
ПРВИ ДЕО - Конвенција на српском језику
Други део - Конвенција на француском језику
 
На основу члана 228. тачка 8. Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и члана 19. став 1. Закона о

организацији и раду Савезног извршног већа ("Службени лист СФРЈ", бр. 19/65) Савезно извршно веће доноси

Уредбу о ратификацији Бечке конвеницје о конзуларним односима*

Уредба је објављена у "Службеном листу СФРЈ - Међународни уговори и други
споразуми", бр. 5/66 од 4.5.1966. године.

* (Конвенција није ступила на снагу, пошто је није ратификовао довољан број земаља)
Члан 1.

Ратификује се Бечка конвенција о конзуларним односима, потписана у Бечу 24. априла 1963. године,
која у оригиналу на француском језику и преводу на српскохрватском језику гласи

Б Е Ч К А  К О Н В Е Н Ц И Ј А  
О  К О Н З У Л А Р Н И М  О Д Н О С И М А

Државе уговорнице ове конвенције,
подсећајући да су, већ у давна времена, успостављени конзуларни односи између народа,
Свесне циљева и начела Повеље Уједињених нација о сувереној једнакости држава, о очувању међународног мира и

безбедности и о развоју пријатељских односа међу народима,
имајући у виду да је Конференција уједињених нација о дипломатским односима о имунитетима усвојила Бечку конвенцију о

дипломатским односима која је отворена за потписивање 18. априла 1951. године,
уверене да ће међународна конвенција о конзуларним односима, привилегијама и имунитетима такође допринети унапређивању

пријатељских односа међу земљама, ма како различити били њихови уставни и друштвени системи,
уверене да је циљ тих привилегија и имунитета не да се пружају користи појединцима већ да се обезбеди успешно испуњење

њихових функција преко конзулата а у име њихових држава,
потврђујући да ће се питања која нису изричито решена одредбама ове конвенције и даље решавати према правилима обичајног

међународног права
сложиле су се у следећем

Члан 1.

Дефиниције
1. У смислу ове конвенције следећи изрази означавају као што је ниже утврђено
а) израз "конзулат" означава сваки генерални конзулат, конзулат, вицеконзулат или конзуларну агенцију,
б) израз "конзуларно подручје" означава територију одређену конзулату за вршење конзуларних функција,
ц) израз "шеф конзулата" означава лице које је овлашћено да дела у том својству,
д) израз "конзуларни функционер" означава свако лице, подразумевајући и шефа конзулата, које је у том својству овлашћено да

врши конзуларне функције,
е) израз "конзуларни службеник" означава свако лице које врши административне или техничке послове конзулата,
ф) израз "члан послужног особља" означава свако лице које је запошљено на послужним дужностима у конзулату,
г) израз "члан конзулата" означава конзуларне функционере, конзуларне службенике и чланове послужног особља,
х) израз "чланови конзуларног особља" означава конзуларне функционере осим шефа конзулата, конзуларне службенике и

чланове послужног особља,
и) израз "члан приватне послуге" означава лице које је запошљено искључиво у приватној служби неког члана конзулата,
ј) израз "конзуларне просторије" означава зграде или делове зграда и околно земљиште који, ма ко био њихов сопственик, служе

искључиво за циљеве конзулата,
к) израз "конзуларна архива" означава све исправе, документе, преписку, књиге, филмове, магнетофонске траке и регистре

конзулата, као и материјал за шифрирање, картотеке и намештај који је намењен њиховој заштити и чувању
2. Постоје две врсте конзуларних функционера каријерни и почасни конзуларни функционери. Одредбе друге главе ове конвенције

односе се на конзулате којима руководе каријерни конзуларни функционери, одредбе треће главе односе се на конзулате којима
руководе почасни конзуларни функционери.

3. Посебан положај чланова конзулата који су држављани државе пријема или у њој имају своје пребивалиште регулисан је
чланом 71. ове конвенције.

ГЛАВА I
КОНЗУЛАРНИ ОДНОСИ УОПШТЕ

ДЕО I

УСПОСТАВЉАЊЕ И ВОЂЕЊЕ КОНЗУЛАРНИХ ОДНОСА
Члан 2.

Успостављање конзуларних односа
1. Успостављање конзуларних односа између држава врши се на основу обостране сагласности.
2. Сагласност која је дата за успостављање дипломатских односа између две државе има се сматрати да обухвата, ако није

друкчије одређено, и сагласност на успостављање конзуларних односа.
3. Прекид дипломатских односа не повлачи ipso facto и прекид конзуларних односа.

Члан 3.

Вршење конзуларних функција
Конзулати обављају конзуларне функције. Конзуларне функције могу обављати и дипломатске мисије сагласно одредбама ове

конвенције.
Члан 4.
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Отварање конзулата
1. Конзулат се може отворити на територији државе пријема само уз њену сагласност.
2. Седиште конзулата, његов ранг и његово конзуларно подручје одређује држава именовања и подлеже одобрењу државе

пријема.
3. Држава именовања може вршити накнадне промене седишта конзулата, његовог ранга или његовог конзуларног подручја само

уз сагласност државе пријема.
4. Сагласност државе пријема је исто тако потребна и у случајевима да генерални конзулат или конзулат желе да отворе вице-

конзулат или конзуларну агенцију у неком месту ван оног у којем се он сам налази.
5. Изричити претходни пристанак државе пријема је исто тако потребан за отварање канцеларије, као дела постојећег конзулата,

ван места у коме је седиште конзулата.
Члан 5.

Конзуларне функције
Конзуларне функције се састоје у
а) заштити, у држави пријема интереса државе именовања и њених држављана, физичких и правних лица, у границама које

допушта међународно право,
б) помагању развоја трговинских, економских, културних и научних односа између државе именовања и државе пријема и

унапређењу, на сваки други начин, пријатељских односа међу њима у оквиру одредаба ове конвенције,
ц) обавештавању свим допуштеним средствима, о условима и развоју трговинског, привредног, културног и научног живота

државе пријема, подношењу извештаја о овоме држави именовања и давању обавештења заинтересованима,
д) издавању пасоша и путних исправа држављанима државе именовања, као и виза и других одговарајућих докумената лицима

која желе да путују у државу именовања,
е) пружању помоћи и потпоре држављанима, физичким и правним лицима, државе именовања,
ф) делању у својству јавног бележника и службеника грађанског стања и вршењу сличних функција, као и вршењу извесних

функција административне природе, уколико се томе не противе закони и прописи државе пријема,
г) заштити интереса држављана државе именовања, физичких и правних лица, у погледу наслеђивања на територији државе

пријема, у складу са законима и прописима државе пријема,
х) заштити у границама одређеним законима и прописима државе пријема интереса малолетних и пословно неспособних лица,

држављана државе именовања, нарочито у случајевима када се за њих захтева установљење старатељства (тутеле и курателе),
и) под резервом праксе и поступка на снази у држави пријема, заступању држављана државе именовања или предузимању мера

