~sente leurs 
lcttres cle 'provision, se ront reciproquement ad
mis et r econnus SeiOll les regles et formalites 
en usage dans l'Etat de res!c!cnc e . 

2. A u moment de la pr{:se.Etation des lcttrcs 
de pravls iol1. sera indiqllee la circonscri,ption 
cłu consuI; t,out changement ulterieut relalif ił. 
cette cir conscriptloll sera cOffinlUnique au Mini
sterc d e s A Haires Etrangeres de l'autre Haute 
Padie Contr<lctante. 

3. L' exl~ ~ill atur sera d <?l iv re aux consuls 
sans l'eta d et sans fr a is e t, a p artir de la deli
vr,Ulce du cl it exeql1a tur, les autorites compe
tentes de lenn c ircu!1Scriplions consulaires 
p rendr ont immćdi8.tem cnt les mesures neces
saircs pO Ul" Jenr facilit e r d ::: s 'acquiHer des de
voir s t-k leUf charge et PO '_I f kur assurer la 
jouissa rl ce d es imm. unitćs et e xemptions qui y 
soni a t tach E~ es . 

4. E n Ci'.S cl'urgc nce, Je Gouvernement de 
J'Etat cle res:dc nc e po urra, sur la requete de 
l'Ebt (:;Hl !'a nomm_e , r cconr:aitre le consuI a 
W re provisoirc et l' aclm s Hre ci exercer les fcnc
tionsqui lui so nt ccn tiee s jusqu'au moment de 
la preSci1tatioll des k ttres de provision et de 
Ja d{:!ivrCl l1C C de l' e;"e qua.lur. 

5. D "ns l' e 1~ crc i c c de leurs fonctions et 
dans l' a cccmp lisscn:e llt de lcurs missions oH i
ciell es (e s CO,lS,!!" se ront. assures de trouver au-

. ' . - ' l' r l t 1 "d l' pres des aut orHes cle .c '~ ? _ Le r es'- .encee p'lUS 
large concOurs et l'appui 1e plus bienveillant. . 

Article 3. 

1. Les cons'Jls a ins i qlle Ies autres fone
tionnaires con:mlaires pOl;rront etre fo'nction
naires de carriere au h ODo raires , Les consulś et 
les autres fon clionnui res consulaires de carriere 
doivent etre toujours ressort issants de l'EtaŁ 
qui les a n ommes. 

2. Au cas OU le fonctionnaire honoraire se
rait ressorfissant cle l'Etat OU il aurait a exer
cer les fonctions consulaires, l'Etat devra ob
tenir, par voie diplomatique, avant sa nomina~ 
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jego nominacją zgodę Rządu Państwa, którego 
jest on obywatelem. 

ROZDZIAŁ II. 

Przywileje konsularne. 

Artykuł 4. 

l. ,W razie przeszkody, nieobecności lub 
§mierci konsula, funkcjonariusze konsulatu będą 
dopuszczeni z samego prawa w porządku usta
lonym przez Państwo wysyłające do tymczaso
wego pełnienia funkcyj konsula pod warun
kiem, aby nazwiska ich podane były uprzednio 
do wiadomości władz właściwych Państwa sie
dziby konsula. 

2. Będą korzystali oni z tego tytułu 
w czasie tymczasowego pełnienia funkcyj kon
sula z praw, przywilejów, zwolnień i immuni
tetów, które są przyznane samym konsulom. 

Artykuł 5. 

l. Konsulowie mogą umieszczać na miej
scu widocznym na zewnątrz domu, w którym 
znajdują się biura konsulatu, herb państwa, któ
rego są przedstawi.cielami z odpowiedni.m napi
sem w języku urzędowym ich Państwa, zaś 
w dnie uroczystości oficjalnych i w innych oko
licznościach zwyczajowych, wywieszać flagę 
Państwa wysyłającego na budynku, w którym 
mieści się konsulat: te oznaki zewnętrzne nie 
mogą w żadnym wypadku być uważane jako 
ustanawiające prawo azylu. 

2. Konsulowie mogą również, z uwzględ
nieniem powyższego zastrzeżenia dotyczącego 
prawa azylu, umieszczać flagę Państwa wysyła
jącego na pojazdach i statkach, którymi po
sługiwać się będą przy wykonywaniu swych 
czynności urzędowych. 

Artykuł 6. 

1. Archiwa konsularne oraz wszelkie ak
ty i przedmioty użytku urzędowego będą zaw
sze nietykalne i władze miejscowe nie będą mo
gły pod żadnym pozorem przeglądać lub za
trzymywać tych akt lub przedmiotów, ani też 
należących do archiwów akt spraw, papierów 
lub innych przedmiotów, chyba że Rząd, któ
ry mianował konsula, zażąda tego oficjalnie. 
iWymienione wyzeJ akta spraw, papiery i 
przedmioty winny być zawsze umieszczone od
dzielnie od dokumentów prywatnych i od ksiąg 
i papierów,dotyczących handlu i przemysłu, 
którymi mogliby trudnić się odnośni funkcjo
nariusze konsularni. 

2. Jeżeli konsul lub inny funkcjonariusz 
konsularny jednej z Wysokich Stron Układają
cych się, wezwany przez miejscową władzę do 
wydania lub okazania akt spraw. papierów lub 
innych przedmiotów należących do tych archi
wów, odmówi uczynienia tego, władza nie bę-

lion, l'assentiment du Gouvernement de l'EtaŁ 
dont ił est ressortlssant. 

CHAPITRE II. 

Privileges consulaires. 

Artide 4. 

1. En cas d'empechement, d'ahsence ou de 
deces du consui, les f'Onctionnaires du consulat 
seront de plein droH admis dans I'ordre pre
scrit par l'Etat qui les a nommes, a exercerpar 
interim les fonctions du consuI sous condition 
que leurs noms aient ete anterieuremenl portes 
fi la connaissance des autorites competentes de 
l'Etal de la residence du eonsul. 

2. I1s j,ouironŁ a ce titre, pe,ndant l'exercice 
intćrimaire des fonctions de c'Onsul, des droits, 
privileges, exemptions et immunites recoImus 
aux titulaires. 

L [es consuJs pourront p'lacer dans un en
drorl visilble en dehors de la maison OU s'Ont in
staHćs les bureaux du c'Onsulat, l'eeusson de 
l'EtaŁ qu'ils representent, ave c l'inscription re
lative dans la langue officielIe de leur Etat et, 
aux jours de solennites officielles ainsi que dans 
d'autres circonsŁances d~usage, a~borer sur 
l' edifice OU se trouve le consulat, le pavillon de 
ł'Etat qui les a nommes. Ces signes exterieurs 
ne pourront jamais etre interpreŁes c'Omme eon
stituant un droit d'asile. 

2. Les consuls pourront egalemenŁ, compte 
tenu de la reserve precitee concernant le droit 
d'asile, placer Je pavillon de I'Etat qui les 
a nommes, sur les voilures et bateaux qu'i:ls 
monteront pour l'exercice de leurs fonctions. 

Ar'ticle 6. 

1. Les archives consulaires ainsi que tous 
les actes et tous les objets d'usage oHiciel se
ront inviolables en tout temps et les auforites 
loca'les ne ,pounont, S'OUS aucun preŁexte, exa
miner ou retenir ces actes ou objefs, non plus 
que les dossiers, papiers ou autres objeŁs faisanl 
partie des archives, ił moins que le Gouverne
ment qui a nomme le consul ne le demande f'Or
mellement. Les dossiers, les papiers et les objets 
susmentionnes ,devront touj,ours etre complete
menŁ separes des documents prives et des livres 
ou papiers concernant le commerce et l'indu
strie que pourraient exercer les f'Onctionnaires 
consulaires respedifs. 

2. Si un consul 'OU un aut,re fonctionnaire 
consulaire d'une des Haufes Parties Contrac
tantes, requis par l'autorite Iocale a dćlivrer ou 
a montrer les dossiers, papiers au autres ohjels 
faisant partie de ces archives, se refuse ił le 
faire, l'auŁorite en question ne pourra recourir 
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dzie mogla nżyć w stosunku do nic~o żadnych 
środków przymusowych; wsz:::lk icgo rodzaju 
trudności wynikające z tych faktów winny być 
załatwiane w drodze dyplomatycznej. 

3. Korespondencja urzędowa konsulatu 
oraz korespondencja do niego adresowana jest 
nietykalna, i władze nie będą miały prawa ani 
jej zatrzymywać ani przeglądać, chyba że Rząd, 
który mianował konsula, zażąda tego oHcjalnie. 

4. Konsulowie zawodowi będą mogli po
sługiwać się szyfrem w korespondencji z wła
dzami, przedstawicielstwami dyplomatycznymi 
i urzędami konsularnymi swego Państwa. 

Artykuł: '1. 

1. Lokale urzędowe konsulatów zawodo
wych wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na archiwa konsularne zawsze są nietykalne, 
i władze miejscowe nie będą mogły wkraczać 
do nich z wyjątkiem przypadków, gdy chodzi o 
aresztowanie osoby ściganej na \~7 ęgrzech za 
przestępstwo określane jako zbrodnia lub wy~ 
stępek, a w Polsce, za przestępstwo zagrożone 
karą pozbawienia wolności co najmnie j jedne
go roku lub karą cięższą. Jednak w żadnym 
przypadku władze te nie będą mogły przeglą
dać lub zatrzymywać papierów i przedmiotów, 
które się tam znajdują, ani też przedsiębrać re
wizji, 

2. Konsularne lokale urzędowe i pomie
szczenia na archiwa konsularne winny być od
dzielone od osobistego lokalu mieszkalnego 
konsula i nie będą mogły być używane w ża
dnym innym celu. W żadnym przypadku nie 
będą one mogły służyć jako miejsce azylu. 

Artykuł 8. 

1. Konsulowie i inni zawodowi funkcjona
riusze konsularni każdej z Wysokich Stron 
Układających się zwolnieni będą na terytorium 
drugiej Strony od wszelkich rekwizycyj, świad
czeń i obowiązku kwater wojskowych. Ten 
przywilej nie rozciąga się jednak na nierucho
mości do nich należące, o ile nie są używane do 
potrzeb służby konsularnej lub też nie służą za 
mieszkania tym funkcjonariuszom konsular
nym. Konsulowie honorowi i inni funkcjonariu
sze honorowi zwolnieni są od rekwizycji i od 
obowiązku kwater wojskowych tylko w sto
sunku do lokali przeznaczonych na kancelarie 

archiwa konsularne. 

2. W sprawach podatków bezpośrednich 
konsulowie i inni zawodowi funkcjonariusze 
konsularni będą korzystali ze zwolnień, prze
widzianych w obowiązujących umowach mię
dzy Wysokimi Stronami Układającymi się. 

