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"KONWENCJA KONSULARNA 

. qliędzy PolsJcą 'Rzecząpospolitą Ludową a Niemlec~ą Republlką Demokratycmą 
podpisana w Berlinie w dniu 25 lutego 1972 r. 

W , imieniu Polskiej RzeczypospoIltej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ 'RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
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W dniu 25 lutego 1972 r. została podpisanaw. 'Berlinie K;onwencja konsularna między Polską Rżecząposp6litą Lu
dową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o następ~jącym brzmieniu dosłownym: 
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. KONWENCJA KONSULARNA 
~ . 

" między , Polską Rzeczqpq,poł1tą Ludową a Nieinlecką Republiką De~okr.tycmą. 
/ ' 

, ,Polska. Rzeczpospolita Ludowa l Niemiecka Republika 
Demokratyczna, 

kierując się życzeniem d·alszego. rozwoju przyjaCielskich 
.tosunków zgodnie z Układem między Polską Rzecząpospolitą 
Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni. 

współpracy i wzajemnej pomocy, ' ,podpisanym w Warszawie 
dnia 15maTca 1967 roku, , 

biorąc pod uwagę, ' b~stosunklkonsularne mięctzY obu 
Państwami .. wyniągają nowego uregulowania, 

postanowiły ' zawrzeć niniejszą KóIiwe'ncję ' konsularnl\ 
I w tym celu wyznaczyły swoich Pełnomocników: 

Przewodniczący Rady Państwa Polskiej ll.zeczYpospoUte) 
Ludowej.,..- , 

Władysława Wojtasika, 
Dyrektora Departamentu KonsUlarnego 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznycn 

'-' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
Przewodniczący Rady Państwa Niemieckiej Republiki 
pemokratycznej - ' . 

Augusta Klobesa, ' 
" 'Dyrektora Departamentu Konsularnego 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 

którzy po Wymianie swych pełnomocnictw, 'uznanych -za 
dobre 1. sporząd~one w należytej fonnie, zgodzili się na ~:tla-
stępujące postanowienia: ... 

: ROZDŹIAŁ I 

' ,DefłnlcJe. 

Ar t Y kuł 1. 

. Dl,a celów niniejszej Konwencji następujące wyrażenia 
mają niżej określone znaczenie: 
'a) "urząd końsuJarny" oznacza konsulat generalny, )[on$u

lat, wicekonsula! i agencję konsularną; 
b) J "okręg konsularny" oznacza wyznaczone urzędowi kon

sularnemu terytorium, na którym urzędnik konsularny 
uprawniony jest do wykonywania funkcji konsularnych, 

c) "kierownik urzędu konsularnego" oznaCza osobę upo
ważnioną przez Państwo wysyłające do sprawowania 
takiej funkcji; 

dl "urzędnik , konsularny" oznacza osobę, wł~cznie z kle- ' 
rownikiem urzędu konsularnego, której powierzono wy_ : 
konywanie funkcji ,konsularnych; wyrazenie to obejmuje 
także osobę skierowaną do urzędu Konsularnego na 
praktykę, ' ' _ ' 

,e) "pracownik konsularny" oznacza osobę nie będącą ' urzęd

nikiem , konsularnym, wykonującą czynności 'administra
cyjnelub techniczne; wyrażenie to obejmuje ta~że ,oso
bę wykonującą czynności usługowe dla urzędu konsuląJ;- ' 
nego; 

f) "członkowie urzędu konsularnego" oznacZa urzędnilców, 
konsularnych i pracowników konsularny.::h; 

g) "pomieszczenia konsularne" oznacza budynki lubczEiścl 
budynków urzędu konsularnf'go, a także tereny przyna
leżne , do nich" używane wyłącznie dla celów konsular
nych, niezależnie od tego, czy'Ją są własnością; 

h) "archiwa konsularne" oznacza całą korespondencję, szy
fry, .. dok'umenty; ksl'l\Żkl, ' fi~mY'~ tośmy magnetofonÓw. , 

oraz inne techniczne środki pracy, jak równieżwyposa
,zenie urzędu konsularnego, przez!1aczone do ich przecho
wywania i oc_hrony; 

i) "obywatel Państwa wysyłającego" oznacza, odpowiednio~' _ 
r6wnież osobę prawną; 

j) "statek Państwa wysyłającego"o~acza każde urządzenie 
pływające żeglugi morskiej' I śródlądowej, upowa~nione

do podnoszenia bandery- Państwa wysyłającego; • , , 

k) ' .. s~molo,t Państwa wysyłające·go" oznacza , każde urzą
dzenieptające zarejestrowane , w Państwie wysyłającym 
l uprawnione do _ używania oznaki przynależnośCi , pa.ń- " 
stwowej tego Państwa. 

ROZDZIAŁ II 

, Ustanawianie urzędo koosularnego oraz ,mianowanie ' 
- kieroWlilka 'urzędu konsularnego. 

Artykuł 2. 

.1. Urząd konsularny m.oże być ustanowiony w Państwie 
przyjmującym tylko ' za zgodą tego Państwa. 

. 2. Siedzibę i klasę urzędu konsularnego oraz , jego okręg 
konsularny ustala się w drodze porozumienia między Pań
stwem wysyłają.cym a Państwem przyjmującym. ' 

Ar t,rk-uł 3. 

1. Przed mianowaniem kierownika urzędu k'onsularnego 
Państwo wysyłające upewnia się w drodze dyplomatycznej 
co do zgody Państwa przyjmującego na proponowaną osobę. 

'. rr' '~i ~. 

2. Państwo wysyłające przekazuje w drodze dyploma-
tycznej Państwu przyjmującemu listy komisyjne lub 'podobny 
dokument o mianowaniu -kierownika urzędu konsu.larnego . 
Podaje się w nich imię i nazwisko kierownika urzędu konsu
larne9.o, jego rangę oraz okręg konsularny, w którym będzie 
on wykonywał swoje funkcje, a także ' siedzibę urzędu konsu-
larnego. ' 

3. Po przedstawieniu listów komisyjnych lub podobnego 
dokumentu o 'mianowaniu kierownika urzędu konsularnego 
Państwo przyjm.ującę ' udzieli mu w , możliwie na]krótszym 

_ terminie exequatur lub podobnego zezwolenia. 
4. Kierownik urzędu kon'sularnego mOŻe 'przystąpić do 

wykonywania swoich funkcji z chwilą udzielenia mu przez 
Państwo przyjmujące exequatur lub podobnego zezwolenia. 

