
Ed. 36. Frumvarp til laga [35. mál]
um aðild Íslands að alþjóðasamningi um ræðissamband.

(Lagt fyrir Alþingi á 99. löggjafarþingi, 1977.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að gcrast aðili fyrir Íslands hönd að alþjóðasamningi

um ræðissamband sem gerður var Í Vínarborg 24. apríl 1963 og prentaður er sem
fylgiskjal með lögum þessum, svo og að viðbótarbókunum varðandi ríkisborgara-
rétt og skyldubundna lausn deilumála.

Ákvæði samningsins skulu hafa lagagildi á Íslandi.

2. gr.
Ráðherra getur sett nánari reglur um framkvæmd laga þessara.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi konungsúrskurður um rétt-

indi ræðismanna annarra ríkja frá 25. apríl 1821 og konungsúrskurður um réttindi
útlendra ræðismanna frá 5. ágúst 1834.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Árið 1963 var af hálfu Sameinuðu þjóðanna boðað til ráðstefnu í Vínarborg

til að ræða samningsgerð um ræðissamband, en drög að slíkum alþjóðasamningi
höfðu þá verið gerð af þjóðréttarnefndinni. Ráðstefnan hófst 4. mars og í lok hennar,
24. apríl 1963, var undirskrifaður samningur um ræðissamband, Vínarsamningurinn
um ræðissamband, er tók gildi 19. mars 1967.

Með lögum nr. 16, 31. mars 1971, var ríkisstjórninni heimilað að gerast aðili
fyrir Íslands hönd að Vínarsamningnum um stjórnmálasamband frá 1961, og gekk
sá samningur í gildi gagnvart Íslandi hinn 17. júní 1971. Ráðgert var að Ísland
gerðist fljótlega einnig aðili að Vínarsamningnum um ræðissamband frá 1963 en
staðið hefir á íslenskri þýðingu samningatextans þar til nú. Hinn 20. apríl 1977
höfðu eftirtalin 84 ríki gerst aðilar að þeim samningi:

Alsír, Alþýðulýðveldið Laos, Argentína, Ástralía, Austurríki, Bahama,
Bandaríki Ameríku, Belgía, Bólivía, Brasilía, Bretland, Cameroon, Chile, Costa Rica,
Danmörk, Dominikanska lýðveldið, Efri Volta, Egyptaland, Ekvador, El Salvador,
Fiji, Filippseyjar, Frakkland, Gabon, Ghana, Grikkland, Guatemala, Guinea, Guyana,
Hondúras, írak, Íran, Írland, Ítalía, Jamaica, Jórdanía, Júgóslavía, Kanada, Kenya,
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Kolombía, Kuwait, Kúba, Kýpur, Lesótó, Líbanon, Liechtenstein, r .uxemborg, Lýð-
veldið Kórea, Madagascar, Mali, Máritíus, Marokkó, Mexíkó, Nepal, Nicaragua,
Nigel', Nigería, Nýja Sjáland, Oman, Pakistan, Panama, Páfaríkið, Papúa Nýja
Guinea, Paraguay, Portúgal, Rúmenía, Rwanda, Sameinuðu Arabafurstadæmin, Sene-
gal, Sómalía, Spánn, Sviss, Svíþjóð, Tanzanía, Tékkóslóvakía, Tonga, Trinidad og
Tobago, Túnis, Tyrkland, Uruguay, Venezúela, Viet Nam, Zaire og Sambandslýð-
veldið Þýskaland.

Ýmis önnur ríki hafa undirritað samninginn en ekki fullgilt hann ennþá.
Það er ræðismönnum Islands í hag að Island gerist aðili að Vínarsamningnum

um ræðissamband. Samningurinn hefur að geyma skrásetningu á gildandi reglum
þjóðaréttarins varðandi ræðismenn, svo sem um störf þeirra, réttindi og skyldur
og um stofnun, meðferð og slit ræðissambands.