3. W dziedzinie obowiązku ubezpieczenia 
społecznego wymienieni funkcjonariusze i 
,:\,szystkie zatrudnione przez nich osoby będą, 

--------------------------
a aucune mesure coercitive a son egard; toutes 
diHicuhćs surgissant de ces faits devrontetre 
reglees par voie diplomatique. 

3. La correspondance officielle du consulat 
amsi que la .correspondance qui leur est adres
see est toujours inviola,ble et les autorites n'au
ront pas le droit de la retenir ou de l'examiner, 
a moins quc Je Gouvernement qui a nornme le 
consui ne le demande f.ormellement. 

4, Les consuls de carriere pourront dans 
leur correspondance avec les autorites de leur 
Etat, y compris les missions diplomatiques et 
les offices consulaires, se servir du chiffre. 

Article 7. 

1. Les locaux oHiciels des consulats de 
carriere et les 10caux destines aux archives 
consulaires sont touiours inviolables et les au
torites locales ne palm"ont y penetrel' sauf dans 
les cas, Ott il s'agirait de l'arrestation d'une 
personne poursuivie en Hongrie pour une in
fracŁion qualifiće crime ou delit et, en Pologne, 
pour une infraction passible d'une peine pri
vative de liberte dont le maximum est au moins 
d'un an ou d'une peine plus grave. Toutefois, 
ces autorites ne pourront dans aucun cas exa
miner ou retenir les papiers et objets s'y trou
vant, ni entreprendre de perquisitions. 

2. Les Iocaux destines au service officiel eon
sulaire et ceux aHedćs au depiH des archives 
consulaires devranl etre distincts des piece s 
servant a l'habitation personneUe du consul et 
ne poun"ont etre aHectes a d'aulres usa,ges. Ils 
ne pourront dans aucun cas servirde lieu 
d'asile. 

ArŁicle 8. 

1. Les consuls et les auŁres lonctionnaires 
consulaires decarriere de chacune des Hautes 
Parties Contractantes jouiront sur le territoire 
de l'autre Partie de l'exemption de toutes re
quisitions, prestations et charge des logements 
miliŁaires. Ce privilege ne s',etend pas aux im
meubles qui leur appartiennent en tant qu'ils 
ne sont pas affedes au service consulaire ou ne 
servent pas de locaux d'hahitation auxdits fonc
tionnaires. Les consuls honoraires et les autres 
fonctionnaires honoraires ne sont pas exempts 
des requisitions et de la charge des lo,gements 
militaires qu'en ce qui concerne les locaux 
aHecŁes aux chancelleries etarchives con
sulaires. 

2. En matiere d'impóts directs, les consuls 
et les autres f,onctionnaires consulaires de car
riere jouiront des exemptions stipulees par les 
conventions en vigueur entre les Hautes Par
ties Contracta.ntes. 

3. En matiere du regime de l'assurance so
ciale lesdits fonctionnaires et toutes les per
sonnes employees par eux seront soumises en 
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w zasadzie, podlegać ustawom i zwyczajom 
kraju urzędowan ia. Gdy chodzi o osoby posia
dające obywatelstwo paó.stwa wvsyłaiacego, 
nie będą one mogły być poddane obowi'lzkowi 
ubezpieczenia z tytułu ni2zdolności do pracy, 
ubezpieczenia na st arość i na wypadek śmierc i, 
obowiązujących w pal1s twie przyjmui ~"cym . 

Artykuł 9. 

1. Konsulowie i vvszyscy irlni zavvodowi 
funkcjonariusze konsularni, obejmując sta rtowi 
sko na terytorium drugiej \V'ysok.iej S trony 
Układającej się, są upoważnieni, w ciągu 6 mie
sięcy po objęciu urzę dowania, do sprow adzenia 
swych ruchomości i przedmiotów gospodarstwa 
domowego, przeznaczonych do ich whsnego 
lub ich rodzin użytku, bez u iszczania opłat cel
nych lub jakichkolwiek innych opłat obciąża
jących z tytułu przy~NOZU. 

2. Będą oni rÓwll.ie .ź zwoln ieni od uiszcza
nia ceł wywozowych - od swych ruchomości 
i przedmiotów gospodarstwa domowego prze 
znaczonych do ich własnego lub ich rodzin 
użytku, jeżeli opuszczą kraj S\r..rcgo urzędowania 
w okresie sześciu mi -z się cy po zaprzestaniu wy
konywania swych czynności urzędowych. 

3. Zwolnienie wymienione w punktach 1 
i 2 nie stosuje się do artykułów konsumpcyj
nych i przedmiotów objętych zakazem przywo
zu lub wywozu przez ustawodawstwo Państwa 
przyjmującego. 

- 4.\XI0Ine są zawsze od opłaty celnej i in-
nych opłat przywozowych przedmioty p rzezna
czone do użytku t1rzędowe~o konsula tów- oraz 
urządzenia dla lokali urzędowych i mizszkań 
służbowych. 

Artykuł 10. 

Konsulowie i inni funkcjonariusze k onsu
larni nie będą podlegali jurysdykcji władz Pań
stwa przyjmującego z powodu swych czynności 
urzędowych dokonanych ' N granicach upraw
nień przyznanych im niniejszą Konwencją, 

Artykuł 11. 

1. Konsulowie i inni zawodowi funkcjona 
riusze konsularni nie będą mogli podlegać 
aresztowi osobistemu, ani jako środko wi pre
wencyjnemu lub egzekucyjnemu w sprawacn 
cywilnych i handlowych, ani za. wykroczenie, 
ani jako karze za przestępstwa ścigane wyłącz
nie w drodze administracyjnej. Również . w ra
zie ścigania sądowego, nie będą oni mo_gIi pod
legać aresztowaniu lub przyŁrzymc:oiu zapo
biegawczemu, z wyjątkiem przypadków, gdy 
chodzi o przestępstwa , zagrożone karą po",ba 
wienia wolności co najmniej jednego roku lub 
karą cięższą· 

2. W razie ścigania sądowego, aresztowa
nia lub postawienia w stan oskarżenia konsula 

l -

principe aux lois et aux coutumes de l'Etat de 
residence. Quand il s'agit des personnes, ressor
tissanŁs de l'Etat qui a n OilllUe le consul, eiles 
ne pourront etre asŁreintes a I'obligation d'as
surancc-invalidite-vieillesse-deces en vigueur 
da ns IEtat de residence_ 

Article 9. 

1. Les consuls e t tous ł es autres fonction
n ai r es cons u:aires de carriere, en rcjoi,gnant 
leur poste sur le t err ibire de l'autre Haute 
Partie Contractante sont autorises, pendant un 
dE:lai de six mOls ~ pres leur enhee en fonctions, 
a faire entrer sa ns droits de douane et sans 
auŁres taxes imposees a l'occasion d'importa
tion, lem mohilie r e t les ustensiles de men ag e 
deslines a leur usage p ersonnel ou a l'usage de 
leur famille. 

2. Ils seront egalement exemptes des droils 
de sor tie pom lem mobili'2r et 1es ust ensiles de 
mćnage d<:stines a lenr usage personnel ou 
a l'usage de lem famille, brsqu'ils quitteront 
I'Etat cle leur residence pendant un delai de six 
mois apres la cessation de leurs fonctions. 

3. L'exemption lUentionnee aux alioeas 1 
et 2 ne s'applique pas aux articles de consom
malion et aux ohjets frappes de prohibition 
d'importatiol1 -ou d 'exportation, prevue par la 
legislation de I'Etat de la l'esidence. 

4. Sont tou jours exempts des droits de 
douane et de tou te autre taxe d'importation łes 
objets destines a l'usage oHiciel des consulats et 
les mobiliers des tines a l'installation des bu
reaux et des appartements oHiciels. 

Article 10. 

Les consuls et les autres fo,nctionnaires 
consulaires .ne seront pas justiciables des auto
rites de I'Etat de lem residence a raison des 
lonctions officielles accomplies par eux dans les 
limites des attributions qui leur sont reconnues 

-par la presente Convention. 

Article 11. 

1. Les consuls et les autres fonctionnaires 
consulaires de ca rriere ne pourront etre mis en 
etat d'arrestation pe rsonnelle ni comme mesure 
pn";ventive ni comme mesU1'C d'execution en 
matiere civile et commerciale, ni pour contra.
vention, ni comme peine pour łes infractions 
poursuivies exclusivement par voie adminislra
tivc. De meme, en cas de poursuite judiciaire, 
ile ne pourront etre mis en etat d'arrestation 
au de c1Etention preventive, excepte dans le cas 
ou. il s' "gi t d'une infraction passible d'une peine 
privClti\' ~~ cle liberte dont le maximum esl au 
molns d'un an ou d'une pein," plus grave. 

2_ En cas de poursuite judiciaire, d'arresta
tian ou de mis e en accllsation du consul ou d'un 
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lub funkcjonariusza konsularnego, Rząd Pań
stwa przyjmującego niezwłocznie powiadomi 
o tym przedsta\viciela dypiomalycznego Pań
stwa wysyłającego. 

Artykuł 12. 

1. \X'envania władz sądowych pa~st~a 
przyjmującego skierowane do konsuiów 1 in

nych funkcjonariuszów zawodowych w celu 
zIożenia zeznań winny być zredagowane w for
mie pisma urzędowego bez zagrożenia sankcja
mi karnymi w razie niestawiennictwa. Osobom 
wezwanym prz ysługuje prawo nies!awienia się 
osobistego, jeżeli ich miejsce urzędowania znaj
duje się poza miejscem urzędowania władzy są
dowej wzywającej, z wyjątkiem rozpraw pu
bliCznych w sprawach karnych. 

2. Przesłuchanie winno odbyć się bez 
zwłoki w wyzr;a(; :~(lnym czasi e i w miarę moż
ności bez dłuższego /.a trzv!l1vwania. 

3. KonsLdo,,~ie z aw~)do~" i będą mogli w 
każdym poszczególn Y 111 przy padku w sposób 
uzasadniony usprawiedliwić swą nieobecność 
przeszkodami, wynikającymi z choroby lub z 
nie cierpiących zwłoki spraw służbowych, ora.z 
prosić o odroczenie stawiennictwa na niezbyt 
odległy termin późniejszy. 

4. Konsulowie i inni funkcjonariusze kon
sularni, zarówno zawodowi jak i honorowi, bę
dą mogli, powołując się na tajemnicę zawodo
wą lub paI1stwowC)" odmówić składania zeznań , 
dotyczących faktów związanych z ich urzędo
waniem i składania lub przedstawiania doku
mentów, które by były 'N ich posiadaniu. 