за обезбеђење одговарајућег заступања пред судовима или другим органима државе пријема како би се тражило у складу са
законима и прописима државе пријема, усвајање привремених мера ради очувања права и интереса тих држављана у случајевима
када ови, због одсутности или из других разлога, не могу благовремено бранити своја права и интересе,

ј) достављању судских и вансудских аката или извржавању замолница у складу са међународним споразумима на снази или,
уколико такви споразуми не постоје, на сваки други начин који је у сагласности са законима и прописима државе пријема,

к) вршењу права контроле и инспекције, предвиђених законима и прописима државе именовања над поморским и речним
бродовима који имају националност државе именовања, над авионима уписаним у тој држави, као и над њиховом посадом,

л) пружању помоћи бродовима, лађама и авионима поменутим у ставу к) овог члана као и њиховој посади, примању изјава о
путовању ових бродова и лађа, испитивању и визирању бродских папира и не дирајући у надлежност органа државе пријема у
вршењу анкета поводом инцидената насталих за време њиховог пута и решавању свих спорова између заповедника брода,
официра и морнара, уколико их на то овлашћују закони и прописи државе именовања,

м) вршењу свих других функција које држава именовања повери конзулату, а које закони и прописи државе пријема не забрањују,
или којима се држава пријема не противи или које су поменуте у међународним споразумима на снази између државе именовања и
државе пријема.

Члан 6.

Вршење конзуларних функција ван конзуларног подручја
У посебним околностима конзуларни функционер може, уз сагласност државе пријема, обављати своје функције изван свог

конзуларног подручја.
Члан 7.

Вршење конзуларних функција у трећој држави
Држава именовања може, по нотификацији заинтересованим државама, уколико се ни једна од заинтересованих држава томе

изричито не противи, овластити конзулат отворен у једној држави да преузме вршење конзуларних функција у некој другој држави.
Члан 8.

Вршење конзуларних функција за рачун треће државе
Пошто о томе обавести државу пријема и ако се ова томе не противи конзулат државе именовања може вршити конзуларне

функције у држави пријема за рачун неке треће државе.
Члан 9.

Класе шефова конзулата
1. Шефови конзулата се деле на четири класе, и то:
а) генералне конзуле,
б) конзуле,
ц) вице-конзуле,
д) конзуларне агенте.
2. Тачка 1. овог члана ни у чему не ограничава право ма које стране уговорнице да одреди називе конзуларних функционера који

нису шефови конзулата.
Члан 10.

Именовање и прихватање шефова конзулата
1. Шефове конзулата именује држава именовања а вршење функција им одобрава држава пријема.
2. Под резервом одредаба ове конвенције начин именовања и прихватања шефа конзулата утврђује се законима, прописима и

праксом државе именовања и државе пријема.
Члан 11.

Патентно писмо или нотификација о именовању



1. Шеф конзулата добија од државе именовања документ у облику патентног писма (lettre de provision) или неког сличног акта, који
се издаје за свако именовање, у коме се потврђује његово својство и наводи, по правилу, име и презиме конзула, његова категорија
и конзуларна класа, конзуларно подручје и седиште конзулата.

2. Држава именовања доставиће дипломатским или другим погодним путем патентно писмо или сличан акт влади државе на чијој
територији шеф конзулата треба да врши своје функције.

3. Уколико то држава пријема прихвата патентно писмо или сличан акт могу бити замењени нотификацијом која садржи податке
предвиђене тачком 1. овог члана.

Члан 12.

Егзекватура
1. Шефу конзулата дозвољава се да врши своје функције кад добије од државе пријема овлашћење звано "егзекватура", без

обзира каква је форма овог овлашћења.
2. Држава која одбије да изда егзекватуру није дужна да саопшти разлоге свог одбијања држави именовања.
3. Под резервом одредаба чланова 13. и 15. шеф конзулата не може ступити на дужност пре него што добије егзекватуру.

Члан 13.

Привремено овлашћење шефовима конзулата
У очекивању издавања егзекватуре шефу конзулата се може привремено дозволити да врши своје функције. У том случају имају

се примењивати одредбе ове конвенције.
Члан 14.

Нотификација властима конзуларног подручја
Од момента кад се конзулу дозволи чак и привремено, да врши своје функције, држава пријема је обавезна да о томе одмах

обавести надлежне власти конзуларног подручја. Она је исто тако обавезна да се стара о предузимању свих потребних мера како би
шеф конзулата могао да обавља своје дужности и да ужива третман који предвиђају одредбе ове конвенције.

Члан 15.

Привремено вршење функција шефа конзулата
1. Ако је шеф конзулата спречен да врши своје функције или ако је његово место упражњено, вршилац дужности ad interim може

привремено да дела као шеф конзулата.
2. Презиме и име вршиоца дужности ad interim саопштиће било дипломатско представништво државе именовања било, ако у

држави пријема нема дипломатског представништва државе именовања, шеф конзулата, било у случају да је овај спречен да то
учини, који други надлежни орган државе именовања министарству иностраних послова државе пријема или органу који то
министарство одреди. По правилу, ово саопштење треба да буде унапред учињено. Држава пријема може условити својим
пристанком прихватање за вршиоца дужности ad interim неког лица које није ни дипломатски ни конзуларни функционер државе
именовања у држави пријема.

3. Надлежне власти државе пријема треба да пруже помоћ и заштиту вршиоцу дужности ad interim. За време његове управе на
њега се примењују одредбе ове конвенције једнако као и на шефа конзулата о коме се ради. Међутим, држава пријема није
обавезна да вршиоцу дужности ad interim призна олакшице, привилегије и имунитете за које шеф конзулата, да би их уживао, мора
да испуњава услове које вршилац дужности ad interim не испуњава.

4. У случају када држава именовања одреди члана дипломатског особља у држави пријема за вршиоца дужности ad interim у
условима предвиђеним тачком 1. овог члана, он и даље ужива дипломатске привилегије и имунитете ако се томе не противи држава
пријема.

Члан 16.

Ред првенства међу шефовима конзулата
1. Шефови конзулата добијају ранг у свакој класи према датуму издавања егзекватуре.
2. Међутим, у случају када је шефу конзулата дозвољено привремено да врши своје функције пре него што је добио егзекватуру,

датум ове привремене дозволе одређује ред првенства, овај редослед остаје и после издавања егзекватуре.
3. Ред првенства између два или више шефова конзулата који су добили егзекватуру или привремену дозволу истог данa

одређује се према датуму подношења њиховог патентног писма или сличног акта или према датуму нотификације држави пријема
предвиђеној у тачки 3. члана 11.

4. Вршиоци дужности шефа ad interim добијају ранг после свих шефова конзулата. Између себе они добијају ранг према дану
преузимања дужности ad interim и према датуму нотификације извршених на основу тачке 2. члана 15.