5. Do czaSll udzielenia ex~quatur lub podobnego zezwo~ 
lenia Pa6stwo przyjmujące może. udzielić kierownikqwi urzę~ 
du konsularnegó zgody na tymczasowe wykonywanie jego 
funkcji. ' 

6. Z chwilą · udzielenia exequatur lub podobnego zezwo
' lenia, choćby , tymczasowego, Pań~two przyjmujące podejmie 
niezbędnę kroki, aby, kierownik urzędu konsularneqo mógł 

wy~onywać swoje funkcje. 

' Artykuł 4-

'l. Państwo wysyłające ' notyfikuje Państwu przyjmują
cemu w drodze dyplomatycznej: 
a) imiona l nazwiska oraz rangi urzędników konsularnych, 

ktÓF~y sprawują inne funkcje niż kierownik urzędu kon-
sul'arnego" " 

b) lmlona ' i nazWiska' pracowników konsularnych. ' 
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2. Właściwe organy Państwa przyjmującego wydają 

członkom urzędu konsularnego oraz członkom ich rodzió; po
zostającym z nimi we wspólnoc'ie domowej i będącym oby
watelami Państw,a wysyłającego, odpowiednie dokumenty. 

Artykuł 5. 

1. Jeżeli kierowtlik urzędu konsularnego z jakiejkolwiek 
przyczyny nie może wykonywać swoich funkcji. lub jeżeli 
stanowisko kierownika urzędu konsularnego jest czasowo 
nie obsadzone, Państwo wysyłające może upoważnić urzędni
ka' konsularnego tego ~amego lub innego ur,zędu konsularne-

J go Vf Państwie przyjmującym albo członka 'personelu dyplo
matycznego swego przedstawicielstw~ w tymże PaństWie do 
wykonywania funkcji kierownika urzędu konsularnego. Pań-

• , stwo ' przyjmujące powinno być uprzednio o t:y~ poinformo
',wana przez Państwo wysyłaJące w drodze dyplomatycznej. 

2. Osoba upoważniona do czasowego kierowania urzę

dem ,ko~ularnym korzysta z tych samych praw, ułatwień, 
przywilejów i immunite'tów, które zgodnie z niniejszą Kon

- wencją przysługują kierownikowi " urzędu konsularnego. 

, ·f 

3. Wyznaczenie członka ,personelu ' dyplomatycznego 
przedstawicielstwa dyplomatycznego, zgodnie z ustępem 1, 
nie narusza przywilejów i immunitetów, przysługujących mu 
z ,tytułu jego statusu dyplomatycznego. ' 

Artykuł 6. 

Urzędnikiem konsularnym może być tylko obywatel 
Państwa wysyłającego. 

ATtyk u i 7. 
ił 

- Państwo przyjmujące może w każdej chwili powiadomić 
Państwo wysyłające o tym, że exequatur lub podobne zezwo

, lenie udzielone kierown,ikowi uf.?:ędu konsularnego zostało 
cofnięte albo te członek urzędu konsularnego jest osobą 

niepożądaną. W tych przypadkach Państwo Wysyłające po
winno odwołać' takiegó członka urzędu konsularnego. 

ROZDZIAŁ III 

Ułatwienia, przywileje l Immunitety. 

Art yku ł8. 

Państwo , przyjmujące podejmie niezbędne krOki, aby 
członkowie urzędu , konsularne.go mpgli wykonywać swe 
funkcje, i korzystać z prąw, ułatwień, przywilejów i immuni
tetów, które są przewidziane w niniejszej Konwencji praz w 
ustawacłl i przepisach Państwa przyjmującego. 

Artyk ul 9. 

Państwo wysyłające może, zgodnie z warunkami l wy
mogami przewidzianymi w ustawach l przepisach , Państwa 
przyjmującego, · nabywa~ dzierżawić, użytkować, zabudowy
wać Vfzględńie przystosowywać tereny, budynki ' lub części ' 
budynków dla potrzeb urzędu konsularnego i na mjeszkania 
dla członków urzędu konsularnego. W razie potrzeby Pań
stwo przyjmujące udziela Pańśtwu wysyła1ącemu wszelkiej 
pomocy i poparcia w tym zakresie. 

Ar tyku ł 10; 

1. Na budynku urzędu konsularnego może być umiesz
czone godło Państwa wysyłającego ,oraz tab'iica z , . nazwą 

urzędu konsularnego w językach , tego Państwa i Państwa 
przyjmującego. 

2. Na budynku urzędu konsularnego i na rezydencji kie
rownika urzędu konsularnego może być - wywieszana flaga 
Państwa wysyłającego. 

3. Kierownik urżędu konsularnego może wywieszać fla
gę Państwa wysyłającego na uźy,van.ych · przez · niego środ
kach transportu. 

A r t y k 11 ł 11: 
, . 

1. Pomieszczenia konsularne są nietykalne. Organy Pań
stwa przyjmującego nie mogą do tych pomieszczeń wkraczać 
bez zgody kierownika urzędu . konsularnego, kierownika 
przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa . wysyłającego 
lub osoby wyznaczonej przez" jednego z nich . 

2. Państwo przyjmujące zapewnia niezbędną 'ochronę po
mieszczeń konsularnych. 

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 mają zastosowanie rÓ7N-' 
nleż do mieszkań urzędników_ konsularnych. 

, A r t y kuł 12. 

Archi-wa konsularne są nie~ykalne w każdym czasi~ 

l niezależnie od tego, gdzie się znajdują. 

A r t y kuł 13. 