5 . W razie, gdyby właściwa władza nie 
uznała tego tłumaczenia za uzasadnione, winna 
ona wstrzymać sie w stosunku do nich od 
wszelkich 'środków -przymusowych i wszelkie 
trudności s tąd wynikające będą załatwiane w 
drodze dyplomatycznej. 

ROZDZIAŁ III. 

Uprawnienia i czynności konsulów. 

Artykuł 13. 

1. Konsulowie każdej z Wysokich Stron 
Układających się mają prawo wykonywać opie
kę nad obywatelami ich Pańslwa i bronić, na 
podstawie prawa i zwyczajów międzvnarodo
wych, wszelkich praw i interesów obywateli 
ich Państwa . 

2. \Y/ tym celu będą oni mogli się zwra
cać do wszelkich władz w swym okręgu, ce
lem uzyskania w granicach obowiązującego 
~rawa potrzebnych informac yj i wyjaśnie!l, 
Stojąc na straży wykonywania wszystki c h 
vmów, obowiązujących między obu Par1stwami , 
będą oni mogli występować przeciwko wszel
kiemu ich naruszeniu. 

foncŁionnaire consulaire, 1e Gouvernement de 
l'Etat de leur residence informera sans delai Ie 
representant dip'lomatique de l'Etat qui a nomme 
ledit consul au fonctionnaire. 

Article 12. 

1. Les invitations adressees par Ies autori
tes judiciaires de J'Etat de la residence aux con
suJs ou aux autres fonctionnaires consulaires 
de carriere, aux hns de dćpositions, devront 
etre recligćes dans Ja forme de pieces officieIIes 
sans menaces cle sanctions penales en cas de 
non-comparution. Les personnes invitees ont le 
droit de ne pas comparaitre personnellemenŁ, 
si leur residence ne se trouve pas au siege de 
l'autoritć judiciaire qui a adressć l'invitation, 
excepte Je cas d'audience publique en matii~re 
penale. 

2. L'audition devra avoir lieu sans dćlai, au 
Łerme fixć et, dans la mesure du possihle, sans 
rdention prolongee. 

3. Les consuls de carriere pourront dans 
chaque cas particulier, justifier de fa<;:on mo
tivee Ieur absence par des empechements re
sultant d'une ma1adieou des necessites mgen
tes de service et demander I'ajournement de la 
comparution ił une daŁe ulterieure pas trop 
ćloi{inee. 

'4. Les consuls et les autres fonctionnaires 
consulaires, aussi bien de carriere qu'hono
raires, pourront, en opposant le secret profes
sionnel ou Je secret d 'Etat, refuser de faire des 
dćpositions en rapport avec les faits relatifs ci 
leur service, et de deposer ou produire des do
cumenŁs oHiciels dont ils seraienŁ lcs dćtenŁeurs. 

5. Au cas OU l'autoritć compćtente ne re
connait.rait pas ce'Ue excuse comme fondee, 
elle devra s'ahsŁenir de toutes mesures coerci
tives a leur egard et toutes les diHicultes de 
cetle nature seront reglćes par voie diploma
tique. 

CHAPITRE m. 

Attributions et ionctions des consuls. 

Article 13. 

1. Les consuls de chacune des Hautes Par
ties Contractantes ont le droit d'exercer la 
protection des ressortissants de l'Etat qui les 
a nornrnes et cre dćfendre en vertu du droit et 
des usages internationaux tous les droits et in
terets des ressortissants de leur Etat. 

2. A cet effet ils pourront s'adresser ci toutes 
les autorites de lem circonscription en vue 
d'obtenir, dans les limites 1egales, les renseigne
ments et explications necessaires. Surveillant 
l'execution de toutes les conventions en vigueur 
entre les deux Etats, ils pourront rćclamer 
contre toute infraclion ił ces conventions. 
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3. O ile ich zażalenia nie byłyby przyjęte 
przez władzę ich okręgu, będą oni mogli zwra
cać się bezpośrednio do Rządu Państwa przyj
mującego wyłącznie w razie nieobecności ja~ 
kiegokolwiek przedstawiciela dyp~omatyczne
go ich Państwa, lub w razi e istnienia specjal
nego porozumienia. 

4. Konsulowie, wnosząc zażalenia pisemne 
do władz swego okręgu, będą posługiwali się 
językiem urzędowym Państwa przyjmującego. 

Artykuł 14. 

_ . Konsulowie każdej z Wysokich Stron 
Układających się mają prawo wydawać oby
watelom swego Państwa paszport.y i inne doku
menty osobiste , zgodnie z ustawodawstwem 
Państwa wysyłającego, jak również udzielać 
zezwoleń na wjazd i wizO\vać paszporty, ś\via
decŁwa pochodzenia towarów i inne d oku
menty. 

Artykuł 15. 

1. Konsulowie każdej z Wysokich Stron 
Układających się będą mieli prawo, zgodnie 
z ustawami i przepisami swego kraju, sporzą
dzać akty urodzenia i akty z e jścia obywateli 
Państwa wysyłającego. 

2. Postanowienie nmle]SZe nie zwalnia 
osób zainteresowanych o d przewidzianego 
przez ustawy miejscowe obowiązku składani,,_ 
przed władzami miejscowymi oświadczcli o uro
dzeniu i zgonie. 

Artykuł 16. 

1. Każda z Wysokich Stron Układających 
się zobowiązuje się, na żądanie konsulów dru
giej Wysokiej Strony Układające j się i za 
uiszczeniem opłat przewidzianych przez usiawy 
i przepisy Państwa wezwanego wydawać nale
życie legalizowane wyciągi z aktów stanu cy
wilnego i wyciągi z ewidencji byłej armii 
austri.acko - węgierskiej dotyczące obywateli 
Państwa wzywającego. 

2. Konsul może przesyłać bezpośrednio żą
danie do właściwego urzędu stanu cywilnego 
lub do kompetentnej władzy wojskowe j swego 
okręgu. 

3. Jeżeli wyciągi te są żądane dla celów 
urzędowych lub w imieniu osób korzystających 
Z prawa ubogich, będą one wydawane bez
płatnie. 

Artykuł 17. 

1. Konsulowie i funkcjonariusze konsular
ni zawodowi Wysokich Stron Układają.cych się, 
o ile zostali do tego upoważnieni, zgodnie z 
przepisami Państwa wysyłającego, będą mieli 
prawo: 

3. Si leurs reclama tions n' etaient pas ac
cueillies par les aulorites de leur circonscrip
tion, i1s ne pourraient avoir r ·zcours directement 
au Gouvernement de I'Etat dans IequeI ils re
sident gu'en l'absence de tout representanŁ di
pIomatique de leur Etat ou en cas d'existence 
d'un arrangemenl specia\. 

4. Les consuls, en faisant leur r eclamation 
aupres des autorites de lem circonscription par 
ecrit, devront se servir de la langue officielle de 
l'EŁat le la resielence. 

Article 14. 

Les consuls de ·chacune des HauŁes Partie s 
Contractantes ont le droit, conformement a la 
legislation de l'EtaŁ qui les a n ommes, de de
livrer iŁ leurs ressortissants des passeports e t 
d 'autres documents .personnels, ainsi que de 
donner des permis d'entree et de viser les 
passeports, les certificats d 'o rigine des rnar
chanclises et autres dOCllments. 

Article 15. 

1. Les consuls dechacune des Hautes Par
ties Contractantes auront le droit de proceder, 
conforrn0m€:nt aux lois et r eglements de leur 
Etat, .Et l'immatriculation des cas de naissance et 
cle deces des ressortissanls de l'Etat qui les 
a nommes. 

2. La presente clisposition ne dispense pas 
cle l' obligation imposee aux particuliers par les 
10is territoriales de faire des declarations de 
naissance et de deces aux autorites locales. 

Artic!e 16. 

1. ChaClme des Hautes Partie s ConŁrac
tantes s'engage a clelivreI', sur la demancle des 
consuls de l 'autre Haute Paf'tie Contractante 
et contre acquittement des taxes prevues par 
les lois et les reglements d e l'Etat requis, des 
exŁraits des actes de l'etat civil clument Iegalises 
ainsi que cles extraits cle l'evidence de la ci
devant armee austro-hongroise concernant les 
ressortissants de l'E ta t requerant. 

2. Le consulp2u t transmettre la demande 
directement iŁ l'autorite de J'ćtat civil ou a l'au
torile mi1itaire competente de sa circonscriplion. 

3. Si ces exŁraits sout demancles a l'usage 
oHicieI ou au nom des perSOl1l1eS qui beneficient 
du clroit d'assistance aux incligents, ils seront 
delivres gratuitement. 

Article 17. 

1. Les consuls et IBs fonctionnaires consu
laires de carriere des Hautes Parties Conhac
t antes auront 1e droit, s'ils y sont autorises, 
conformement aux reglernents de l'Etalqui les 
a nommes, de: 
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a) przyjmować, bądź w 'swym biurze, bądź 
tam, gdzie według zwyczajów mogą 
oni pełnić swoje czynności, wszelkie 
oświadczenia, które mieliby do złoże
ma obywatele ich Pallstwa, a na stat· 
kach morskich, rzecznych i powietrz
nych ich Państwa, oświadczenia kapi
tanów tych statków, członków załogi 
i pasażerów. Oświadczenia te będą 
miały znaczenie wobec władz Państwa 
przyjmującego jedynie wtedy, gdy nie są 
sprzeczne z ustawodawstwem tego Pań
stwa; 

hl przyjmować, sporządzać i uwierzytel
niać wszelkie akty prawne, włącznie z 
rozporządzeniami ostatniej woli obywa
teli Państwa wysyłającego. Postano
wienia te nie będą miały zasŁosowania 
do aktów prawnych między żyjącymi, 
dotyczących przeniesienia prawa włas
ności na nieruchomościach lub mających 
na celu ich obciążenie, o ile nierucho
mości te byłyby położone na terytorium 
Państwa przyjmującego; 

c) przyjmować, sporządzać i uwierzytel
niać wszelkie akty prawne niezależnie 
od obywatelstwa stron, byleby te akty 
odnosiły się do mienia, znajdującego się 
na terytorium Pallstwa wysyłającego, 
albo miały być wykonywane, bądź wy
wierać skutki prawne na terytorium te
goż Państwa; 

d) uwierzytelniać podpisy i znaki ręczne 
obywateli Państwa wysyłającego; 

e) uwierzytelniać wszelkiego rodzaju akty 
i dokumenty pochodzące od władz lub 
urzędników publicznych Państwa wy
syłającego i uwierzytelniać akty i do
kumenty pochodzące od władz i urzęd
ników publicznych ich okręgu i władz 
centralnych Państwa przyjmującego, 
przeznaczone do użytku w Państwie 
wysyłającym lub obchodzące ich oby
wateli; 

f) tłumaczyć na język Państwa przyjmują
cego i odwrotnie akty i dokumenty wy
mienione pod ej . 