5. Почасни конзуларни функционери шефови конзулата добијају ранг у свакој класи после каријерних шефова конзулата у
редоследу и према правилима утврђеним у претходним тачкама.

6. Шефови конзулата имају првенство пред конзуларним функционерима који немају то својство.
Члан 17.

Вршење дипломатских аката од стране конзуларних функционера

1. У држави у којој држава именовања нема дипломатске мисије и у којој је не заступа дипломатска мисија неке треће државе
конзуларни функционер може, уз сагласност државе пријема, бити одређен да врши дипломатске акте без повреде свог конзуларног
статуса. Вршење тих аката не даје конзуларном функционеру никакво право на дипломатске привилегије и имунитете.

2. Конзуларни функционер може, по нотификацији држави пријема, бити одређен да представља државу именовања код било које
међувладине организације. Кад поступа у том својству он има право на све привилегије и имунитете које међународно обичајно
право или међународни споразуми признају представнику код неке међувладине организације, међутим у погледу ма које
конзуларне функције коју он врши он нема право на судски имунитет шири од оног који сваки конзуларни функционер ужива на
основу ове конвенције.

Члан 18.

Именовање истог лица од стране две или више држава за конзуларног функционера

Две или више држава могу, уз сагласност државе пријема, именовати исто лице за конзуларног функционера у тој држави.
Члан 19.



Именовање чланова конзуларног особља
1. Под резервом одредаба чланова 20, 22. и 23. држава именовања именује по свом нахођењу чланове конзуларног особља.
2. Држава именовања саопштава држави пријема доста раније презиме и име, категорију и класу свих конзуларних функционера,

сем шефа конзулата, како би држава пријема могла, ако то жели, користити права која јој пружа тачка 3. члана 23.
3. Држава именовања може, ако то захтевају њени закони и прописи тражити од државе пријема да изда егзекватуру конзуларном

функционеру који није шеф конзулата.
4. Држава пријема може, ако то захтевају њени закони и прописи, дати егзекватуру конзуларном функционеру који није шеф

конзулата.
Члан 20.

Број особља конзулата

Ако не постоји изричит споразум о броју особља конзулата, држава пријема може захтевати да се тај број креће у границама онога
што се сматра разумним и нормалним с обзиром на околности и услове који владају у конзуларном подручју и на потребе конзулата
о коме се ради.

Члан 21.

Ред првенства између конзуларних функционера једног конзулата

Дипломатска мисија државе именовања или, ако такве мисије нема у држави пријема шеф конзулата саопштава министарству
иностраних послова државе пријема или органу који то министарство одреди ред првенства између функционера конзулата и све
донете измене у томе.

Члан 22.

Држављанство конзуларних функционера
1. Конзуларни функционери ће, у начелу, бити држављани државе именовања.
2. Конзуларни функционери се могу бирати међу држављанима државе пријема само уз изричиту сагласност те државе, која може

у свако доба повући своју сагласност.
3. Држава пријема може себи придржати исто право у погледу држављана неке треће државе који нису држављани и државе

именовања.
Члан 23.

Лице оглашено као персона нон грата
1. Држава пријема може у свако доба обавестити државу именовања да је неки конзуларни функционер персона нон грата или да

ма који други члан конзуларног особља није прихватљив. Држава именовања ће тада опозвати лице у питању или ће окончати
његове функције у том конзулату, према случају.

2. Ако држава именовања одбије да изврши или не изврши у разумном року обавезе које преузима сходно тачки 1. овог члана,
држава пријема може, сходно случају, повући егзекватуру за лице у питању или престати да га сматра чланом конзуларног особља.

3. Лице именовано за члана неког конзулата може бити оглашено као неприхватљиво пре него што стигне на територију државе
пријема или, ако се оно већ ту налази, пре него што преузме функције у конзулату. У таквом случају држава именовања треба да
повуче именовање.

4. У случајевима поменутим у тачкама 1. и 3. овог члана, држава пријема није дужна да саопшти држави именовања разлоге
своје одлуке.

Члан 24.

Нотификација држави пријема о именовањима, доласцима и одласцима

1. Министарство иностраних послова државе пријема или неки други орган који оно одреди биће обавештени о:
а) наименовању чланова конзулата, њиховом доласку у конзулат после именовања, као и о њиховом коначном одласку или

престанку њихових функција, као и о свакој промени њиховог статуса за време њиховог службовања у конзулату,
б) доласку и коначном одласку лица које припада породици неког члана конзулата које живи у његовом домаћинству и кад је то

случај, о чињеници да је неко лице постало или престало да буде члан породице,
ц) доласку или коначном одласку чланова приватне послуге и, кад је то случај, о престанку њихове службе у том својству,
д) узимању у службу или отпуштању лица настањених у држави пријема у својству чланова конзулата или у својству приватне

послуге с правом на привилегије и имунитете.
2. Кад год је то могуће, треба исто тако претходно обавестити о доласку и коначном одласку

Део II

ПРЕСТАНАК КОНЗУЛАРНИХ ФУНКЦИЈА

Члан 25.

Престанак функција члана конзулата

Функције члана конзулата престају нарочито:
а) саопштењем државе именовања држави пријема да су престале његове функције,
б) повлачењем егзекватуре,
ц) саопштењем државе пријема држави именовања да је престала да сматра лице у питању чланом конзуларног особља.

Члан 26.

Одлазак са територије државе пријема



Држава пријема треба чак и у случају оружаног сукоба, да одобри члановима конзулата и приватне послуге који нису држављани
државе пријема као и члановима њихових породица који живе у њиховом домаћинству ма чији држављани они били, време и
олакшице који су им потребни да би припремили свој одлазак и напустили њену територију у најкраћем могућем року по престанку
њихових функција. Она је, у случају потребе, посебно дужна да им стави на располагање потребна превозна средства како за њих
саме тако и за њихову имовину, осим за имовину стечену у држави пријема чији је извоз забрањен у време одласка.

Члан 27.

Заштита конзуларних просторија и архиве и интереса државе именовања у изузетним
околностима

1. У случају прекида конзуларних односа између две државе:
а) држава пријема је дужна, чак и у случају оружаног сукоба, поштовати и штитити конзуларне просторије као и имовину конзулата

и конзуларну архиву,
б) држава именовања може поверити на чување конзуларне просторије као и имовину која се у њима налази и конзуларну архиву,

некој трећој држави коју прихвата и држава пријема,
ц) држава именовања може поверити заштиту својих интереса и интереса својих држављана некој трећој држави коју прихвата и

држава пријема.
2. У случају привременог или коначног затварања конзулата примењиваће се одредбе става а) тачке 1. овог члана. Осим тога:
а) ако држава именовања, иако без дипломатског представништва у држави пријема, има неки други конзулат на територији ове

државе, тај конзулат може преузети чување просторија затвореног конзулата, имовине која се у њима налази и конзуларне архиве,
као уз сагласност државе пријема вршење конзуларних функција на подручју тог конзулата, или

б) ако држава именовања нема ни дипломатске мисије ни других конзулата у држави пријема, примењиваће се одредбе става б)
и ц) тачке 1. овог члана.