1. Urząd konsularny ma prawo pórozl)miewania sią 
z rządem oraz z prze5istawicielstwami dyplomatycznymi i inny
~mi urzędami "konsularnymi Państwa wysyłającego, niezależnie 
od tego, gdzie ' się one znajdują. Wtyrri celu urząd konsular
ny może korzystać 'z wszelkich publicznych środków ' łącz
ności, szyfrów, kurierów ayplomatycznych i konsularnych, 
jak również z bagażu dyplomatycznego, i łtonsularnego. Za
instalowanie> i uruchomienie nadajnika radiowego może na
stąpić tylko za zgodą Państwa przyjmującego. 

2. Korespondencja służbowa urzędu konsularnego oraz 
bagaż konsularny, posiadający widoczne oznaczenie swego 
urzędowe'go charakteru, są ~ nietykalnę i nie mogą być, przez. # 

organy Państwa przyjmującego 'kontrolowane ani też zatrzy. 
mane, niezależnie od tego, jaki , środek łączności został wy-
korzystany. ' - . 

3. Kurierom konsularnym zapewnia się takie same pra
wa, przywileje i immunitety jak kurierom dyplomatycznym 
Państwa wysyłającego. 

~ 4. Bagaż konsularny możę być powIerzony kapitanowi 
statku lub samolotu. Kapitan ten powinien ·. być. zaopatrzony' 
w urzędowy dokument, określający liczbę .paczek stanowią
cych bagaż, lecz nie jest on uważany za kuriera konsularne
go. Urzędnik konsularny jest' uprawnioI}y do ódbioru bagażu 
bezpośrednio i bez przeszkód od kapitana statku hib samolo
tu, a także do przekazania mu takiego bagażu. 

Artykuł 14. 

Członkowie urzędu konsularnego oraz członkowie ich ro
dzin, pozostający z nimi we wspólnocie domowej, korzystają 
z nietykalności osobistej. Osoby te nie mogą być zatrzymane 

. ant afesztowane. 'Państwo przyjmujące zobowią~ane jest 
t~ktować je z należytym. szacunk iem oraz podjąć odpowied
nie ' kroki dla ochrony jch osób, wolności i godności. . 

A r t y kuł 15. ' 

1. . Człon.kowie urzędu konsularnego oraz członkowie ich 
rodz~n, pozostając~ z nimi we wspóln()cie~om0'Yęj, ~orzy~ 



/# 

DZiennik Usta/w Nr 55 ~ 656 \ P.oz. 36() 

" 
.tają żlmmunitetu odjurysdykćji i .od ws'ielkich środków 
przymusu Pańs,twa przyjmującego, z wyjątkiem powództw 
cywilnych: 
a) dotyczących prywatnego -mienia nieruchomego, położo~ 

nego w Państwie przyjmującym, chyba że posiadają je 
w imieniu Państwa wysyłającego . dla celów ' konsular-
nychi - , 

11) w sprawach spadkowych, w których występują jako 
wykonawcy testamentu, administratorzy spadku, spadko
biercy lub ' zapisobiercy w charakterze osób prywatnych, 
a nie w imieniu Państwa wysyłającegoi . 

e) dotyczących wS.zelkiego rodzaju zawodowej lub handlo
wej działalności . wykonywanej w Państwie przyjmuj q-
cym poza fu~kcJami ' urZędowymii' . 

d) wynikłych z zawarcia -umów, w których nie występo

wali oni wyraźnie lub W sposób domniemany jako przed
stawiClelePat\stwa wysyłaJącego i 

e) wytoczonych przez osobę trzecią ' na skutek szkody po
wstałej w -wyniku wypadku spowodowanego w Państwie 
przyjmującym przez środki transportu. 

2. W stosunku do osÓb wymienióóych w ustępie 1 mogą 
być wszczęte środki egzekucyjne tylko w przypadkach prze
widzianych w punktac;h a, b, c, d i ewspoInnianego ustępu, 
z zastrzeżenieni jednak, że odnośne środki mogą być przed
lięwzięte bez nar«uszania nietykalnDści oSDby i mieszkania. 

Artykuł 16. " 

1. Urzędnicy , konsularni nie sązobówią~ani do składania 
. zeznań w charakterze świadków. ' 

2. Prac.ównicy konsularni m~ą być wzywani i przesłu-
'. chiwani w eharafcterzeświadków.MDgą oniodmówit złDże
nia zeznań w .odniesieniu do czynnDści urzędDwych. W _przy
padk.u niezastosDwania się do wezwania lub .odmowy zeznań 
nie mDgą być je4nakże pDciągnięci de .odpDwiedzialnDści. 

3 . . P,?stan.owienia niniejszeg.o artykułu .odn.oszll się do 
, ~ pDstęp.owania i czynn.ośt'i przed sądami i innymi .organami. 

państw.owymi. 

4. P.ostan.owienia niniejszeg.o artykułu mają .odp.owied
nie zast.os.owanie de czł.onków r.odzin członków urzędu k.on
lularneg.o, p.ozostającychz nimi we wspóln.ocie dDm.owej. 

Artykuł 11. '. 

1. ,PaństwD wysyłające m.oże zrzec się przywilejów i im
/ mqnitet6w wymieniDnych w ,artykułach 15 i 16. ZrzecZenie 
liępDwinn.o być w każdym przypadku wyiaźn.e i mieć formę 
pisemną. • . 

2. Zrzeczenie się immunitetu nie .oznacza zrzeczenia się 
go w st9śunku do wykonania orzeczenia; c.o wymaga Dddzie.l
nego zrzeczenia śię. NiedDtyeiy to ' pDstępowania karnego. 

3 . . . JeŻeli .osoba, która korzysta z immunitetu od jury!
dykcji, wniesie powództwo, nie będzie ona mogła powD~ać 
lię na, immunitet od jurysdykcji w st.osuąku de powództwa 
wzajemnego, bezpośrednio związanego z powództwem . głów
nym~ 

Ar t ykuł 18. 

i 
Czł.onkowie urzędu konsularnego oraz członkowie ich 

. A r t r kuł 19. 