2. Akty i dokumenty wyżej wymienione, 
jak również tłumaczenia, odpisy lub wyciągi, 
sporządzane lub uwierzytelniane przez osoby 
wspomniane w pierwszym ustępie według for
my wymaganej przez Państwo wysyłające i za
opatrzone w pieczęć konsularną, będą uznawa
ne w Państwie przyjmującym jako dokumenty 
'publiczne lub publicznie uwierzytelnione. Bę
dą one miały tę samą moc prawną i dowodową, 
jak gdyby były sporządzone lub uwierzytelnio
ne przez notariuszów, władze publiczne lub za
przysiężonych właściwych tłumaczów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Pa.tlst:wa przyj
mującego. 

a) recevoir, soit dans lem chancellerie, soiŁ 
ailleurs, au i:ls peuvent exercer leurs 
fonctions d'apres les usages, toutes les 
dćclarations que pourront avoir ci. faire 
les ressortissants de leur Etat, et - a 
bord des navires maritimes et f1uviaux 
ainsi que des aero.ne.fs de leur Etat -
les capitaines, les membres de l' equi
page et les voyageurs de ces navires. 
Ces dćclara'iions ne seront valables 
vis-a-vis des autorites de l'Etat de la 
residence du consul que si elles ne s'op
posent pas a la legislation de cet Etat; 

h) recevoir, dresser et le:galiser tous les 
actes juridiqlles, y compris les disposi
Hons testamentaires, des ressortissants 
de l'Etat qui les a nommes. Ces dispo
sitions ne seront ,pas applicables aux 
actes juridiques entre vifs concerna'nt 1e 
lransJert du droit de propriete des ini
meubles ou ' ayant pour but de les gre
ver, en tant que ces immeubles seraient 
SitU8S sur le terrif.oire de l'Etat de la 
residence du consuI j 

c) recevoir, clresser et leg::tliser tous les 
actes juridiques, ąuelle que soit la na
tionalite des parties, pourvu que ces 
actes soient en rapport ave c des biens 
situes sur le t erritoire de l'Etat qui a 
nomme le consul, ou qu'ils soient desti
nes ci etre executes ou a produire des 
eHets juridiques sur le territoire de cet 
Etat; 

d) lćgalise r les signatures et si,gnes de main 
des ressortissants de I'Etat qui lesa 
nommes; 

eJ lćgaliser taute espece d'actes et docu
ments emanant des autorites ou des 
fonctionnaires publics de l'Etat qui les 
a nommes et legaliser les a..ctes et do
cuments emanant des autorites et des 
fonctionnaires publics de leur circoa
scriplion et des autorites centrales de 
l'Etat de r esidence, destines a etre ut i
lises dans l'Etat qui a nomme le consul 
ou interessant leur nationaux; 

f) traduire en la.ngue de l'Etat de leur re
sidence et reciproquement, les actes et 
documents mentionnes sous e). 

2. Les actes et documents ci-des sus enu" 
meres, ainsi que les traductions, copies ou ex
traits, dresses au legalises par les personnes 
mentionnecs a l'alinea premier, suivant la forme 
requise par l'Etal qui les a nommes, et munis 
du sceau consulaire , seront reconnus dans I'Etat 
de leur rE~sidence comme documenŁs publics Olt 

publiquement legalises. lts aur,ont la meme va
leur juridique et force probante que s'ils avaienŁ 
ete dresses au legalises par les notaires, auto
rites publiques outradncteurs assermentes com
petents, conformement aux dispositions en vi-
gueur dans l'Etat de residence. . 
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3. O ile akty te lub inne dokumenty doty
czą spraw, mają~ych być wykonanymi w Pań
sh-:ie przyjmującym, będą. 1:11usiały one podle
gac opłatom stemplowym 1 mnym opłaŁom wy
maganym przez ustawy tego Państwa, jak rów
niet wszystkim irinym formalnościom obowią
zującym w danej dziedzinie w tym Państwie. 

Artykuł 18. 

Jeżeli konwencje obowiązujące między 
Wysokimi Stronami Układającymi się me sta
nowią inaczej, konsulowie, o ile ich do tego upo
ważnia prawodawstwo Państwa wysyłajacego, 
będą uprawnieni do organizowania opieki i ku
rateli nad obywatelami swego Państwa. W tym 
celu będą oni mogli w granicach ustawodaw
stwa swego Państwa przedsiębrać lub propo
nować wszelkie zarządzenia, które uważaliby 
za pożyteczne, a które nie stałyby w sprzecz
gości z ustawodawstwem miejscowym. 

Artykuł 19. 

L We wszystkich sprawach wynikających 
z ustawodawstwa społecznego jak opieki spo
łecznej, ochrony pracy i ubezpieczeń społecz
nych, konsulom przysługuje prawo zastępowa
nia bez specjalnego pełnomocnictwa obywateli 
Patistwa wysyłającego przed wszystkimi odnoś
nymi władzami i instytucjami, z wyjątkiem przy
padków, w których z mocy ustaw i przepisó'w 
miejscowych występuje obowiązkowo adwokat. 
Niniejsze postanowienia nie naruszają przepi
sów dotyczących zastępowania osób uprawnio
nych przed sądami. Konsulowie są upoważnie
ni w imieniu obywateli, których zastępują, do 
odbierania i potwierdzania odbioru przyzna
nych i wypłacanych w tych sprawach odszko
dowań, rent i innych świadczeń. 

Wypłata świadczeń tych dokonana w ta
kich przypadkach na ręce konsulów ma taką 
samą moc, jakby była dokonana wprost na rę
ce osób uprawnionych. 

2. Miejscow'2 instytucje urzędowe i spo
łeczne będą obowiązane zawiadamiać konsulów 
o wdrożeniu postępowania o odszkodowanie z 
powodu wypadku przy pracy, któremu uległ 
obywatel Państwa wysyłającego. 

Artykuł 20. 

Konsulowie będą mieli prawo wykonywać 
wszelkie czynności, mające na celu regulowa
nie stosuhku do służby wojskowej obywateli 
Państwa wysyłającego zarówno w zakresie 
przeprowadzania poboru, jak i ewidencji woj
skowej. 

Artykuł 21. 

1. Jeżeli obywatel jednej z Wysokich 
Stron Układających się umrze lub pozostawi 

3. Si ces actes on autres c10Cllmcnts visent 
des affaires devant recevoir lenI' cxecution dans 
l'Etat ou reside le consul, ils devront etre sou
mis aux droits de timbre et autres taxcs exi
ges par les lois dudit Etat, ainsi qu'A toutes 
autres formaliu~s re,gissant la matiere dans cel 
Etat. 

Article 18. 

En tant que les conventions en vigueur 
entre les Hautes Parties Contractantes ne dis
posent pas autrement, les consuls, pourvu qu'ils 
y soient auŁorises par les lois de l'Etat qui les 
a nommes, aurant 1e droit d'organiser l'admi
nistration de la tutelle et de la curatelle des 
ressortissants de kur Etat. Dansce but, ils 
pourront, dans les limites de la' Iegislationcle 
lenI' Etat, prendre ou proposer louks les me
snres qu'ils jugeront utiles et quine seraient 
pas contraires ,i la lćgislation Iocale. 

ArticIe 19. 

1. Dans toutes les questions decoulant cle 
la lćgisla Hon socjale, telles que relatives a l' as
sistance socjale, ć't la protectjon du travaiI et 
aux assurances sociales, les consuls ant le droit 
de representer sans plcin pouvoir special de
vant toutes les autorites et institutions respec
tives des ressortissants cle l'E tat qui les a nom~ 
mes, si ce n'estpour les cas ou l'intervention 
d'un avocat inscrit esŁ obligatoire en vertu des 
lojs et des reglements locaux. Les prescriptions 
relatives a la representation des ayants-droit 
devanŁ les tribunaux resŁent inŁactes par les 
prescn',cs dispositions. Les consuls sont auto~ 
rises ił recevoir, au nom de ces ressortissants 
qu'ils representent, les indemnites, les rentes 
et les autres prestations accordćes et payees ć't 
ces titres ainsi qu'a en accuser rĆception. 

Le payement des prestations eHedue dans 
ces cas entre les mains des consuls aura la 
me me validite qu'au casou il serait fait direde
rnent entre les mains des ayanis-droit. 

2. Les institutions oHicielles et les instituc 
tiOI1S sociales locales seront tenues d'aviscr les 
consllls cle la procedure ouverte en vue d' obŁe
nir une indemnitć clu fait d'un accidenŁ de tra
vail d'un ressortissant de l'Etat qui les a 
nommes. 

Artic1e 20. 

Les consuls amont le droit er exercer toutes 
les foudi'ons ayant pom but de regler la situa
tion a l'egarcl du service militaire des ressor
tissatlts de I'Etat qui les a nornmes aussi bien 
dans Je domaine du recrutement que dans celui 
de l' enregis tremen t militaire. 

Article 21. 

1. Si un ressortissant cle l'une des Hautes 
Parties Contractantcs menrt, ou laisse cles biens 
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spadek na terytorium drugiej Strony, wła~;c iw,! 
władze miejscowe winny bezzwło :.:zn i c pO ',via
dotnić o tym konsula PaIlstwa, k tó rego obywa
telem był zmarły i j ('chocześnie udzi elić konsu
lQwi, w miarę możności; tdor m a cyj JOiVl::q
cych spadku,. nazw!",.ka i adr<::sów s'p ,td kobi,~ ,' : 
ców, oraz l strll «:nlC\ r u:c:p un: ąG :O: .' : !lL! O~; Ul.tl!j <:.: 1 

woli. Do lego zawiadullli enia nal eży, w miarę 
możności, załączy ć, o ile zgon nadąpił na tery 
torium Pal'l s ŁV,t it prz y jmującego , protoluJł o 
śmierci wzgl ędnie akt zejkia, wolne od w sz el 
kich opłat. 

2. Konsul będzi e upowa żniony do ;,:n,da nia 
udzielenia w każdym poszczegóinym p rzypad
ku informacji bardziej szczegółowych, a władze 
:iniejscowe winne temu iądaniu zadośćuczynić . 

3. jeżeli o wypadku śmierci obywatela 
Państwa wysyłajqcego dowie się konsul tego 
Państwa wcześniej od właściwej władzy miej
scowej, winien on tę władzę powiadomić i udzie 
lić jej wszelkich odnośnych inform a cji, 

Artykuł 22. 