ГЛАВА II
ОЛАКШИЦЕ, ПРИВИЛЕГИЈЕ И ИМУНИТЕТИ КОНЗУЛАТА, КАРИЈЕРНИХ КОНЗУЛАРНИХ

ФУНКЦИОНЕРА И ДРУГИХ ЧЛАНОВА КОНЗУЛАТА

Део I

ОЛАКШИЦЕ, ПРИВИЛЕГИЈЕ И ИМУНИТЕТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КОНЗУЛАТ

Члан 28.

Олакшице које се дају конзулату за његову делатност

Држава пријема даје све олакшице за обављање функција конзулата.
Члан 29.

Употреба националне заставе и грба
1. Држава именовања има право да употребљава своју националну заставу и свој грб у држави пријема сходно одредбама овог

члана.
2. Национална застава државе именовања може се истаћи и државни грб стављати на зграду конзулата и на улазна врата, као и

на резиденцију шефа конзулата и на његова превозна средства кад се ова користе за службене потребе.
3. У вршењу права признатог овим чланом водиће се рачуна о законима, прописима и пракси државе пријема.

Члан 30.

Просторије
1. Држава пријема је дужна било да омогући држави именовања да на њеној територији, у оквиру њених закона и прописа, стекне

потребне просторије за конзулат, било да јој помогне да на неки други начин дође до просторија.
2. Она је такође дужна да помогне ако је потребно, конзулату да дође одговарајуће станове за своје чланове.

Члан 31.

Неповредивост конзуларних просторија

1. Просторије конзулата су неповредиве како је предвиђено овим чланом.
2. Органима државе пријема дозвољено је да уђу у оне конзуларне просторије које конзулат користи искључиво за потребе свог

рада само уз пристанак шефа конзулата, лица које он одреди или шефа дипломатске мисије државе именовања. Међутим, у случају
пожара или друге несреће која захтева хитне заштитне мере пристанак шефа конзулата се може сматрати добивеним.

3. Под резервом одредаба тачке 2. овог члана, држава пријема има посебну обавезу да предузме све потребне мере да би
спречила насилан улазак у просторије конзулата или њихово оштећење, нарушавање мира конзулата или повреду његовог
достојанства.

4. Просторије конзулата, намештај у њима и имовина конзулата, као и његова превозна средства не могу бити предмет никакве
реквизиције, у сврху народне одбране или јавне користи. У случају да је потребна експропријација у те сврхе, предузеће се све
потребне мере како би се избегло ометање вршења конзуларних функција, а брза одговарајући и ефективна одштета ће се исплатити
држави именовања.

Члан 32.

Фискално ослобађање конзуларних просторија

1. Конзуларне просторије и резиденција каријерног шефа конзулата чији је сопственик или изнајмилац држава именовања или које
друго лице које поступа у име те државе ослобођени су свих пореза и такса било какве природе, државних, регионалних, или
комуналних, уколико се не ради о таксама које се убирају као накнада за учињене посебне услуге.



2. Фискално ослобађање предвиђено у тачки 1. овог члана не примењује се на такве порезе и таксе ако према законима и
прописима државе пријема, падају на терет лица које је сауговарач државе именовања или лица које поступа у име те државе.

Члан 33.

Неповредивост конзуларне архиве и докумената

Конзуларна архива и документи су неповредиви у свако доба и ма где се налазили.
Члан 34.

Слобода кретања
Под резервом својих закона и прописа који се односе на зоне у које је улазак забрањен или посебно регулисан из разлога

националне безбедности, држава пријема обезбеђује на својој територији свим члановима конзулата слободу путовања и кретања.
Члан 35.

Слобода општења
1. Држава пријема дозвољава и штити слободно општење конзулата за све службене сврхе. У општењу са владом, са

дипломатским мисијама и другим конзулатима државе именовања, ма где се они налазили, конзулат може употребљавати сва
одговарајућа средства општења, укључујући дипломатске или конзуларне курире, дипломатску или конзуларну вализу и поруке
кодексом или шифром. Међутим, конзулат може поставити и користити отпремну радио-станицу само уз пристанак државе пријема.

2. Службена преписка конзулата је неповредива. Израз "службена преписка" означава сваку преписку која се односи на конзулат
и његове функције.

3. Конзуларна вализа не сме бити ни отворена ни задржана. Међутим, ако надлежни органи државе пријема имају озбиљних
повода да верују да вализа садржи и друге предмете осим преписке, докумената и предмета о којима је реч у тачки 4. овог члана,
они могу тражити да вализу отвори у њиховом присуству овлашћени представник државе именовања. Ако органи поменуте државе
одбију тражење, вализа се враћа у место порекла.

4. Пакети који чине конзуларну вализу треба да носе спољне видне ознаке своје природе и могу садржати само службену
преписку, као и документа или предмете искључиво за службену употребу.

5. Конзуларни курир мора бити снабдевен службеним документом којим се потврђује његово својство и означава број пакета који
чине конзуларну вализу. Осим ако држава пријема на то пристане, он не може бити ни држављанин државе пријема ни - осим ако је
држављанин државе именовања - имати пребивалиште у држави пријема. Држава пријема штити конзуларног курира у вршењу
његових функција. Он ужива неповредивост своје личности и не може бити подвргнут никаквој врсти хапшења или притварања.

6. Држава именовања, њене дипломатске мисије и њени конзулати могу одредити конзуларне курире ad hoc. У том случају
одредбе тачке 5. овог члана се исто тако примењују, под условом да имунитети који су ту поменути престану да се примењују чим
курир буде предао примаоцу конзуларну вализу која му је поверена.

7. Конзуларна вализа се може поверити заповеднику брода или трговачког ваздухоплова који треба да стигне на дозвољено место
уласка. Тај заповедник мора бити снабдевен службеним документом у коме је означен број пакета који чине конзуларну вализу, али
се он не сматра конзуларним куриром. По споразуму са надлежним локалним органима конзулат може послати неког од својих
чланова да непосредно и слободно преузме вализу из руку заповедника брода или ваздухоплова.

Члан 36.

Општење са држављанима државе именовања

1. У циљу олакшања вршења конзулатних функција у односу на држављане државе именовања:
а) конзуларни функционери морају имати слободу да опште са држављанима државе именовања и да одлазе код ових.