Członkowie urzędu konsularnego oraz członkpwie -ich 
rodzin, p.ozostający z nimi we wspólnocie domDwej; nie P9d
legają .obDwiązk.om wynikającym z ustaw i przepisów Pań
stwa przyjmującego w zakresie rejestracji cudzoziemców 
i uzyskiwania zezwoleń na pDbyt. 

Art yk u ł 20 . . 
, ~ 

1. Państw.o wysyłające zWolniDne jest . w Państwie . przyj
mulącym od wsz~Ikich podatków i innych opłat: 

a) od terenów, budynków lub części budynków, które są 
używane wyłącznie .dla celów kDnsularnych,a takie na 
mieszkania czł.onków urzędu konsularnegD, jeżeli wsp.om- • 
ruane nieruchDrgości stanDwią własność Państwa ~ysył~- , 
jącego lub w jego imieniu są dzierżawione; ' 

b) od umów i dokumentów dotyczących nabycia wśpomnia
nych nieruchDmości, jeżeli Państwo wysyłające nabył.o 

je wyłącznie dla celów konsularnych. 

2. P.ostanq,wienia ustępu 1 nie stosują się do .opłat p.o
. bieranych za świadczenie usług.' 

A r t y ku ł 21. 

Państw.o wysyłające zwDlnione jest w Państwie przyjmu
Jącym od wszelkich pod,atków i opłat od mienia ruchomegD, 
będącego własn.ością Państwa wysyłającego alb.o znajdujące
gosię w jego posiadaniu lub użytkowaniu ' i używanego dla 
celów konsularnych. Stosuje się to także do nabycia takiegD 
mienia fuchomego. \li 

A r t y lk u ł 22. 

1. CzłonkDwie urzędu }(onsularneg.o oraz ~złónkowie iC;h 
rodzin; p.ozostający z nimi we wspólnDcie dDmowej, zwol
nieni są ód wszelkich podatków i .opłat państwewych,' tere
nDwych i komunalnych, włącznie z podatkami i opłatami od 
należąceg.o do nich mienia ruchomego. . 

' 2. Zwolnienia wymieni.one w ustępie 1 nie dotyc~ą: 
a) p.odatków· pośrednich, które normalnie - wlićzane są w 

cenę towarów lub usług; 
b) p.odatków i opłat .od prywatnych nieruch.om.ości, POłDŻ.o- , 

, nych na teryt.orium Państwa przyjmującego, z zastrzeże
niem postanowień artykułu 20; 

e) podatków spadkowych i podatków .od przeniesienia pra
. wa własności, pobieranych przez Państwo przyjmujące, 

z zastrzeżeniem p.ostanowień artykułu24i 
d) podatków f' opłat od,wszelkiego rodzaju prywatnycp. do~ 

ch.odów, majątych swe hódło w Państwie przyjmującym, 
e) opłat sądowych, hipDtecznyCh, rejestracyjnych i skarbD~ 

wych, z zastrzeże~iem postanD~eń , artykułu 20; 
\. f) opłat p.obieranychza świadczenie usług. 

Artykuł 23. 

1. ' Wszelkie przedmioty, z pojazdamimechaąicznymi 
włącznie, przywiezi.one dla służbowego użytku /urzędu kOR:" 

sularp,ego, zwolnione są od opłat celnych i podatków, które 
pobierane są w związku z przywozem lub na podstawie 
przyw9zu, w takim samym zakresie, jak przedmi.oty przy-rodzin, pozostający z nimi we wspólnecle domewej, zw.olnie

irl są w Państwie przyjmującym od wszelkich przymusowych 
. fowinności. · . 

j wiezione do użytku służbewego przedstawicielstwa dyploma
. tycznego. 
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2: Urzędnicy konsularni oraz członkowie ich rodzin, po
zostający ,z nimi we WSpól~lOcie domowej, zwolnieni są od \ 
kontroli cehl~j. 

. 3. Członkowie urzędu konsularnego oraż członkowie ich ' 
rodzin, pozostający z nimi we wspÓlnocie domowej, są zwol
nieni od opłat celnych i podatków,pobieranych ,,w związku 
z przywozem lub na podstawie przywozu, w odniesieniu do 
ich bagażu i innych przedmiotów, przeznaczonych do ich oso
bistego użytku, w takim samym zakresie, jak odpowiednie 
kateg9rie 'personelu przedstawicielstwa· dyplomatycźnego. 

4. Określenie "odpowiednie kategorie personelu przed
stawicielstwa dyploinatyczn~go", użyte w ustępie .. 3, odnosi 
się do członków personelu dyplomatycznego, jeżeli są oni 
urzędniRami konsularnymi, oraz do członków personelu admi
nistracyjnego i te.c1i.nicznego, . je~li chodzi o pracowników 
końsularnYch. 

~ A r t y k u l 24. 

W przypadku śmierci członka urzędu j{onsularnego lub 
członka jego rodziny, pozostającego ' z nim we wspólnocie 
domowej, Państwo przyjmujące: 
a) zezwoli na wywóz mienia ruchomego pozostałego po oso

bi~ zmarłej, z wyjątkiem mienia nabytego w Państwie 

przyjmującym, którego wywóz był zabroniony w chwili 
śmierci tej osoby; 

bf nie będzie pobierać podatków spadkowych ani podatków 
od prżeniesienia prawa własności w odniesieniu do mie
nia' ruchomego, które znajdowało się w Państwie przyj
mującym jedynie w związku z przebywaniem w tym 

> Państwie osoby zmarłej jako członka urzędu konsular
nego lub członka jego rodziny. 

Ar t Y k u l 25. 

Wszystkie osoby, korzystające zgodnie z niniejszą Kon
wencjąz ' ułatwień, przywilejów i immunitetów, obowiązane 
są, bez uszczerbku dla tych ułatwień, przywilejów i immu
nitetów, przestrzegać ustaw i przepisów Państwa przyjmują
cego włącznie z przepi$ami dotyczącymi ruchu drogowego 
i ubezpieczevia pojazdów mechanicznych. 