1. Konsul ma prawo opie czętować mienie 
ruchome, należące do spadku pozostawionego 
przez obywatela polskiego na Węgrzech lub 
przez obywatela węgierskiego w Polsce, jak 
również sporządzić inwentarz spadku. Powi
nien on jednak o zamierzonych czynnościach 
powiadomić uprzednio władz e miejscowe, aby 
mogły one być p rzy nich obecne. Będzie on 
miał prawo ustanowić zarządcę, a w razie po
trzeby, mianować kuratora lub innego zastęp
cę spadku ruchomego. 

2. W nagłych przypadkach wład ze miej
scowe winny powziąć niezbędne zarządzenia, 
aby zapewnić zabezpieczen ie spadku . Zarzą
dzenia te winny być odwołane na żądanie kon
sula Państwa, którego obywatelem był zmarły . 

3. Spadki ruchome, któ re, zgodnie z ukła
dem zawartym między Wysokimi Stronami 
Układającymi się w drodze wymiany not z dnia 
10 stycznia i 22 lipca 1925 r., podlegają wyda
niu władzom drugiej Strony, będą doręczone 
własciwemu konsulowi. 

Artykuł 23. 

W sprawach spadku nieruchomego , kon
sul Wysokiej Strony Układającej się, której 
obywatelem był zmarły, będzie mógł domagać 
się sporządzenia inwentarza i będzie miał we 
wszystkich przypadkach prawo uczestniczenia 
w tym oraz podpisywania odnośnych proto 
kołów. Władze miejscowe przed dokonaniem 
tych czynności powinny powiadomić we własci
wym czasie konsula, aby mógł być przy nich 
obecny. 

su r le le rri to ire de l' autre Par tie , les autor: ~s 
!oca/ ;;:s compćtente s devronl en donner imme
diah:ment avis au consuI de rEtat dont le de
funl E:Ld t ressor Lissant et lui fournir, en meme 
lC!:tps , d a.ns la m csure du possible, des ten
scig" " " ;f::nts COIlccrn8.n l la su cc:cssion, 1e -nóm 
et l 'ó.dn;s~; e des her iti'ć r s ainsi qUI:! s ur l'(!xi
st(;lll:;~ d ' un e c!is[)()s iEo.J1 testhme nl a ire. A cdl.e 
notihca lion c! cv ; a e t re ]oinl, si p ossible, lors
quP le d €ccs ~sŁ s urvenu sur le lerritoire de 
l'E lQl de la re:;id "nce dll consu i, lepr ui:ocole 
ll10rlliairc ou rade de d eces, libre de loutes 
ta xes . 

2. Le consul sera aut orise ci d em nder dans 
chaque cas p articulierdes renseignemzuts plus 
de tailles et les au to rites locales d2vront y don
ner su ite. 

3. Si le consul de I'Etat dont le defunt 
dait ressortissant, a ele inform e du deces avant 
l'auioriie ioeale co mpetente, ił elevra ren avi
ser de son coŁe et lui fournir tous les renseigne
m e nts respectifs. 

Article 22. 

1. En ce qui concerne !es bi cns mobiliers 
d 'une successiol1 1aissee par un ressort issant 
p oJonais en H ongrie ou par un ressortissant hon
grois en Polo.gne, le consuI aura le droit d' aip
poser des sce lles sur ces biens et de dresser 
un invenlaire. Toutefois, il doi t aviser preala
blem2n t les autorites locales les actes qu'i! va 
entreprendre, afin qu'eHes puissenŁ y assister. 
n aura le droit de nommer un cidministrateur eti 
en cas de necessite, un curateur ou un autre re
pr esentanŁ de la succession m obilie re. 

2. En cas d'urgence les autorites locales 
devrol1 t. prendre des mesures necessaires pour 
assurer la COllserva tion de la succession. Ces 
mesures devront etre revoquees a la demande 
du c onsulde -l'Etat dont le defunt ćtait ressor
lissant. 

3. Les stlccessions mobilieres qui, confor
m ement a l'accord c-onclu en tr e les Hautes Par
ti es Contractantes, par echange cle notes en 
date du 10 janvier et du 22 juillet 1925, devront 
etre livrćes aux autori tes de J'autre Partie,se
ront remises au consuI competent. 

Article 23. 

En ce qui concerne le s successiollS immo
bilieres , le consul de la HauŁe Partie ConŁrac
tante doni le defunŁ etait ressortisśant pourra 
requerir la confection d'un invenŁaire et aura, 
dans tous les cas, le droit d'y assister et de 
signer des proces-verbaux, y reJatifs. Les auto
rites locales, avant d 'aceom.plir cette fonction, 
de vronl en aviser a temps le consui afih qu'iI 
puisse y assister. 
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Artykuł 24. 

1. \v/ razie gdy władze ml!~J:;covve jednej 
Z Wysokich Stron Układających się stwierdzą, 
że obywatel drugiej Strony ma prawo do spad
ku pozostawionego na terytorium pierwszej 
Strony, bądź jako spadkobierca beztestamen
towy lub testamentowy, bądź jako legatariusz 
lub obdarowany na wypadek śmierci lub L; ja
kiegokolwiek innego tytułu spadkowego, będą 
one obowiązane natychmiast powiadomić o 
tym konsula tej Wysokiej Strony, której upraw
niony jest obywatelem. 

2. Gdy uprawniony jest nieobecny i nie 
ustanowił pełnomocnika, konsul z mocy same
go prawa jest upoważniony do zastępowania go 
przed władzami miejscowymi. Konsul może w 
każdym poszczególnym przypadku być zastą
piony przez inną osobę według swego wyboru. 

Artykuł 25. 

1. W razie zgonu obywatela jednej z Wy
sokich Stron Układających się na terytorium 
drugiej Strony w czasie podróży, nie mającego 
tam miejsca zamieszkania lub pobytu, władze 
miejscowe powinny wszystkie przedmioty zmar
łego przekazać natychmiast i bez wszelkich for
malności konsulowi tego państwa, którego oby
watelem był zmarły. 

2. Tak samo postąpią władze miejscowe ze 
spadkiem ruchomym pozostałym po zmarłym 
obywatelu drugiej Wysokiej Strony Układają
cej się, jeżeli należał on do załogi statku jednej 
z Wysokich Stron Układających się i zmarł 
w okręgu konsula bądź na statku, bądź na 
lądzie. 

3. Ten sam tryb postępowania będzie prze
strzegany przy spadkach, których wartość nie 
przekracza tysiąca jednostek monetarnych obu 
Państw, a mianowicie: na Węgrzech tysiąca 
pengo, w Polsce tysiąca złotych. Wysokie Stro
ny Układające się będą mogły wdroaze zwy
kłej wymiany not zmienić wysokość tych kwot. 

4. W przypadkach przewidzianych w po
przednich ustępach konsul będzie obowiązany 
uregulować należności i uiścić wszeikie ewen
tualnie przypadające opłaty. 

Artykuł 26. 

1. ,Konsulowie Wysokich Stron Układają
cych Slę uprawnieni będą do udzielania 
wszelkiej pomocy i opięki statkom pod bande
rą ich Państwa, podczas postoju tych statków 
w portach ich okręgu konsularnego. 

2. W tym celu będą oni mo61i udawać sie 
osobiście na te statki z chwilą, gly zostaną on~ 
dopuszczone do swobodnego komunikowania 
się z lądem. 

3, Co się tyczy statków handlowych, kon
sulowie będą mo~li przesłuchiwać na nich ka-

Article 24. 

1. Dans les C8.S OU les auŁorites locales de 
l'une des Hautes Parties Contractantes auront 
con ,;jab~ qu'un resso!"tissanŁ de LmŁre Partie 
a droii; a une su~cess ian laissće sur le tcrritoire 
de la prcmiere Partie, sait camme h(ritier ab 
intestat ou tesŁamentaire, soit comme legataire 
on donataire Et CD.l:se de m::;rt. soit Et un litre 
herćdita ire quelconque, ellcs d~vront en aviser 
immćcliatement 1c consul de l'cmtre Haute Par
tie Contractan te danŁ l' ayan t-droit est 1'eS801'
tiSS2.l1t. 

2. Si 1'ayant-droit est absent et n'a pas 
nommć de mandalaire, le consuI est autOJ'=ise 
de pIcin droit de 1e re~resen'.:er devant les au
toritćs locales. Le COI'.sul peut dans chaque eas 
pa1'ticulier se faire substituer par une autre 
personne cle son choix. 

Article 25. 

1. Dans le cas de deces d'un ress,ortissant 
d'une des Hautes Parties Contradantes sur le 
territoire de l' autre Partie, qui se trouvait en 
voyage et n'y avait ni damicile ni rćsidence, 
les autorites locales devront immediatement et 
sans aucune formaE te transmettre t.ous les 
objels du defunt au consul de l'Etat dont le de
funt ćtait ressortissant. 

2. Elles agiront de la meme maniere avee 
la suecession mohiliere laissee' par un ressor
tissant de l' autre Haute Partie Contractante, 
lorsque celui-ci faisant partie de l'equipage d'un 
navire de l'une des Hautes Parties Contrac
tantes est decede dans la circonscription du 
consul, soił Et hord soit a terre. 

3. La me me procedure sera observće lors 
des successions dont la valeur ne de~asse milIe 
unit es monćŁaires des deux Etats, notamment: 
en Hongrie mi11e pengos, en Pologne milIe zlo
tys. Les Halttes Parties Contractantes pourront, 
par simple echange de notes, modifier ces 
montants. 

4. Dans les cas prevus aux alineas prece
dell'ts le consul sera tenu de regler le passif et 
de payer toutes les taxes qui pourraient etre 
dues. 

Artic1e 26. 

L Les cbnsuls des Hautes Parties Con
tractantes auront le droit de porter tout se
cours et assisfance aux navi1'es batŁant leur 
pavillon nalional pendant la duree du sejour de 
ces navires dans 11n port de leur circonscrip
tion consulaire. 

2. A cet eHet, ils pourront se rendre per
sonnellement Et bord desdit's navires apres que 
ceux-ei auro nt ete admis en lihre pratique. 

3. En ce qui conceme les navires affectćs 
au commercc les conslds pourront, a bord des-
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pitanów i zatogę , badać pccpiery okrętowe, 
przyjmować - zgodnie z postanowieniemi arty
kułu 17 niniejszej Konw:wcji - zeznania, odno
szące się do ich podróży, jej ceL! i ,vydarzel't 
VI czasi e podróżYI ja1< ró'V'\,"a ]eż sporządzać rn a 
nHesty i ułatwiać odpra'Nę tych statkf.vi; wr~sz
cle będą oni mogli, o ile to nie jes t sp;:zeczne 
z prawem miej scow'ym, towarzyszyć kapibno
v,fi i czlonkom załogi ucłującym się do wł&dz 
m.iejscowych, aby służ 'Yć lrn "Al chnrat~terzc tłu, 
maczów w sprawach prawFych, które by mid i 
tam do zah:tvlilcnia, jak i VI sprawach żądali, . 
z. którymi by v"ys t ępo,\'~li. 