Држављани државе именовања морају имати слободу да опште са конзуларним функционерима и да одлазе код њих,
б) ако заинтересовани то тражи, надлежни орган ће обавестити, без одлагања, конзулат државе именовања ако је на његовом

конзуларном подручју држављанин те државе ухапшен, затворен, стављен у притвор, или задржан на ма који други начин. Они ће
исто тако без одлагања доставити конзулату свако саопштење које му је упутило лице које је ухапшено, затворено, притворено или
на други начин задржано. Ти органи морају без одлагања обавестити заинтересованог о његовим правима на основу овог става,

ц) конзуларни функционери имају право да посете држављанина државе именовања који је затворен, притворен или задржан на
други начин, да разговарају и да се дописују са њим и да воде рачуна да буде заступан пред судом. Они имају исто тако право и
да посете држављанина државе именовања који је, на основу судске пресуде, затворен или задржан на њиховом конзуларном
подручју. Међутим, конзуларни функционери треба да се уздржавају од посредовања у корист држављанина који је затворен или
стављен у притвор или задржан на који други начин ако се заинтересовани томе изричито противи.

2. Права предвиђена у тачки 1. овог члана треба да се врше у границама закона и прописа државе пријема, али с тим да ти
закони и прописи треба да допуштају потпуно остварење циљева за које су права дата на основу овог члана.

Члан 37.

Обавештења у случају смрти, старатељства тутеле или курателе, бродолома и
ваздухопловних несрећа

Ако надлежни органи државе пријема поседују одговарајућа обавештења, они су дужни
а) да у случају смрти држављанина државе именовања одмах обавесте конзулат на чијем се подручју догодио смртни случај,
б) да саопшти без одлагања надлежном конзулату све случајеве где би требало поставити тутора или куратора за малолетног или

пословног неспособног држављанина државе именовања. Међутим, резервише се право примене закона и прописа државе пријема
у погледу наименовања тог тутора или куратора,

ц) да обавести без одлагања конзулат који је најближи месту несреће у случају кад поморски или речни брод који има
држављанство државе именовања претрпи бродолом или се насуче у територијалном мору или унутрашњим водама државе
пријема или кад ваздухоплов регистрован у држави именовања претрпи несрећу на територији државе пријема.

Члан 38.

Општење са органима државе пријема

У вршењу својих функција, конзуларни функционери се могу обраћати
а) локалним надлежним властима свог конзуларног подручја,
б) централним надлежним властима државе пријема ако и уколико то допуштају закони, прописи и пракса државе пријема или



међународни споразуми о том предмету.
Члан 39.

Конзуларне дажбине и таксе

1. Конзулат може наплаћивати на територији државе пријема дажбине и таксе које се за конзуларне акте предвиђају законима и
прописима државе именовања.

2. Своте убране као дажбине и таксе предвиђене у тачки 1. овог члана и потврде које се за њих издају ослобођени су свих пореза
и такса у држави пријема.

Део II

ОЛАКШИЦЕ, ПРИВИЛЕГИЈЕ И ИМУНИТЕТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КАРИЈЕРНЕ КОНЗУЛАРНЕ
ФУНКЦИОНЕРЕ И ДРУГЕ ЧЛАНОВЕ КОНЗУЛАТА

Члан 40.

Заштита конзуларних функционера
Држава пријема ће поступати према конзуларним функционерима са дужним поштовањем, предузеће све одговарајуће мере да

би се спречила свака повреда њихове личности, слободе и достојанства.
Члан 41.

Лична неповредивост конзуларних функционера

1. Конзуларни функционери могу бити стављени у затвор или притвор само у случају тешког кривичног дела, и то само на основу
одлуке надлежне судске власти.

2. Осим у случају предвиђеном у тачки 1. овог члана, конзуларни функционери не могу бити хапшени нити подвргнути у било ком
другом облику ограничењу личне слободе, изузев кад се ради о извршењу правноснажне судске одлуке.

3. Ако се поведе кривични поступак против конзуларног функционера, овај је дужан да се појави пред надлежним органима.
Међутим, поступак треба да буде вођен са дужним поштовањем према конзуларном функционеру и, осим у случају предвиђеном у
тачки 1. овог члана, на начин како би се што је могуће мање ометало вршење конзуларних функција. Ако је у околностима
поменутим у тачки 1. овог члана настала потреба да се неки конзуларни функционер стави у притвор, поступак против њега мора се
отворити у најкраћем року.

Члан 42.

Обавештење у случају хапшења, притвора или гоњења

У случају хапшења или притварања члана конзуларног особља или покретања кривичног поступка против њега држава пријема је
дужна да о томе у најкраћем року обавести шефа конзулата. Ако се ове мере односе на шефа конзулата држава пријема треба о
томе дипломатским путем да обавести државу именовања.

Члан 43.

Судски имунитет
1. Конзуларни функционери и конзуларни службеници не подлеже надлежности судских и управних органа државе пријема за

дела извршена у обављању конзуларних функција.
2. Међутим, одредбе тачке 1. овог члана не примењују се у случају грађанског поступка.
а) покренутог на основу уговора који је неки конзуларни функционер или конзуларни службеник закључио али не изричито или

прећутно као пуномоћник државе именовања или
б) који је покренуло неко треће лице за штету насталу из незгоде коју је у држави пријема проузроковало неко возило, брод или

ваздухоплов.
Члан 44.

Обавеза сведочења
1. Чланови конзулата могу бити позвани да сведоче у судском и управном поступку. Конзуларни службеници и чланови послужног

особља не треба да одбију да сведоче, осим у случајевима поменутим у тачки 3. овог члана. Ако конзуларни функционер одбије да
сведочи, никаква принудна мера или нека друга санкција не може се применити против њега.

2. Орган који позива на сведочење треба да избегава да омета конзуларног функционера у вршењу његових функција. Он може
да прими сведочење конзуларног функционера у његовом стану или у конзулату или да прихвати његову писмену изјаву, кад год је
то могуће.

3. Чланови комисије нису дужни да сведоче о чињеницама које се односе на вршење њихових функција нити да показују
преписку и званична документа која се тога тичу. Они исто тако имају право да одбију да сведоче као вештаци о домаћем
законодавству државе именовања.

Члан 45.

Одрицања од привилегија и имунитета

1. Држава именовања се у погледу неког члана конзулата може одрећи привилегија и имунитета предвиђених у члановима 41, 43.
и 44.

2. Одрицање мора увек бити изричито под резервом одредаба тачке 3. овог члана, и треба да буде писмено саопштено држави
пријема.

3. Ако конзуларни функционер или конзуларни службеник покрене поступак у неком питању у коме би он уживао судски имунитет
на основу члана 43, он се више не може позивати на имунитет у погледу ма ког противзахтева непосредно везаног за главни захтев.

4. Одрицање од имунитета у погледу неке грађанске тужбе или захтева у управном поступку не сматра се да повлачи одрицање
од имунитета у погледу мера извршења пресуде за које је потребно посебно одрицање.



Члан 46.

Ослобођење од обавеза пријављивања странаца и дозволе боравка

1. Конзуларни функционери и конзуларни службеници, као и чланови њихових породица који живе у њиховом домаћинству
ослобођени су обавеза предвиђених законима и прописима државе пријема у погледу пријављивања странаца и дозволе боравка.