Artyk ul 26. 

państwo przyj-m~jąc~ zapewnia członkom urzędu konsu-
' larnego i członkom ich rodzin, pozostającym z nimi we 
wspólnocie domowej, swobodę poruszania się i podróżewania
na swoim terytorium, o ile nie jest to sprzeczne z ' jego usta
wami i przepisami o pobycie na obszarach, na ktÓre wjazd 
f pobyt ze względu na bezpieczeństwo pańsfwa jest .zabro
niony lub ograniczony. 

krtykuł 21. 

Członkowie rodzin urzędników konsularnych, pozostający 
z nimi we wspólnocie domowej f będący obywatelami Pań
stwa przyjmująceg.,Q lub posiadający stałe miejsce zamiesz
kania w .tym Państwie, nie korzystają z ułatwień, przywile
jów I immunitetów,' , określonych w niniejszej Kon-wencji, 
z wyjątkiem .... postanowień ustęP9w 21· 4 artykułu 16. 'Slbsuje 
się to również do pracowników konsularnych oraz członków 
ich rodzin, pozostająj::ych z nimi we ,wspólnocie domowej, . 

. którzy są obywatelami Państwa przyjmującego lub mają 
sta.łe miejsce zamieszkania w tym Państwie. . 

ROZDZIAŁ IV " . 

Punkcje konsularne. 

Art yk u l 28. 

Zadaniem urzędnika konsularnego jest umacnianie przy .. 
jacielskichstosl.lnków między Państwem wysy~ającym . a Pań
stwem przyjmującym ora~ przyczynianie się do wszechstron
nego rozwoju i pogłębienia braterskiej . współpracy w ~ dzie
dzinie politycznej, ekonomicznej, naukowej, kulturalnej, 
prawnej, turystycznej oraz w innych dziedzinach. 

. A rŁ y 'k \l ł 29; 

1. Urzędnik konsularny ma prawo chronić prawa I inte
resy Państwa wysyłającego l jego obywateIt. W tym celu 
może on bezpośrednio zwracać się pisemnie lub ustnie do 
właściwych organów w okręgukónsuhunyn'l, jak również do 
centralnych organów Państwa przyjmującego. ' 

2. Urzędnik konsularny ma prawo, zgodnie z ustawami 
przepisami Państwa przyjmującego, zastępować obywateli 

Pa:ństwa wy'syłającego przed ~ądami I innymi organami Pań
stwa przyjmującego, jeśli obywatele z powodu nieobecności 
lub z innych ważnych przyczyn nie są W stanie w odpowied':.; 
nim czasie bronić swych- praw i interesów. Zastępstwo trwa 
do chwili wyznaczenia przez osoby zast~powane swoich peł
nomocników lub podjęcia p~zez nie same obrony swycn praw 
i interesów. 

Artykuł 30. 

Urzędnik konsularny ma prawol 
a) rejestrować obywateli Państw~ wysyłającego, 
b) wydawać obywatelom Państwa wysyłającego paszporty 

f podobne, dokumenty. Ił także przedłużać je oraz doko
nywać w nich zmian, 

c) wydawać wizy. 

Artykuł 31. 

L Urzędnik konsularny, przy uwzględnienIu przepisów 
'Państwa wysyłającego, ma prawo: 

a) przyjmować oświadczenia o wstąpieniu w związek mai
żeński, pod warunkiem, że osoby zawierające małżeń':' 
stwo Sll- obywatelami Państwa wysyłającego; 

b) prowadzić rejestrację urodzeń i zgonów obywateli Pań-
stwa wysyłającego. . 
2. Urzędnik konsularny będzie Powiadamiać właściwe 

organy Państwa przYjmttjącego. o dokonaniu czynności okreś
lonych w .. u~tępie 1, ' jeżeli -jest,to przewidziane w ustawach 
I przepisach Państwa przyjmującego • 

. 3. Postanowieni,a niniejszego artykułu nie Zwalniają za
'Interesowanych obywateli Państwa . wysyłająćego od obo
wiązku przestrzegania odpowiednich ustaw i przepisów Pań
~twa p~zyjmującego. 

Ar t Y kuł 32. 

1. Urzędnik konsularny ma prawo: 
a) spisywać, uwierzytęlniać i przechowywać w depozycie 

óświadczenia ostatniej woli oraz inne dokumenty 
stwierdzające jednostronne czynności prawne obywat,ell 
Państwa wysyłającego; 

... 

) 
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b) . sporządzać i uwierzytelniać dokumenty . stwierdzające lafnego o zgonie obywatela Państwa wysyłajądego ' I ,' będ~ 
czynności prawne między obywatelami Państwa wysyła- przekazywały- temu urzędnikowi in(ormacje o masie ' sp1l.dko-
jącego lub między obywatelami Państw:a wysyłającego wej, spadkobiercach, zapisobiercach, a' · także o ostatrtiejwóH ' 
lo'bywatelami Państwa przyjmującego bądź państwa trze- żmarłego:. ' -
ciego, j e,że li, takie czynności maJą wywrzeć skutki praw- 2. Właściwe organy Państwa przyjmującego będą, . w 
ne' w Państwie wysyłającym; możlIwie . bliskim terminie, .powi,adamiały urzędnika kOllsular-

c) . uwierzytelniać' podpisy obywatęli Panstwa wysyłającego, nego o Qtwarciu spadku, jeżeli ,spadkobierca lub zapiso'bierca 
d) llwietzytelniać odpisy i wypisy z dokumentów Wydanych ' jest obywa,telemPańśtwa wysy'łającego. Dotyczy to także 

przez ' org~ny, iristytucje lub obywateli Państwa wysyła- ' przypadków"gdy właściwe organy Państwa ' prżyjmuJącego 
jąc~ego;doWiedz~h~ ci otwarciu spa<Ptu na rzecz obywatela Patlshya 

e) legalizować , i tłumaczyć dqk\lmenty oraz uwierzytelniać wysyłającego, przebywającego na terytorium państwa trze- ' 
d " tł . ciego. zgo nosc umaczema ; , ' . 