4. Funkcjonariusze sądowi , admini stracyjni 
i celni nie klęcia lllo6 li bcz utH2.cdll ic :;o , a w vvy
padkactl nagły~h b~z równ~czcsncg~ powiado
mienia konsula, dokonywać na sIatkach han
dlowych pod banderą drugiejWysqkiej Strony 
Układającej się ani poszukiwali, ani n~wizji, ani 
al"csztov,,,,rń z wyjątkiera prz.ypadku schwytc:..nia 
na gorącym uczynku, aa i też nie mogą pod.::.j
mować innych c7.ynności urzędowych, wymaga
jących zastosowania środków przym.usowych. 
'V(!ładz2 miejscowe winny równieź u.przedzić 
konsula w czasie właściwym, aby mógł on być 
obecnym przy oświadczeniach, które miałyby 
być zrażone przez kapitanów lub załogę przed 
miejscowymi władzami. 

5. W ezwania, które zostaną w wymienio
nych przypadkach w ystosowane do konsulów, 
powinny wskazywać ściśle godzinę, a jeżeli kon
sulowie nie stawią się osobiście na czas, czyn
ności te odbędą się w ich nieobecności. Wła
dze miejscowe winny wszakże niezwłocznie za
wiadomić konsula o każdej r ewizji i innych 
czynnościach urzędowych, o k tórych mowa w 
poprzednim ustępie, dokonanych w jego nie
obecności, oraz wskazać równocześnie powody 
pilności sprawy. 

6. Decyzja o kondemnacie statku handlo
wego z powodu niezdolności do żeglugi będzie 
mogła być ogłoszona jedynie po wysłuchaniu 
właściwego konsula. 

7. Interwencja konsulów j ednakowoż nie 
będzie wymagana dla dokonania zwyczajnych 
formalności przez władze lokalne przy wejściu 
i wyjściu statków, zgodnie z regulaminami że
glugowymi, celnymi i sanitarnymi. 

Artykuł 27. 

1. We wszystkich sprawach dotyczących 
policji portowej. załadowania statków handlo
wych oraz bezpieczeństwa towarów, lllienia 
i bagaży, przestrzegane będą ustawy, rozpo
rządzenia i regulaminy miejscowe, pod warun
kiem, że wszelkie przywileje i ulgi, których 
udzieliłaby w określonym porcie jedna z W/y
soki ch Stron Układających się swoim własnym 
statkom handlowym, udzielone będą również 
w tym porcie tym samym statkom drugiej 
Strony. 

dits navires, interroger lescapitaines et l'equi· 
pa'gz, 8xaminer les papiers de hord, recevoir -
c onf.oL \H~ !Il ent aux stipulations de I'article 17 
de la presente ComTention - IBs declarations 
1'f~lativ(';s a lem voyage, lenr destination et au x 
incidents de la traversee , <tinsi que dressel" les 
manife stes et faciliter l'expśdition desdits na
vires; ils pourrorrt enfin, si ceia n' est pas eon
lrai re a Ja ł oi loca1e, acc'ompilgner 1e capitail,e 
et lc s m cmbres de l' ćqu:pQ.gc dcvanl le3 auto~ 
ritćs loc,d es, pour servjr e r.. qualite d' in terpretes 
d"-l1s les aHaircs juridiql1cs qu'ils amant a 1' 6-
gIe r et qlla n t aux demandes gu'ils C.uront ci 
formule!", 

4. Les fonctionnaires judiciaires, admini
shatifs et douaniers ne pourront, sans avoir 
donneprealablement et dans lzs cas d'urgence, 
simultanement, avis au consul, operer a bord 
.des navires aHecŁes au commerce baHant pa
vi110n national de l'autre Haure Partie CCTI[Tac-. 
tante ni recherches, ni visites, ni arrestations, 
sauf en cas de f1agrant delit, ni proceder ci 
d'autres foncHons oHicielles necessilant des 
moye,ns de c'ontrainte. Les autorites locales de
vront egalement prevenir le ,consul en temps 
cpportun, pour qu'iI puisse assister aux decla
rations que les capitaines ou l'equi,page auraient 
a faire devant les autorites locales. 

5. L'invilatłon qui sera adress,ee dans les 
cas precites aux c-onsuls indiquera une heure . 
precise et, si les consuls neglig,::mt de s'y rendre 
en perSOilne, ił sera pr-ocede en leur absence. 
Les autorites locales seront, toutefois, tenues 
d'informer sans delai leconsuI de foute visite 
et des autres fonctions oHicidles dont il s'aigit 
dans l'alinea precedent, orperees en leur ab
sence, et d'indiquer en meme temps les rais·ons 
d'urgence. 

6. L'innavigabilite d'un navire aff·ecte au 
commerce ne ponrra etre prolloncee qu'apres 
que 1e ,consul cOillipetent aura ete entendu. 

7. Toutefois, l'intervention du consul ne 
sera pas requise pour l'accomplissement par les 
autorites locales des formalites ordinaires a 
l'arrivee et au depart des navires, conformć
ment auX re.glements de navigation, de douane 
et de sante. 

Article 27. 

1. Pour lout ce qui C'oncerne la police des 
pods, 1e charg,ement des navires aHedes au 
commerce et la suretć des marchandises, biens 
et effels, les lois, ordonnances et reglements 
locaux s,eront observes , ił. oondition que toul 
privilege et toute fav 'cur qu'accorderait dans un 
port determine l'uine des Hautes Parties Con
tractantes ił. ses propres navires aHectes a u 
commerce , soit egaL~ment a'ccorde dans ce port 
.allX memes navires de l'auhe Partie. 
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2. Konsulom przysługuje , w ramach ust a 
wodawstwa P al1stwa wysyłającego, wyłączne 
prawo utrzymani a wewnętrznego porządku na 
"tatkach h.wdlow ych pod banderą ich Państwa, 
oraz p rawo powierzenia, w r azie potrzeby, funk
cji kapitana osobom wedle własne.go wyboru, 
a także zas tąpienia ofir: en:Jw j członków załogi. 
'Winni oni w granicach pr;:q)ISÓ W swego Par't
stwa załatwiać sami wszell(h~ spor y, k tóre b y 
wynikły między k a pit anami, oficerami i m ary 
narzami t ych s tatkó w, w sz czegól noścl taki :2 , 
które dotyczą p ła c i wypełnien ia zobowiązań 
wzajemnie , z u (; iągniętych. 

3. Interwencja władz miejscowych będzie 
mogła mieć miejsce tylko wówczas, gdy zaszłe 
na staŁku handlowym zaburzenia mogłyby na
ruszy ć spokój publicz ny na i ądz ie lub w porcie, 
lub gdyby w zaburzenia te zo stała zamieszana 
osoba nie należąca do załogi statku. W tym 
przypadku również władze mie jscowe powiado
mią pisemnie właściwego konsula o swej d ecy
zji co do interwencji-w czasie najkrótszym i w 
miarę możności przed wkroczeniem na statek. 
\Y/ ladze miejscowe dołożą wszelkich starań, aże
by zlikwidowanie tego rodzaju z ajś ć na s ta tkach 
pod banderą drugiej Wysokiej Strony Układa
jące j się nastąpiło w porozumieniu z konsulem. 

4. Jeżeli władze miejscowe zauważą, że 
statek ha ndlowy drugiej W ysokiej Strony Ukła
dającej się nie jest należy cie wyposażony i za
prowiantowany, zgodnie z konwcn ::: jami między
narodowymi, obowiązującymi obie St w ny , za
wiadorrllą o tym one ni ezwłocznie konsula ce
lem usunięcia tych braków za wspólną zgodą. 
We wszystkich inny ch przypadkach wspomnia
ne wyżej władze miejscowe winny się ograni
czyć do udzielania konsulom, o ile tego zażą
dają, poparcia, celem ułatwienia im wykona
nia ich czynności . 

5. Przepisy prawa miejscowego w sprawie 
że glownoscibędą mogły odnosić się tylko 
wówczas do statków handl ow ych pod bal1de
rądrugiej Wysokiej Strony Ukladającej się, gdy 
te przepisy będą stosowane w takich samych 
warunkach do st atków handlowy ch wszystkich 
innych narodowości. 

Artykuł 28. 

1. Konsulowie będą mogli żądać areszto
wania jak rówUlez odstaw ienia na state k 
lub ode słania do kraju ojczys tego oficerów , 
marynarzy i wszys tki ch innych osób, należ ą 
cych w jakimkolwiek charakte rze. d o z ałog i 
statl,ów pod banderą ich Państwa, które zbi eg 
ły na terytorium drugie j Wysokie j Strony Uk la 
dającej się. 

2. W tym celu winni oni zwrócić się pi
semnie do właśc iwych władz mi e jscowych 
i dowieść za okazan iem papie rów ok rętowvc b 
lub listy załogi bądź też-w braku tych doku-

2. Les co nsuls amont le droit exclusif de 
mamb::ni r dans les llmites de la legislation de 
l'Etat qui le s a n ommes, l'ordre interieur a bord 
des na'vire s aHedes au commerce battanŁ leur 
p avillon nctlJonal, a\1ec te d n )it de confier en cas 
J e b esoin 18:'; fonctions de calpita in€ a une pet
SOImc de kur clioiy; et &,; r emplacer les officiers 
et les m'_.,mbr e~ de I'equlpai?,c. Ils devron t e Ulx 
l1H~m2S regIel', dans les limites des reglements 
de leur Etat, to us le s lit iges qui surviendraient 
en[re le s capih\lT! es , les off icic rs et les matelot __ 
de ces nav ires , et sp ecialem enl ce llX relatifs 
ił la :;nld e et ;l l'a;:;compJisseme nt des engage
men ts r eciproquemenl contractes. 

3. Les autorites locales ne potlrront int'er
venir que lorsque d:es dieslo rdres survert'us a bord 
des navires aHecłes au commetce seraiertt de 
i1a ture a trouhler la tranquilltte pubiique ci terte 
ou d!ans le port. ou quand uile personne ile fai
sc~n t pa s parrtie de I"equipage s'y trotWetait 
mele·z. Dans CB cas, les autorit.es lo,tales pór
teront egalement par eerit a la cOfinaissailce dli 
Consu! d'am; te p~u s brd d elai et, si possible, 
avant de monle r sur le havire, leut d/eeision au 
suj e t de l'intervention. Les autórites locales 
fe r ouŁ to ut leur p ossible pour gUi ':! la Iiqliid'ation 
d'incidenŁs de ce genre slir les navires battant 
paviHon de l'autre Haute Partie Co.htractante 
soit effecŁuee d'entente avec le consul. 