2. Међутим, одредбе тачке 1. овог члана не примењују се ни на конзуларног службеника који није стални службеник државе
именовања или који обавља неку приватну делатност лукративног карактера у држави пријема ни на члана његове породице.

Члан 47.

Ослобођење од дозволе за рад

1. Чланови конзулата су у погледу услуга држави именовања ослобођени обавеза које закони и прописи државе пријема о
запошљењу стране радне снаге предвиђају у вези са дозволом за рад.

2. Чланови приватне послуге конзуларних функционера и конзуларних службеника, ако не обављају некакве друге послове
лукративног карактера у држави пријема, ослобођени су обавеза о којима је реч у тачки 1. овог члана.

Члан 48.

Ослобађање од режима социјалног осигурања

1. У погледу службе држави именовања, чланови конзулата и чланови њихових породица који живе у њиховом домаћинству су,
под резервом одредаба става 3. овог члана, ослобођени одредаба социјалног осигурања које могу бити на снази у држави пријема.

2. Ослобођење предвиђено у тачки 1. овог члана примењује се исто тако и на приватну послугу која је у искључивој служби
чланова конзулата, под условом:

а) да није реч о држављанима државе пријема или лицима која имају пребивалиште у тој држави, и
б) да подлеже прописима социјалног осигурања који су на снази у држави именовања или некој трећој држави.
3. Чланови конзулата који имају у својој служби лица на која се не примењује ослобођење предвиђено у тачки 2. овог члана треба

да поштују обавезе које послодавцу намећу одредбе о социјалном осигурању државе пријема.
4. Ослобођење предвиђено у тачкама 1. и 2. овог члана не искључује добровољно учешће у режиму социјалног осигурања

државе пријема уколико та држава допушта такво учешће.

Члан 49.

Ослобађање од фискалних дажбина

1. Конзуларни функционери и конзуларни службеници као и чланови њихових породица који живе у истом домаћинству
ослобођени су свих пореза и такса, личних или стварних, државних, регионалних или комуналних, осим:

а) посредних пореза који су по својој природи обично укључени у цену робе или услуга,
б) пореза и такса на приватну непокретну имовину која се налази на територији државе пријема, под резервом одредаба члана 32,
ц) наследних и преносних такса које убира држава пријема под резервом одредаба става б) члана 51,
д) пореза и такса на приватне приходе, укључујући и добитке у капиталу, који потичу из државе пријема и пореза на капитал који

се наплаћује на улагања извршена у трговачка или финансијска предузећа у држави пријема,
е) пореза и такса који се убирају као накнада за посебне услуге,
ф) такса за упис у јавне књиге, судских такса, такса за хипотеке и исправе, под резервом одредаба члана 32.
2. Чланови послужног особља ослобођени су пореза и такса на зараде које примају за своје услуге.
3. Чланови конзулата који запошљавају лица чије плате и наднице нису ослобођене пореза на приход у држави пријема треба да

поштују обавезе којима закони и прописи те државе подвргавају послодавце у погледу убирања пореза на приход.
Члан 50.

Ослобађање од царина и царинског прегледа

1. Према одредбама својих закона и правилника које може донети, држава пријема одобрава увоз и ослобађање од свих царина,
такса и других сродних дажбина, осим трошкова ускладиштења, превоза и трошкова за сличне услуге за:

а) предмете намењене за службене потребе конзулата,
б) предмете намењене за личну употребу конзуларног функционера и чланова његове породице који живе у његовом

домаћинству, укључујући и предмете намењене за његов смештај. Потрошни предмети не треба да прелазе количине потребне за
њихову непосредну употребу од стране заинтересованих.

2. Конзуларни службеници уживају привилегије и ослобођење предвиђене тачком 1. овог члана у погледу предмета увезених
приликом њиховог првог смештаја.

3. Лични пртљаг који прате конзуларни функционери или чланови њихових породица који живе у њиховом домаћинству ослобођен
је царинског прегледа. Он може бити прегледан само у случају да постоје озбиљни разлози за претпоставку да тај пртљаг садржи
предмете који нису наведени у ставу 5) тачке 1. овог члана или предмете чији извоз и увоз су забрањени законима и прописима
земље пријема или подлеже законима и прописима о карантину. Овај преглед пртљага може се обавити само у присуству
конзуларног функционера или заинтересованог члана његове породице.

Члан 51.

Наслеђивање члана конзулата или члана његове породице

У случају смрти члана конзулата или члана његове породице који је живео у његовом домаћинству, држава пријема је обавезна:
а) да дозволи изношење покретне имовине преминулог, изузев оне која је прибављена у држави пријема чији је извоз забрањен у

моменту смрти,
б) да не наплаћује државне, регионалне или општинске наследне и преносне таксе на покретну имовину која се налази у држави

пријема искључиво услед тога што се преминули налазио у тој држави као члан конзулата или члан породице неког члана конзулата.
Члан 52.

Ослобађање од личних давања



Држава пријема ће ослободити чланове конзулата и чланове њихових породица који живе у њиховом домаћинству, свих личних
давања, сваке јавне службе, ма какве природе она била и војних намета као што су реквизиције, контрибуције и војни смештај.

Члан 53.

Почетак и крај конзуларних привилегија и имунитета
1. Сваки члан конзулата има право на привилегије и имунитете предвиђене овом конвенцијом чим ступи на територију државе

пријема ради преузимања своје службе или, ако се већ налази на тој територији, чим преузме дужност у конзулату.
2. Чланови породице члана конзулата који живе у његовом домаћинству, као и чланови његове приватне послуге, уживају

привилегије и имунитете предвиђене овом конвенцијом почев од најкаснијег од следећих датума дана кад тај члан конзулата ужива
привилегије и имунитете сходно тачки 1. овог члана, дана њиховог уласка на територију државе пријема или дана кад су постали
чланови те породице или те приватне послуге.

3. Кад функције члана конзулата престану, његове привилегије и имунитети, као и привилегије и имунитети чланова његове
породице који живе у његовом домаћинству или чланова његове приватне послуге, престају, по правилу, ранијег од два следећа
дана у тренутку кад лице о коме је реч напусти територију државе пријема, или при истеку разумног рока који му буде за то дат, али
они важе до тог тренутка чак и у случају оружаног сукоба. У погледу лица о којима је реч у тачки 2. овог члана, њихове привилегије
и имунитети престају чим та лица престану да припадају домаћинству или да буду у служби члана конзулата, с тим да, ако та лица
намеравају напустити територију државе пријема у разумном року, њихове привилегије и имунитети трају до тренутка њиховог
одласка.

4. Међутим, у погледу аката које неки конзуларни функционер или конзуларни службеник обави у вршењу својих функција, судски
имунитет и даље важи без ограничења трајања.

5. У случају смрти неког члана конзулата, чланови његове породице који живе у његовом домаћинству и даље уживају
привилегије и имунитете које имају до првог од следећих датума кад напуштају територију државе пријема или по истеку разумног
рока који им буде дат у ту сврху.