3. PunkcJo e urzędników: konsJllarnych w spraViacl). spad-f) przyjmować i uwierzytelniać wnioski i oŚwiadczenia oby- ' 
'wateH Państwa wysyfającego oraz wydawać odpowied- kowych określone s~ ,w postanowieniach obowiązującej Urno
nie zaŚwiadczenia i .dokumenty; , ' ' wy, między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Re

publiką Demokratyczną o obrode prawnym w sprawach cy~ 
g) przesłuchiwać na wniosek sądów i innych organów Pań- wilnych, rodzinnych i karnych. " 

stwa wysyłającego obywateli .te~ci. Paiistwa w charakte-
rze stron, ~wiadkówlub , biegłych oraz dokonywać tym 

. obywatelom doręczeń zgodIiie z pr,zepisami Państwa wy
syłającego, ' 

"h) przyjmować do depozytu dokumenty, pieniądze · i kosz
towności od obywafeli ' Państwa . wysyłającego; 

i) . przyjmowaĆi' 'w celu przekazania właścicielom, przedmio
ty zgubione przez obywateli Państwa wysyłającego pod
czas, ich czasowego pobytu w Państwie przyjmującym. 
2; Akty i dokumenty sporządzone, uwierzytelnione lub 

~alegaIizowane pq;ez urzędnika konsularnego Państwa wysy
łającego zgodnie z , ustępe,m 1. oraz zaopatrzone w urzędową 
pieczęć są tak samo ważne i skuteczne, jak' gdyby były spo
rządzone ' lub uwierzytelnione przez organy lub osoby urzę
dowe, Państwa przyjmującego. Jednakże organy Państwa' 
przyjmującego zobowiązane są do uznawania ważności wy
mienionych dokumentów tylko w takim zakresie, Vi jakim 
nie są one sprzeczne z ustawami i przepisami tego Państwa. 

, , 

A r it y kuł 33. 

, Urzędnik konsul'arny ma prawo kontakt0wać się i poro
zumiewać ' z każdym obywatelem Państwa wy~yłającego, 
~dzielać mą wszelkiej pomocy 'I rady, a w razie koniecz
ności podejmować , kroki w celu zapewnienia mu opieki 
prawnej. Państwo przyjmujące nie będzie w żadeń sposób 
ograniczać prawa obywatela Państwa wysyłającego do ' poro
zumiewania si'ę z urzędem k.onsularnym łub do ' odwiepzania 
tego urzędu. 

A r ty kuł 34. 

1. Właściwe organy Państwa ' przyjmująceg"o będą nie
zwłocznie informować urzędnika konsularnego o zatrzymaniu, 
aresztowaniu lub pozbawieniu : wolności w inny sposób oby
watela Pa,ństwa wysyłającego. 

2. Urzędnik konsularny 'ma prawo odwiedzić ; tak szybko 
jak to jest możliwe, obywatela Państwa wys-y:łającego za
trzymanego, aresztowanego" pozbawionego wolności w inny 
sposób albo odbywającego karę pozbawienia wolności oraz 
do potozu~iewania się z nim: Uprawnienia t e powinny być 
wykony~wane zgodnie z ustawami i przepIsami Państwa przy j
mującego, z zastrzeżeniem jednak, ±e wspomniane ustawy, 
i przepisy ' powinny ' umożliwiać pełną realizację celów, któ-

, rym one służą. 

A r t y k ul 35. 

1. YVlaśdwe organy 'PaDstwa przyjzpującego będą, w 
nlOżliwie 'bliskim terminie, " flowiadamiały urzędnika konsu-

/ 

Artykuł 36 • 

1. Urzędnik konsularny ma prawo ' do udzielania wszel
kiego poparCia 1 pomocy statkom Państwa wysyłającego- na 
wodach terytoriaYnych i wewnętrznych , Państwa przyjmują
cego, włącznie z portami, oraz załogom tych statk,ów, a tak~ 
te sprawowa:ć nad nimi nadzór i kontrolę. 

2. Urzędnik konsularny może wchodzić' na pokład statku, 
Jak tylko statkowi udzielone zosŁanie żezwolenie na swo- , , 
bodne kontaktowanie ,się z hldeJIl. Kapitan', i członkowie za
łogi mogił porozumiewać się z urzędnikiem konsularnym . . 

3. Urzędnik konsularny może przy wykonywanIu swoIćh 
,funkcJi zwr,acać się' do właściwych organów Państwa przyj
mującego , z prośbą o udzielenie pomocy we wszelkichspra
wach dotyCZących statku, kapitana, <:złonkc>w załogi i pasa
żerów. 

A r t y kuł 37. 

Urzędnik konsularny ma prawo: 
al' przeprow:adzać, nie naruszając uprawnień organów Pań

stwa przyjmującego, dochodzenia w sprawie zajść, które , 
mia·ty miejsce na statku Państwa wysyłającego podczas, 
rejsu, przesłuchiwać kapit ana ' i członków załogi, spraw~ 

dzać dokumenty: statku, przyjmować oświadczenia o tej-
, sie statku i- jego celu, a także pomagać przy wejściu, po-

bycie i wyj ściu statku; , 
b) wyjaśniać wszelkie spory między kapitanem a członkami 

załogi, włącznie ze sporami dotyczącymi umowy o pracę I 

i wynagrodzenie, jeżeli jest to przewidziane w ustawach 
i przepisach Państwa wysyłającego ; 

c) podejmować kroki w zakresie udzielenia ' pomocy lekar
skiej kapitanowi lub członkom załogi albo też w sprawia , 
odesłania ich do Państwa wysyłającego; 

d) przyjmować, sporządzać lub uwierzytelniaĆ oświadcze

nia lub dokumenty dotyczące żeglugi zgodnie z ustawam~ , 
i przepisami Państwa wysyłaj ącego. 

A r t yk u ł 38. 

