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pziennik Ustaw Nr 37 Poz. 181. Up i H~3 . 

Po zazl1ajomieniu się z powyższą umową Rada Pań'stwa uznał~ ją uznaje za słuszną Zarówno w całości ; 
jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona I2rzyjętjl, ratyfikowana i potWierdZ0na, ora'Z 
przyrzeka, że bęqzie niezmiennie zachowywana .. 

Na do~ód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Dano w Warszawie dnia 13 lutego 1986 r. 

Przewodniczący Rady Państw'a: w z. K. BarCikowski 
L. S. 

Minister Spraw ,zagranicznych: w z, H. JaIO szeif. 
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OSWIADCZENIERZĄDOWE 
z dnia 4 czerwca 1986 r. 

w _sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą. Ludową I Arabską Republiką. Syryjską ·0 po
mocy. pt,dWnej:.>M' . 'sprawach cywilnych I karn)!ch, ,podp.isaneł w. Damaszku. dnia_ llt Julego .. 19.85_ &. 

Podaje się niniejszym do wiadomości , że zg'odnie 
z artykułem 58 Umowy między Polską Rzecząpospolitą 

Ludową i Arabską Republiką Syryjską o pomocy prawnej 
w sprawach· cywilnych i karnych,. podpisanej w Damasz-

ku dnia 16 lutego 1985 r., weszła ona w życie . dnia 
18 kwietnia 1986 r. 

Minister. Spraw ·Zagranicznych: M. Grzechowskl ' 
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KO~WENtJA KONSULARNA 

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku. 

podpisana w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r. 
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W imif:;niu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 
. ~' ... ~ "";.' ,,:,. 

t .. 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEj 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 14 czerwca 1985 r. została podpisana w Warszawie Konwencja konsularna mi ?,dzy Polską · B.zeczą- ' 
pospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku w następującym brzmieniu: 

między 

KONWENCJA KONSULARNA 

Polsk.ą Rzecząpospolitą . Ludową 
Zjednoczonymi Meksyku 

a ·St.anaml 

Polska Rzeczpospolita Ludowa 
Meksyku, 

Stany Zjednoczone 

kierując się pragnieniem umocnienia przyjażni mięqzy 

obydwoma Pańs,twami oraz potrzebą ro~wijania stosun
ków konsularnych w celu ochrony interesów tych Pąp~tw 
i ich obywateli, 
postanowiły zawrzeć Konwencję konsularną i w tym 
celu wyznaczyły . Pełnomoc~ików : 

Rada Państwa Polskiej . Rzeczypospolitej L,udowej - . 
Jana Kinasta. Podsekretarza Stanu w Mini8terstwie 'Spraw 
Zagranicznych, . 

Prez)'{lent Stanów Zjednoczonych Meksyku -'-
Carlosa Gonzaleza-Parrodi. Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego Meksyku w Polsce, 

, którzy 'po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za 
dobre i sporządzone w nalezytej formie, zgodzili się na 
następujące postanowienia: 

CZĘŚC I 

Definicje~ 

Artykuł 1 

W rozumieniu niniejszej konwencji następujące wy-
rażen ia mają niżej określ one znaczenie: " 
a) .. urząd konsularny" oznacza każdy konsulat !}ene

ralny, konsulat, wicekonsulat lub agencję konsularną; 

b) "okręg konsularny" oznacza 
urzędowi konsul~rnemu do 
konsularnych; 

terytorium wyznaczone 
wykonywania funkcji 

/. 

_ c) "kierownik urzędu konsularnego" oznacza każdą 
osobę powołaną do dzjaranla w tym charakterze; 

d) "urzędnik konsularny" oznacza każdą osobę, wlącz-

. nie z ki erownikiem urzędu konsularnego, powołaną 

w tym charakterze do wykonywania funkcji konsu- ' 
lamych; 

e) "pracownik konsularny" oznacza każdą osobę wyko
. nującą czynności administracyjne, teehni.czn€ lub 
inne czynności us'ługowe w urzędzie konsularnyml 

f) ,,'członek urzędu konsularnego" ozn'acza urzędników . 
konsul arnych i pracowników konsularnych; 

g) "cz łonek rodziny" oznacza małżonka, dzieci i rodzi- _ 
ców członka urzędu konsularnego, a także dzieci 
i rodziców jego małżonka . pod warunkiem że pozo
stają oni z nim we wspólnocie domowe j i są na utrzy
maniu członk~ urzędu konsularnego; 

hl "pomieszczenia konsularne" oznacza budynki lab 
części budynków oraz tereny -przyległe do nich, nie
zależnie . od tego, czyją są własnością, używane , wy
łącznie ci'ó celów -urzędu konsularnego; . . . 

i) "archiwa konsularne" oznacza wszystkie pisma. do
kumenty, korespoIldencję, książki. f"ńacz.ki i pieczę~ 
cie. filmy, ' taśmy magnetofonowe i rejestry urzędu_ 
konsularnego oraz szyfry i kody, kartoteki, jak rów
nież meble · przeznaczone do ich zabezpiecze!.1ia i - prze- , 
chowywaniai 
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