4. Si le :s auŁorites locales s'apen;oivent que 
le navire af,fecte au commerce de l'auŁre Haute 
Partie Con.tractante n'est pas arme et ravitai1le 
conformement au,x conventions inŁernationales 
liant les deux Partie s, elles en aviseronŁ imme
diatemenl le consul, afin de supprimer ces :mall
ques d'un commun accord. Dans tous les autr~s 
cas, les autorites p'recitees se borneront a prH\!f 
leur appui allX consuls, si elles eh s,onl requises 
par eux, p o m leur faciliter l'accomplissement 
de leurs fonctions. 

5. Les dispositions du droiŁ Iocał au slljet 
de la navi g2cbilite ne pourront se rapporter aux 
navires aHecŁe s au commerce battant pavillon 
de l"auŁre H auie Partie ContractanŁe, que dans 
le s cas Git elles seront appliquees dans les 
memes conditions aux navires de toutes les 
autres naŁionalites. 

Article 28. 

1. Les consuh pourront faire a1rreter ainsi 
qlle faire renvoyer soiŁ ci bor d, soit a lem 
pa trie, le ;:; oHici e rs, maŁe lots et toutes autres 
pe rson nes fai sanl ił guel titre gue ce soiŁ partie 
d es equipages des navires baltant pavillon de 
leur E tat, qui ont deserte sur Je tetritoire de 
l'auŁr e HauŁe Partie Contractante. 

2. A ceŁ effet, ils devront s'adresser par 
ecrit aux aUltorites locales competentes et justi
fiu', en produisanŁ les regi stres du ba.timent ou 
le roJe d 'equipage au, a defaut de ces docu-
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mentów-na podstawie autentycznego ·wypisu 
z nich, że osoby, których wyda ni a żądają, należą 
rzeczywiście do załogi. V./ miejscowościach, w 
kiórych nie byłoby komula, żó,danie wydania 
tych osób będzie magIo być wystosowane do 
władz miejsco wych z zachowaniem {orl1lalntl
:;ci, przewidzianych w niniejszym lJ1'tępie, prze >: 
kapitana lub osob~, sprawującą dowództwo 
statku. 

3. Na skutek uzasadnionego w len spos6b 
żądania, wydanie dezerterów nie będzie mogło 
być odmówione, z wyjątkiem przypadku poP.el
nienia przez dezertera na lądzie jakiegokolwIek 
przestępstwa ; w tym ostatnim przypadku wła
dze miejscowe mogą odroczyć wydanie, aż do 
czasu ogłoszenia przez właściwy sąd wyroku 
i całkowitego wykonania tegoż wyroku. Kon
sulom winna być nadto udzielona wszelka po
moc i poparcie' w celu odszukania i aresz~owa
nia. tych dezerterów, którzy, na skutek pisem
i1CgO żądania i na koszt konsulatu, będą osa
dzeni i trzymani . w więzieniu państwowym aż 
do chwili odstawienia ich z powrotem na okręt 
ojczysty lub też do czasu gdy nastąpi. sposob
ność odesłania ich do ojczyzny. Jeżeli Jednak 
sposobność ta nie nastąpi w przeciągu dwóch 
miesięcy od dnia aresztowania, wspomniani de
zerterzy będą wypuszczeni na wolność, p~ 
uprzednim zawiadomieniu konsul a, n~ trzy dnI 
naprzód i nie będą mogli być ponownIe zatrzy
mani w tej samej sprawie. 

4. Oficerowie , marynarze i inne osoby na
leżące do załogi, będący obywat2 lam i Pań stwa, 
na którego terytorium zbiegi i (a oprócz tego -
'vV stosunku do Polski - obywatele Woln ego 
Miasta Gdaóska) n ie podlegają pr zepiso m ni
niejszego artykułu . 

Artykuł 29. 

1. Jeżeli statek pod bande rą jedne j z Wy
sokich S tron Układających się ulegnie rozbi ·· 
ciu lub osiądzie na mieliźnie 11 b rze gów, w por
cie lub na wodach terytorialnych drugiej Strony, 
władze miejscowe winne zawiadomić niezwłoc z 
nie konsula, w któr ego okręgu zaszedłnieszczę· 
ś liwy wypadek. 

2. Wszelkimi czynnościami związanymi z 
akcją ratowniczą sta tk ów, które uległy rozbi
ciu lub osiadły na mieliźnie, kierować będ z i E: 
konsul lub inni funkcjonariusze konsularni, o d e 
są do t ego upoważnieni przez konsula . 

3. \Y/ razie nieobecności i aż do chwili 
przybycia konsula lub osób przez niego wyzna
czonych, miejscowe władze powinn y przedsię
wziąć wszelkie środki potrzebne dla ochro ny 
osób i dla zabezpieczenia przedmiotów urato
wanych. 

4. Interwencja władz miejscowych będz ie 
mogła mlec mIejsce jedynie w celu udzielenia 
pomocy konsulowi, utrzymama porządku, za
bezpieczenia interesów osób bior ącyc h ud zinł 
w akcji ra townicz ej, a nie należących do załogi , 

ments, un extrait authenlique, que les personnes 
rec.lamecs faisaienŁ reellement partie cle l'ćqui
page . Dans les. Jocalit.es 0(1.. ił n'y au;rait pas, de 
consui, la, demande d'exŁradilion concernant ces 
perf>onnes pourra etre adressee aux autoriti.1s 
Incnlc1', en tenant compte des formalites pre
~c rjte!'; par le pre&cnŁ atim:a,p('l i:" le capilaine Ol! 

celui qlli commandc te navir~. . 

3, Sur cetle diemalidc, aillsi jusliHćcj la fe
misc de deserteurs ne }'laUfra etre refusee, ex· 
cepte le cas ou le c1ćs'i!rteur atwaitcommis lili e 
infracŁion a terre; dans ce derniet cas l'atitotil6 
locale pourra snrseoir a la remisc jusqu'a ce que 
112 tribunal competent aH rendu sa sentence et 
q ue celle-ci ait re<;u pleine et eIitiere execution. 
On donnera en outre aux cOll!suls tout secouts 
et tout2 assistall1ce ponr la recherche et l'arres
tatian de ces deserteurs qui s,eront coneluitg 
(h ns les prisons cLe l'Etat et y seront d;eienus 
ił. la demande ecrite et aux frais d'l1 consulat 
jusqu'au moment, ou ils seront reintegres a bord 
d'u.n navire national ou jusqu'ił. ce qu'une occa
sion se pres p.ute pour les rapa trier. Si, toułefois , 
cette occB.sion ne se pre'scntait pas dans le aehi 
de deux mois ił. compter du jour de l'arresta
tion, moyennant un avis donne au consuI hOls 
jours ił l'avance, lesdits dćserteui's seron~ remis 
en liberi e san s qll'il s pllissent etre arre'~s 
a nouveau. pOlll" la menie affaire. 

4. Les o,fficiers, matelots et nutres perSoil-
11 es fais a.n t partie c! 2 l' equipage tes'sortissan ł.s 
de l'Etat sur Je lerriŁoir '? cluquel iJs ont deserli 
(et, en outre , pour la Pologne , les ressortissants 
d2 la Vill e Libre de Dantzigl sont exceptes, des 
stipulali c ns du present article. 

Article 29. 

L Lorsqu'un navire battant pavillon de 
run e des H au·te ,> Parties Contractantes fela 
naufra6e ou ec houera. sur les cótes, dans un 
pod ;u dans la mer turitoriale de l'autre 
Fartie, les autorites locales devront en avertir 
sans reta i' d 112 consul, elans la circonscriptiOIl 
duguC'1 le sinistre se S8ra produit. 

2. To u.te :; les operations relatives au sau
vetage des navires qui feraient naufrage ou 
echo'~leraient seronŁ dirigees par le consul au 
par les autres fonctionnaires consulaires en 
tant Qu'ils y sont autorises par le consuI. 

3. En absence et jusqu'a l'arrivee du, cbnsuI 
ou de ses d ć!eg u0s , les autorites locales devront 
prcndre toutes les "me sures necessaires pour la 
protection des personnes et la coriservation des 
obje ts sauves du naufr age . 

4 . L'intervention des autorit.es locales 
n'aura Iieu que potu assisŁer le consul, mainte
r:.ir l'orclre, garantir les interets des sauveteurs 
etrangers ił I'equipage, asst1ret l'execution des 
dispositio ns a observer pour I'entree et la sodie 
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zapewnienia wykonania obowiązujących prze
pisów dotyczących wwozu i wywozu uratowa
nych towarów, jak również w celu zabezpiecze
nia ogólnych interesów żeglugi. 

5. Interwencja władz miejscowych nie mo
że w tych różnych przypadkach dać podstawy 
do żądania jakichkolwiek opłat j zwrotu kosz
tów innych, aniżeli tc, które spowodowane 
7.ostaly akcją ratowniczą oraz zabezpieczeniem 
uratowanych przedmiotów, jak również tych 
opłat, które w podobnych wypadkach należa
łyby się od statków krajowych. 

6. W razie wątpliwości cO do przynależ
ności państwowej statków, które ulegly rozbi
ciu, czynności przewidziane w niniejszym arly
kule należeć bęJą dowy/ącznej l,ompelenc ji 
władz miejscowych. . 

7. Uratowane towary i przedmioty vvolJlc 
będą od wszelkich opłat celnych, o ile nie wej
dą do obrotu wewnąt~z kraju. 

Artykuł 30. 

:We wszystkich przypadkach, gdy w umo
wach pomiędzy armatorami, ladowcami lub 
ubezpieczającymi nie będzie przepisów od
miennych, awarie, którym uległy na morzu stat
ki jednej z Wysokich Stron Układających się, 
bez względu na to, czy zawinęły one do portu. 
dobrowolnie, czy też na skutek przymusow'zg,) 
schronienia się, będą załatwiane przez ich kon
sula, o ile w sprawie tych awarii nie są zaint?
resowani obywat~le Państwa przyjmującego 
lub Państwa trzeciego. W tym ostatnim przy
padku, i w braku p olubownego układu pomię
dzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
uregulowanie awarii należeć będzie do władz 
miejscowych. 

Artykuł 31, 

Uprawnienia i czynności konsulów wymie
nione w niniejszym rozdziale będą mogły być 
wykonywane również i przez innych funkcjo
nariuszów konsularnych, o ile zostali do tego 
upoważnieni przez konsula. 

Artykuł 32. 

Konsulowie winni iawiadamiać szefa wyż
szej administracyjnej władzy miejscowej ich 
siedziby o wszelkich zmianach zachodzących 
w składzie personelu konsulatu. 

ROZDZIAŁ IV. 

Postanowienia ogólne i końcowe. 

Artykuł 33. 