1. Właściwe organy Państwa przyjmującego mogą inge
rować ,w związku ze zdarzeI}iami, którenastąpily na statku 
Państwa wYsyłającego, tylko w-ówczas, gdy · urzędnik konsu
larny o to prosi lub wyrazi na to zgodę. " 

, 2 ; W"łaściwe organy Państwa przyjmującego . mogą bez 
"zgody urzędnika konsularnego interweniowat w związku" ze 

zdarzeniami, które nastąpiły na statku, jeżeJi -zdarzenia 'te 
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Ji'aruszają spokój lub bezpieczeństwo w porcie bądź ustawy 
i przepisy ' Państwa przyjmującego w sprawachpaszporto

, wych, celnych lub ochrony zdrowia., 

3. Jeżeli właściwe otgany Państwa przyjmującego zamie
rzają 'dokonać czynnosci przymusowych na statku, powinny 
zawiadomić o tym urzędnika konsularnego w takim czasie, 
aby mógł on być obecny przy dokonywaniu powyższych 
czynności. Jeżeli jednak przybycie urzędnika kónsularnego 
na CZas byłoby niemożliwe, właściwe organy Państwa przyj
mującego udzielą urzędnikowi konsularnemu dokładnych in
formacji o przebiegu dokonanych czynności przymusowych. 
Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do zwykłych 
czynności kontrolnych w ' sprawach paszportowych, celnych 
i ochronyzdrowfa, dotyczących statku, ' członków załogi i pa- ' 
sażerów. 

_ A r t y kuł 39. 

l. . Jeżeli statek Państwa . wysyłającego rozbije się, os~ą
dzie na mieliźQie lub ulegnie inneJ awarii w Państwie przyj
mującym albo jeżeli przedmiot 'należący do tego statku lub 
jego ładunku aibo też przedmiot należący do ładunku jakie
gokolwiek rozbitego statku i stanowiący własność Państwa 
wysyłającego lub obywatela tego Państwa 'zostanie znale
ziony na brzegu Państwa wysyłającego albo na jego wodach 
terytorialnych lub wewnętrznych albo też zostanie dostar-

, 'czony do portu tego Państwa, właściwy organ Państwa przyj
mującego powiadamia o tym niezwłocznie urzędnika konsu
larnego. Organ ten poinformuje, rówI}ież urzędnika konsular~ 
nego o środkach podjętych dla ratowania ' ludzi, statku, ła

dunku i innego mienitt, a także części statku i cżęściładun-
, ku, które oddzieliły się od statku. 

2. Jeżeli rozbity statek Państwa wysyłającego albo 
przedmiot należący do tego statku hib jego ładunku zostanie 
znaleziony na , brzegu lub w pobliżu :brzegu Państwa przyj
mującego albo dostarczony do portu tego Państwa i ani ka
pitan statku, ani właściciel, ani jego agent, ani odpowiedni 
ubezpieczyciel nie są w stanie podjąć kroków dla zabezpie
czenia takiego statku, przedmiotu lub części ładunku względ
nie rozporządzenia nimi; uważa się urzędnik'a konsularnego , 
za upełnomocnionego' do podejmowania w imieniu właścicie~ 
la statku kroków, 'jakie mógłby podjąć sam' właściciel. 

3. Jeżeli przedmiot, należący do ładunku rozbitego 
statku Państwa przyjmującego lub państwa trzeciego i bę
dący własnością Państwa wysyłającego lub obywatela tego 
Państwa, zostanie znaleziony na brzegu lub w pobliżu brzegu 
Państwa przyjmującego albo dostarczony do portu tego Pań
stwa i ani kapitan, ani właściciel przedmiotu, ani jego agent" 
ani odpowiedni ubezpieczyciel nie są w stanie podjąć kro- ' 
ków w celu zabezpiecz~nia tego przedmiotu względnie roz
porządzenia nim, uważa się urzędnika konsularnego za upeł

,nomocnionego do podejmowania w imieniu właściciela takich 
kroków, jakie mógłby podjąć sam ,właściciel. 

4. Urzędnik konsularny mo'że udzielać wszelkiej pomocy 
statkowi Państwa wysyłającego, jego załodze i pasażerom. 
'Y'I tym celu może on zwracać się o pomoc do właściwych 

. organów Państwa przyjmującego. 

Art yk ul 40. 

Postanowienia artykułów 36, 37, 38 i 39 niniejszej Kon
wencji mają odpowiednie zastosowanie do samolotów Pań
Itwa wysyłającego. 

Artykuł 41. 

Urzędnik konsularny jest uprawniony do pobierania na 
terytorium Państwa przyjmujące'go opłat konsularnych zgod
nie Z ustawami! innymi przepisami Państwa wysyłającego. 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia ogólńe I końcowe. 

A r t y kuł 42. 

l. Urzędnik konśularny może wykonywać inne funkcje 
konśularne niż określbnew niniejszej Konwencji, jeżeli nie 
są one sprzeczne z ustawami i przepisani i Państwaprzyjmu-
jącego. ' 

'2. Urzędnik konsularny może za zgodą Państwa przyj
mującego wykonywać funkcje konsularne również poza 
okręgiem konsUlarnym. , .. 

A r t y kuł 43. 

1. Prawa i obowiązJ<.i urzędnika konsularnego,przewl
dziane w niniejszej Konwencji, rozciągają się również na 
członków personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa dy~ 
plomatycznego Państwa wysyłającego, przydzielonych do 
wydziału konsularnego tego przedstawicielstwa lub którym 
powierzono wykonywanie ' funkcji konsularnych w inny 
sposób. 

2. Wykonywanie funkcji kOI;lsularnych przez osoby Wy

mienione w ustępie 1 nie narusza przywilejś>w i {mmunite
tów przysługujących im Z tytułu ich statusu dyplomatycznego. 

A r t y kuł 44. 

l. Konwencja niniejsza podlega ratyfikacji. Wejdzie ona 
w życie trzydziestego dnia po wymianie dokumentów ratyfi
kacyjnych, która naśt<!pi w Warszawie. 