Члан 54.

Обавезе трећих држава
1. Ако неки конзуларни функционер прелази преко територије или се нађе на територији неке треће државе која му је издала визу у

случају кад је та виза потребна, да би изашао да преузме своје функције или да би дошао на своју службу, или да би се вратио у
државу именовања, трећа држава ће му признати имунитете предвиђене у осталим члановима ове конвенције који могу бити
потребни да би му омогућила пролаз или повратак. Трећа држава ће исто тако поступити са члановима његове породице који живе у
његовом домаћинству и који уживају привилегије и имунитете а који прате конзуларног функционера или који путују одвојено да би
се састали с њим или да би се вратили у државу именовања.

2. У условима сличним онима који су предвиђени у тачки 1. овог члана, треће државе не треба да ометају пролазак преко своје
територије другим члановима конзулата и члановима њихових породица који живе у њиховом домаћинству.

3. Треће државе дају службеној преписци и другим службеним саопштењима која прелазе преко њихове територије, укључујући и
поруке у кодексу или на шифри, исту слободу и исту заштиту коју је држава пријема дужна да пружи на основу ове конвенције. Оне
признају конзуларним куририма којима је издата виза ако је потребна, и конзуларним вализама у транзиту исту неповредивост и исту
заштиту коју је држава пријема дужна да им призна на основу ове конвенције.

4. Обавезе трећих држава на основу тачака 1, 2. и 3. овог члана примењују се исто тако и на лица поменута у тим тачкама као и
на службена саопштења и конзуларне вализе ако је њихово присуство на територији треће државе проузроковано вишом силом.

Члан 55.

Поштовање закона и прописа државе пријема
1. Без штете по своје привилегије и имунитете сва лица која уживају ове привилегије и имунитете дужна су да поштују законе и

прописе државе пријема. Она су такође дужна да се не мешају у унутрашње ствари те државе.
2. Просторије конзулата се неће употребљавати у циљеве који нису у складу са вршењем конзуларних функција.
3. Одредбе тачке 2. овог члана не искључују могућност да се у једном делу зграде у којој се налазе просторије конзулата сместе

канцеларије других тела или агенција, под условима да су такве просторије одвојене од оних просторија које користи конзулат. У том
случају поменуте канцеларије не сматрају се, у смислу ове конвенције, као део конзуларних просторија.

Члан 56.

Осигурање против штете нанете трећем лицу

Чланови конзулата треба да се повинују свим обавезама које предвиђају закони и прописи државе пријема у погледу осигурања
грађанске одговорности за коришћење возила, брода или ваздухоплова.

Члан 57.

Посебне одредбе о приватном занимању лукративног карактера

1. Каријерни конзуларни функционери неће обављати у држави пријема никакву професионалну или трговинску делатност за своју
личну корист.

2. Привилегије и имунитети предвиђени овим одељком не признају се:
а) конзуларним службеницима и члановима послужног особља који обављају у држави пријема неко приватно занимање

лукративног карактера,
б) члановима породице неког лица поменутог у ставу а) ове тачке, и члановима његовог приватног особља,
ц) члановима породице неког члана конзулата који и сами обављају у држави пријема приватно занимање лукративног карактера.

ГЛАВА III
РЕЖИМ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ НА ПОЧАСНЕ КОНЗУЛАРНЕ ФУНКЦИОНЕРЕ И НА

КОНЗУЛАТЕ КОЈИМА ОНИ РУКОВОДЕ
Члан 58.

Опште одредбе о олакшицама, привилегијама и имунитетима

1. Чланови 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38. и 39. тачка 3, члана 54. и тачке 2. и 3. члана 55, примењују се и на конзулате којима



руководи почасни конзуларни функционер. Поред тога, олакшице, привилегије и имунитети тих конзулата регулисани су члановима
59, 60, 61. и 62.

2. Чланови 42. и 43, тачка 3. члана 44, чланови 45. и 53. и тачка 1. члана 55. примењују се на почасне конзуларне функционере.
Осим тога, олакшице, привилегије и имунитети тих конзуларних функционера регулисани су члановима 63, 64, 65, 66. и 67.

3. Привилегије и имунитети предвиђени у овој конвенцији не признају се члановима породице почасног конзуларног функционера
или конзуларног службеника запошљеног у конзулату којим руководи почасни конзуларни функционер.

4. Размена конзуларних вализа између два конзулата у различитим земљама којима руководе почасни конзуларни функционери
дозвољена је само под резервом сагласности две државе пријема.

Члан 59.

Заштита конзуларних просторија
Држава пријема предузима потребне мере да би заштитила конзуларне просторије конзулата којим руководи почасни конзуларни

функционер и да би спречила улазак у њих или њихово оштећење, као и нарушавање мира конзулата или повреду његовог
достојанства.

Члан 60.

Фискално ослобађање конзуларних просторија

1. Конзуларне просторије конзулата којим руководи почасни конзуларни функционер чији је власник или закупац држава
именовања ослобођени су свих пореза и такса било какве природе, државних, регионалних или комуналних уколико се не ради о
таксама које се убирају као накнада за учињене посебне услуге.

2. Фискално ослобођење предвиђено у тачки 1. овог члана не односи се на те порезе и таксе уколико ове, према законима и
прописима државе пријема, падају на терет лица које је уговарач са државом именовања.

Члан 61.

Неповредивост конзуларних архива и докумената

Конзуларна архива и документа конзулата којим руководи почасни конзуларни функционер неповредиви су у свако доба и ма где
се налазили, под условом да су одвојени од осталих списа а посебно од приватне преписке шефа конзулата и сваког лица које ради
с њим као и од добара, књига или докумената који се односе на њихово занимање или привредну делатност.

Члан 62.

Ослобађање од царине
Према одредбама закона и прописа које може донети, држава пријема допушта уношење и ослобађање од свих царина, такса и

других сличних дажбина, осим трошкова ускладиштења, превоза трошкова сличних услуга, за следеће предмете под условом да
су ови намењени искључиво за службену употребу конзулата којим руководи почасни конзуларни функционер грбове, заставе,
натписе, печате и штамбиље, књиге, службене штампане ствари, канцеларијски намештај, канцеларијски материјал и прибор и
сличне предмете које конзулату доставља држава именовања или који му се достављају на њен захтев.

Члан 63.

Кривични поступак
Ако је против почасног конзуларног функционера покренут кривични поступак, он се мора појавити пред надлежним властима.

Међутим, поступак се мора водити с поштовањем које се дугује почасном конзуларном функционеру услед његовог службеног
положаја и, осим ако је заинтересовани ухапшен или притворен, на начин како би се што мање ометало обављање конзуларних
функција. Ако је потребно притворити почасног конзуларног функционера, поступак против њега треба да се отвори у најкраћем
могућем року.

Члан 64.