1. Wysokie Strony Układające się zobo
wiązują się udzielić sobie wzajemnie traktowa-

des marchandises sau-vees, ainsi que pour sau
vcgarder les interets generaux de la navigation. 

5. L'intervention &~s autorites locales ue 
dounera lieu dans ces differents cas, a la percep
tion d", taxes d 'aucuue sorte, ni au rembourse
ment de frai s autres qlle ceux occasionnes par 
les operatio'lls de sallvetage et la conse rvation 
des . .a-bjets sauves,ct ceux qui geraient dus, en 
parcil cas , par les Jlavires nationaux. 

6. A u caSOll la natiOllalit0 de s navire ~ 
nallfrages scrai t incedaine, sCllles Jes autorites 
locales se ront compe lentes quant aux fonction:.; 
lllentiO.11l1eeS ,lLl presell t [trlicle. 

7. Les marchandises et Jes eHe [s sauvćs Ile 

pourron t etre assl1jctlis au paiemenl d' aUCun 
droit de douan '2, a moins qu'ils n'enirenl dan:> 
la consommatioll interieurc. 

Article 30. 

Dans tons Ies cas, ou dans les accords con~ 
dus en lre les armateurs, chargeUl"S Oli assureurs 
ił n'y aura pas de stipuIations conŁraires, les 
.avaą"ies. que l zs navires de l'une &~s Hautes 
Parties Contractantes ont souHerh:s en mer, 
sans egard s'ils sont entres volontairement dans 
les ports ou par rela che forcee, seront reglees 
par leurconsul, a moins qu,e les ressortissants 
de l'Etat d ano; lequel rćside ledit coasul ou 
cdui d'un El,at tiers, ne soient interesses dan:; 
ces avaries. Dans ce dernier cas, et ci defautd'Z 
compromis amiable entre tOlltes les parties · 
interessees, les avari es devront etre reglees par 
les allt oritćs locales. 

Article 31. 

Les attribulions et les fonctions des consuls 
mentionnees au presenŁ chapilre pouHont etre 
egalemznt exerce,es par les autres fonction
n aires consulaires, en tant qu'ils y soni autorises 
par le cousu!. 

Article 32. 

Les consuIs seront tenus d'illformer 1e chd 
de l'auŁorite administrative sUp'erieure de lem 
siege de tOll S les changemcnts Slllrvenus dans la 
cumposition du personnel dll consulat. 

CHAiPITRE IV. 

Dispositions generales et iinales. 

Article 33. 

1. Les Hautes rarties Contractantes s'enga
gent a s'accorder reciproqucment le traitement 
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ma Pal1stwa najbardziej uprzywilejowanego 
we wszystkim, co dotyczy praw, przywilejów. 
immunitetów i upraw!1ieti konsularnych. 

2. J ednakov/oż żadna z Wysokich Stron 
Układających się nie będzie mogła powoływać 
się na dobrodz iej stwo klauzuli największego 
uprZywilejowania i żądać innych lub szerszych 
praw, przywilejów, immunitetów i uprawnier't 
na korzyść swych funkcjonariuszów konsular
nych niż t e, których sama udzie liła funkcjona
riuszom konsularnym drugiej W ysokiej Strony. 

Artykuł 34. 

\V szystkie postanowienia niniejszej Kon
wencji, dotyczące uprawnień przyzna nych kon
sulom w zakresie wykonywania ich czynności, 
stosują się również do członków przedstaw i
cielstw dyplomatycznych, b ez narusz·.:!n ia ich 
przywilejów i immunitetów dyploma~yczny~~: 
o ile wykonywają oni czynności konsularne. 'h' 
tym celu szef przeds tawiciels twa d yplomatycz
nego powinie n notyfikować Rządow i Państwa 
przyjmującego nazwiska członków przedstawi
cielstwa wyznaczonych do pełnienia t yc h 
funkc y j. 

Artykuł 35. 

Konwencja niniejsza będzie ratyfikowana 
i dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienio
ne w Warszawie możliwie najprędzej. W e j
dzie ona w życie dziewięćdziesiątego dnia po 
dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnyc h 
i obowiązywać będzie do upływu sz eściomie 
sięcznego okresu od daty wypowie dzenia jej 
przez jedną lub przez drugą Wysoką Stronę 
Układającą się. 

NA DOWóD CZEGO niże j podpisani, na
leżycie w tym celu upoważnieni , podpisali ni
niejszą Konwencję i ' opatrzyli ją swymi pieczę 
ciami. 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w 
Budapeszcie, dnia 24 kwietn ia 1936 r. 

Marian Zyndram - Kościalkowski m. p. 
L. S. 

Gombos m . p. 
L. S, 

PROTOKóŁ KOl'llCOWY. 

W chwili przystąpienia do podpisania ni
niejszej Konwencji, pełnomocnicy obu Wyso
kich Stron Układających się zgodzili się na na
stępujące postanowienia: 

Do artykułu 8. 

Zwolnienia wymienione w ustępie 2 nie 
obejmują opłat za świadczenia publiczne t ego 
rodzaju jak kanalizacy jne lub wodociągov/e. 

-------------------------------
de la nation la plus tfavorisee en tout ce q\1i 
cc nc erne les droits, privileges, immunites et 
a t tribu tions consulaires. 

2, Toutefois, a u,cune des Hautes Parti i~ S 
CQntractantes ne pourra . invoquer 1e benefice 
de la clause 'de la nation la plus favoris ee pOUf 
l'f:clamer en faveur de ses fonctionnaires consu
laires dc's drc its, privileges, immunites et attri
butionsautres ou plus etenduf> que ceux accor
des par elle-meme aux fonctionnaires eOll
s ula ir es de l' auhe Haute Partie Contradante. 

Article 34. 

Toutes les dispositions de la presenŁe Con
vention COl1'c ernant les attributionsdes eonsu ls 
en matiere d' exercice de leurs fonctions s'appli
glleront, sam prejud ice des privileges et immu
ni tes diploma tiq ue s, egalement aux membres 
des missions cliplomatigllCs, au casou ils exer
cent des fo nctions eonslllaires. A cet effeŁ, le 
chef de la mission diplomatique devra notifie r 
au G O'l1vernemznt de l'Etat de sa resid'ence les 
nom s des membres de la mission designes a ces 
foncti ons. 

Article 35. 

L a presen te Convention se ra ratifiee et les 
instruments de ratification en seront echanges 
a Varsovie aussitot gue possible. 

Elb 'cntrera en vigueu\l" le quatrevingt
dixieme jour apres la date de I'echange des 
ins t ruments de ratifi·:::ation et produira ses eHet::; 
jusgu'a l'expira tion dl! delai de six mois aprcs 
la date de sa denonciation par rune ou l' autrc 
H a ute P artie Contractante. 

EN FOr DE QUOI les soussignes dflment 
auŁorises ił cet effet ont signe la presente Co n
vention et l'ont r eve tue d e le urs cachets. 

Fait ił Budapest, en double exempJaire le 
24 avril 1936. 

Marian Zyndram-Kościalkowski m. p. 
L. S. 

Gombos m. p. 
L. S. 

PROTOCOLE FINAŁ. 

A u mom ent cle proceder ił Ja signature de 
la presente Convention, le s Plenipote ntiaires 
des de ux H autes Parties Contractantes sout 
convenuS des dispo si tions suivantes: 

ad artic1e 8. 

Ne sonł pas compris parmi les exemptions 
stipulees Et l' a linea 2 les tax2s pour les presł.a
tions des services publics, telles gue les taxes de 
canalisa tion ou de conduite d 'eau. 
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Do artykułu 9. 

Zakazy, wymienione w punkcie 3, nie obej
mują zakazów natury ekonomicznej, ponieważ 
Wysokie Strony Układające się miały na wzglę
dzie wyłącznie zakazy wydane bądź ze wzglę
du na bezpieczeństwo wewnętrzne, bądź na 
zdrowie publiczne lub też dla ochrony dzieł kul
tury narodowej. To ostatnie ograniczenie nie 
ma zastosowania do ruchomości wwiezionych 
przez konsulów lub funkcjonariuszów konsu
larnych zawodowych. 

Do artykułu 16. 

Wysokie Strony Układające się zgodziły 
się podjąć rokowania w celu zawarcia osobnej 
konwencji dla uregulowania pewnych spraw 
wzajemnej pomocy w sprawach cywilnych, pra
wa p rywatnego, wymiany aktów stanu cywIl
nego i uskuteczniania adnotacji w księgach sta
nu cywilnego. 

Do artykułów od 26 do 30. 

Postanowienia dotyczące żeglugi nie mają 
zastosowania do żeglugi rzecznej. 

Niniejszy Protokół Końcowy stanowi inte
gralną część Konwencji Konsularnej, podpisanej 
w dniu dzisiejszym. Zostanie on ratyfikowany 
i wejdzie w życie jednocześnie z Konwencją. 

. Sporządzono w dwóch egzemplarzach 
w Budapeszcie w dniu 24 kwietnia 1936 roku. 

Marian Zyndram - Kościalkowski m. p. 
L. S. 

Gombas m. p. 
L. S. 

ad article 9. 

Ne sont pas compris parmi les prohibitions 
mentionnees aralinea 3 l es prohibitions d' ordrc 
economique, les Hautes P a rties Co:ntractanb~3 
ayant en vue exclusivement les rprohibitions 
s2rvanŁ les interets soit de la silrete interieurc 
soit de l'hygiene publiqueoll bien ceux qui Si:! 

raHachent a la conservation des oeuvres. de la 
cuHu.re nationale. C eHe derniere reshiction TIe 
s'appliquera pasaux objets mobiliers qui ont 
eŁe imporlćs pćlr les consuIs ou les fondion
nairesconslllaires de carriere. 

ad article 16. 

Les Hauies Parties Contractantes sonl 
tombees d'accord. d'entamer des negociations 
pour la condusion d'une conv,enHon speciale 
relative a certaines questions de l'entr'ai~e 
judiciaice en matihe civile, de droit priye, 
d'ćchange desades de l'ćtat civiI et des anno' 
tations a eHectuer dans les registres matricu
laires. 

ad articles 26 a 30. 

Les dispositions concernanŁ la navigation ne 
sont pas applicables ci la navigation fluviale. 

Le present iProtocole Final fait partie in
tćgrante de la Convention Consulai):e signec 
aujourcl:'hui . li sera raWie etcntrera en vigueur 
en meme temps gue la Convention elIe-meme . 

Fait a Budapes-t, en double exemplaire, le 
24 avriI 1936. 

Marian Zvndram-Kościalkowski m. p. 
L. ·S. 

Gambos m. p, 
L. S. 

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną, zarówno 
w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfiko
wana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

\V Warszawie, dnia 29 marca 1937 r. 

(-l l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 
(-l Stawoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych 
(-l Beck 