2. Konwencja niniejsza obowiązywać będzie do upływu 
sześciu miesięcy, Iiczą'c od dnia, w którym jedna z Wysokich 
Umawiających się Stron "notyfi!cuje drugiej - Wysokiej Uma-
wiającej się Stronie wypowiedzenie 'Konwencji. ' 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Konwencji traci 
moc Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą 

Ludową a Niemiecką Republiką Dejllokratyczną! po_dpisana 
vi Warszawie dnia 25 listopada 1957 rolcu. 

Na dowód cze~ upoważnienj Pełnomocnicy Wysokich 
Umawiających się Stron podpisali niniejszą Konwencję 

1 opatrzyli ją pieczęciami. 
Sporządzono w Berlinie dnia 25 lutego 1972 roku, w dwóch 

egzemplarzach, każdy w ' językach polskim i niemieckim, 
przy czym obydwa teksty . mają jednakową moc. _ 

Za 
Polską Rzeczpospolitą 

Ludową 

W. Wojtasik 

PROTOKÓŁ 

Za 
Niemiecką Republiką 

Demokratyczną 

A. Klobes 

do Konwencji konsularnej mIędzy Polską Rzecząp~spoIitą 
Ludową a Niemi,ecką Republiką D~mokratyczną. 

Przy podpisywaniu w dniu dzisiejszym Konwencji konsu
larnej między, Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką 

Republiką Demokratyczną, dalej zwanej Konwencją, Pełno

mocnicy Wysokich Umawiających się Stron zgodzili się na 
następujące postanowienia: -

/ 
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'1. Zawiadomienie urzędnika konsularnego, przewidziane 
,w ustępie l artykułu 34 Konwencji" następ.ujew 'możliwie 
najkrótszym cza,sie, nie późniejjed.nak aniżeli W ciągu trzech 
dni od zatrzymania, aresztowariia lub pozbawienia wolności 
w inny 5.posób obywatela Państwa, wysyłające,go. ' , 

- 2. Prawo urzędnika konsularnego, przewidziane w ustę

pie 2 artykułu 34 Konwencji, do odwiedzenia obywatela Pań
.twa ·wysyłającego lub porozumienia się z nim będzie za
pewnione w możliwie najkrótszym 'terminie, nie pÓźniej Jed
nak niż Vi ciągu czterech dni od zatrzymania, aresztowania 
lub pozbawienia wolności w inny sposób tego obywatela. 

". ,: , 

3. Prawo urzędnika konsularnego, przewidziane w ustę-' 
pie 2 artykułu 34 Konwencji, do ' odwiędzania obywatela Pań
atwa wysyłającego żątrzymanego; aresztowanego lub pozba
wionego wolności w inny sposób albo odbywającego karę 

pozbawienia wolności, ' a także do porozumiewania się z nim, 
zapewnione będzie, Vf stosowanych odstępach czasu. 

Protokół niniejszy stanowi integralną część Konwencji. 

Na dowód czego Pełnomocnicy Wysokich Umawiają
cych aię Stron podpisali niniejszy Protokół 1 , opatrzyli go 
pieczęciami. , 

Sporządzono w Berlinie dnia 25 lutego 1972 roku, w , 
dwóch egzemplarzach, każdy w Jężykach polskim L niemiec~ 
kim" przy czym obydwa teksty mają Jeanakową moc. 

Za 
Polską Rzeczpospolitą 

Ludową 

W. WoJtaslk 

Za 
Niemiecką Republik'l 

Demokratyciną 
'A. Klobes 

, Po zaznajomieniu. się zpowyżs,zą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszrią zarówno w całości, jak 
I każde' ,z postanowień w niej zawa.rtychl oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana 1 potWierdzona, oraz przyrzeka, 
łebędzie niezmiennie zachowywana. 

Na ,dowód . czego wYd9uy zostalakt niniejszy, ,opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w WarszaWie, dnia 15 czerwca 1972 'roku. , 

LS. 
P~ewodn.iczą.cyRady Państwa I H. JabłońskI 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszow~kl 
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, OSWlADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 paidziernika 1972 1.. 

w sprawie wymiany dokument6w rid~lk~cyjnych Kon",enc.jl konsularnej między, Polsk,ą RzecząpospolIt, ludową 
,', a Niemiecką Republiką DemOkratycZDłlr podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y
kułem 44 Konwencji konsularnej między Pols~ą Rzecząpospo-, 
litą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpl;' 

wie dnia 31pafdziernika 1972 r. wymiana' dokumentów raty. 
fikacyjnych tej,konwencjl. Konwencja wchodzi w życic dnia 
30 listopada 1972 r. " , ,'. ' 

, lanej _w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r.; nastąpiła w :Warsza- Minister Spraw Zągrankzny<:h: S.-Dlszowskl 
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PROTOKOl. 

' między Rządem .,olsklej' RzeczYPoJpoutej Ludowe,j a Rzą~elQ Niemieckiej Iłepublikl Demo'kratycmej w sprawie mlany 
artykułu XII "Umowy o współpracy, kulturalnej li1Iędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Nie- , 

mlecldej Republiki DemokratycZBej",' podpisanej w Warszawie dnia 6 paidzJernlka 1964 r., 

podpisany w Berlinie w dniu 20 czerwca 19721.. 

,W lIPIenlu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe) 

RADA PAI'lSTW A 
POLSKIEJ. RZECZYPPSPOLITEJ LUDOWEJ 

" podaje do 'po:wszechnej wia~omośch 

'w dniu 20 czerwca 1972 roku podpisany został .w Berlinie ProtokółlllJędzy Rządem Polskiej Rzeczyposp,oIitej Ludowej 
'Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiaIlY arty-kułu XII "Umówy Ol wśpółpracy kulturalnej mię
dzy , Rządem Pols~iej Rzeczypospolitej Ludowej 11. , Rządem ~nemlec~iej Republiki pemokratycznej", podpisanej w War~ 
.zawle 'dnia 6 października 1964 roku, o następującym brzmieniu dosłownymI ,,; 

........ 