Заштита почасног конзуларног функционера

Држава пријема је обавезна да пружи почасном конзуларном функционеру заштиту која може бити потребна због његовог
службеног положаја.

Члан 65.

Ослобађање од обавеза пријављивања странаца и добивања дозвола за боравак

Почасни конзуларни функционер изузев оних који у држави пријема обављају за свој рачун неку професионалну или трговачку
делатност, ослобођени су свих обавеза предвиђених законима и прописима државе пријема у погледу пријављивања странаца и
добивања дозволе за боравак.

Члан 66.

Ослобађање од фискалних давања
Почасни конзуларни функционер ослобођен је свих пореза и такса на накнаде и плату које прима од државе именовања за

вршење конзуларних функција.
Члан 67.

Ослобађање од личних давања
Држава пријема ослободиће почасне конзуларне функционере сваког личног давања и сваке јавне службе, ма какве природе она

била и војних намета као што се реквизиције, контрибуције и војни смештај.
Члан 68.



Факултативни карактер институције почасних конзуларних функционера

Свака држава је слободна да одлучи да ли ће именовати или примати почасне конзуларне функционере
ГЛАВА IV

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.

Конзуларни агенти који нису шефови конзулата

1. Свака држава слободно одлучује да ли ће отварати или прихватити конзуларне агенције под управом конзуларних агената које
држава именовања није одредила за шефове конзулата.

2. Услове под којима конзуларне агенције у смислу тачке 1. овог члана могу обављати своју делатност, као и привилегије и
имунитете које могу уживати конзуларни агенти који њима управљају, утаврђују споразумно држава именовања и држава пријема.

Члан 70.

Вршење конзуларних функција од стране дипломатске мисије

1. Одредбе ове конвенције се примењују исто тако, уколико контекст то допушта, на вршење конзуларних функција од стране
дипломатске мисије.

2. Имена чланова дипломатске мисије који су одређени за конзуларну секцију или који су на други начин одређени да врше
конзуларне функције мисије, нотификоваће се министарству иностраних послова државе пријема или органу који то министарство
одреди.

3. У вршењу конзуларних функција дипломатска мисија се може обраћати:
а) локалним властима конзуларног подручја,
б) централним властима државе пријема, ако то допуштају закони, прописи и пракса државе пријема или међународни споразуми

у тој области.
4. Привилегије и имунитети чланова дипломатске мисије поменути у тачки 2. овог члана одређују се правилима међународног

права која се односе на дипломатске односе.
Члан 71.

Држављани државе пријема или лица која имају пребивалиште у тој држави

1. Уколико држава пријема није дала допунске олакшице, привилегије и имунитете, конзуларни функционери који су држављани
државе пријема или у њој имају своје пребивалиште уживају, за службене акте обављене у вршењу својих функција, само судски
имунитет и личну неповредивост, као и привилегију предвиђену у тачки 3. члана 44. У погледу ових функционера, држава пријема је
исто тако везана обавезом предвиђеном у члану 42. Ако је кривични поступак покренут против таквог конзуларног функционера, тај
се поступак мора водити, осим ако је заинтересовани ухапшен или притворен, на начин како би се што је могуће мање ометало
вршење конзуларних функција.

2. Остали чанови конзулата који су држављани државе пријема или у њој имају своје пребивалиште, чланови њихових породица и
чланови породице конзуларних функционера о којима је реч у тачки 1. овог члана, уживају олакшице, привилегије и имунитете само
у обиму у коме им их та држава признаје. Чланови породице члана конзулата и чланови приватне послуге који су и сами држављани
државе пријема или који у њој имају своје пребивалиште, такође уживају олакшице, привилегије и имунитете само у обиму у коме
им их та држава признаје. Међутим, држава пријема треба да врши своју јурисдикцију над тим лицима тако да претерано не омета
обављање функција конзулата.

Члан 72.

Недискриминација
1. Примењујући одредбе ове конвенције држава пријема неће правити дискриминацију између држава.
2. Међутим, неће се сматрати дискриминацијом:
а) чињеница да држава пријема рестриктивно примењује неку од одредаба ове конвенције зато што се она тако примењује на

њене конзулате у држави именовања,
б) чињеница да државе једна другој признају, по обичају или споразумно, повољнији поступак него што то захтевају одредбе ове

конвенције.
Члан 73.

Однос између ове конвенције и других међународних споразума

1. Одредбе ове конвенције не дирају у друге међународне споразуме који су на снази у односима између држава страна
уговорница тих споразума.

2. Ниједна одредба ове конвенције не може спречити државе да закључе међународне споразуме којима би потврдиле, допуниле
или развиле њене одредбе или прошириле њено поље примене.

ГЛАВА V
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.

Потписивање
Ова конвенција биће отворена за потписивање свим државама чланицама Организације уједињених нација или неке

специјализоване установе, као и свим државама чланицама Статута Међународног суда правде и свим другим државама које је
Генерална скупштина Организације уједињених нација позвала да постану чланице Конвенције, и то на следећи начин до 31.
октобра 1963. године у Савезном министарству иностраних послова Републике Аустрије, а затим, до 31. марта 1964. године, у
седишту Организације уједињених нација у Њујорку.

Члан 75.

Ратификација



Ова конвенција подлежи ратификацији. Ратификациони инструменти биће депоновани код генералног секретара Организације
уједињених нација.

Члан 76.

Приступање
Ова конвенција биће отворена за приступање свим државама које припадају једној од четири категорије поменуте у члану 74.

Инструменти о приступању биће депоновани код генералног секретара Организације уједињених нација.
Члан 77.

Стапање на снагу

1. Ова конвенција ступиће на снагу тридесетог дана од дана депоновања код генералног секретара Организације уједињених
нација двадесет другог инструмента о ратификацији или приступању.

2. За сваку државу која буде ратификовала ову конвенцију или јој буде приступила после депоновања двадесет другог
инструмента о ратификацији или приступању Конвенција ће ступити на снагу тридесетог дана од дана депоновања инструмента те
државе о ратификацији или приступању.

Члан 78.

Обавештења генералног секретара

Генерални секретар Организације уједињених нација ће обавестити државе које припадају једној од четири категорије поменуте у
члану 74.

а) о потписивању ове конвенције и депоновању инструмената о ратификацији или приступању, сходно члановима 74, 75. и 76,

б) о дану ступања ове конвенције на снагу, сходно члану 77.

Члан 79.

Веродостојни текстови

Оригинал ове конвенције, чији су енглески, кинески, шпански, француски и руски текст подједнако веродостојни, биће депоновани
код генералног секретара Организације уједињених нација, који ће доставити оверену копију свим државама које припадају једној
од четири категорије поменуте у члану 74.

У потврду чега су доле потписани пуномоћници, прописно овлашћени од својих влада, потписали ову конвенцију.
Сачињено у Бечу, двадесет четвртог априла хиљаду деветсто шездесет треће године.
 
Следећи део
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