Með hliðsjón af því að langflestir ræðiserindrekar Íslands erlendis eru kjör-
ræðiserindrekar (þ. e. ólaullaðir ræðismenn) er ráðgert að gefa svohljóðandi yfir-
lýsingu þegar island gerist aðili að Vínarsamningnum um ræðissamband:

"Með skírskotun til 22. greinar samningsins lætur ríkisstjórn islands í ljós þá
ósk, að í löndum þar sem venja hefir verið að leyfa ríkisborgurum viðtökuríkisins
eða þriðja ríkis að taka við skipun sem kjörræðiserindrekar fyrir Ísland, verði þeirri
venju haldið áfram. Islenska ríkisstjórnin lætur einnig í ljós þá von, að önnur ríki
sem taka upp ræðissamband við ísland muni fylgja sömu venju og veita samþykki
til skipunar kjörræðiserindreka í samræmi við 2. og 3. mgr. 22. greinar samnings-
ins."

.Fylgiskjal I.

VÍNARSAMNINGURINN
UM RÆÐISSAMBAND

Ríki þau sem eru aðilar að samningi
þessum

minna á að ræðissambaru' hefur frá
fornu fari tíðkast milli þjóða,

hafa í huga markmið og grundvallar-
reglur sáttmála Sameinuðu þjóðanna
varðandi jafnræði fullvalda ríkja, varð-
veislu friðar og öryggis í milliríkjasam-
skiptum og eflingu vinsamlegra sam-
skipta þjóða í milli,

hafa hliðsjón af því að ráðstefna Sam-
einuðu þjóðanna um stjórnarsamskipti
og friðhelgi samþykkti Vínarsamninginn
um stj órnmálasamband sem lagður var
frum til undirritunar 18. apríl 1961,

álíta að alþjóðasamningur um ræðis-
samband, forréttindi og friðhelgi muni
einnig stuðla að eflingu vinsamlegra sam-
skipta þjóða í milli hvert sem stjórn-
skipulag eða þjóðfélagskerfi þeirra er,

eru þeirrar skoðunar að markmið
slíkra forréttinda og friðhelgi sé ekki að

VIENNA CONVENTIONON
CONSULAR RELATIONS

The States Parties to the present Con-
vention,

Recalling that consular relations have
been established between peoples since
ancient times,

Having in mind the Purposes and Prin-
ciples of the Charter of the United Nations
concerning the sovereign equality of
States, the maintenance of international
peace and security, and the promotion of
friendly relations among nations,

Considering that the United Nations
Conference on Diplomatic Intercourse
and Immunities adopted the Vienna Con-
vention on Diplomatic Relations which
was opened for signature on 18 April
1961,

Believing that an international conven-
tion on consular relations, privileges and
immunities would also contribute to the
development of friendly relations among
nations, irrespective of their differing
constitutional and social systems,

Realizing that the purpose of such pri-
vileges and immunities is not to benefit
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ívilna einstaklingum heldur að tryggja
árangursríka framkvæmd á störfum
ræðisstofnana á vegum ríkja sinna,

staðfesta að venjureglur þjóðarréttar-
ins gilda áfram um þau atriði er ákvæði
samnings þessa taka ekki ótvírætt til,

gera samkomulag um það sem fer hér
á eftir:

1. gr.
Skilgreiningar.

1. í samningi þessum skulu neðan-
greind heiti hafa þessa merkingu:

a) "ræðis stofnun" er sérhver aðalræð-
isskrifstofa, ræðisskrifstofa, vararæðis-
skrifstofa eða umboðsræðisskrifstofa ;

b) "ræðisumdæmi" er það landsvæði
þar sem ræðisstofnun er ætlað að inna af
hendi ræðisstörf ;

e) "forstöðumaður ræðisstofnunar" er
maður sem hefur verið falið að gegna
slíkri stöðu;

d) "ræðiserindreki" er hver sá sem
falið hefur verið sem slíkum að fram-
kvæma ræðisstörf, og er þar með talinn
forstöðumaður ræðis stofnunar ;

e) "ræðisstarfsmaður" er hver sá sem
er ráðinn til að vinna skrifstofu- eða
tækni störf hjá ræðisstofnun;

f) "þjónustustarfsmaður" er hver sá
sem er ráðinn til að vinna heimilisstörf
hjá ræðisstofnun;

g) "starfsmenn ræðisstofnunar" eru
ræðiserindrekar, ræðisstarfsmenn og
þjónustustarfsmenn;

h) "ræðisstarfslið" er ræðiserindrekar,
að undanskildum forstöðumanni ræðis-
stofnunar, ræðisstarfsmenn og þjónustu-
starfsmenn;

i) "einkaþjónustustarfsmaður" er sá
sem er ráðinn eingöngu í einkaþjónustu
starfsmanns ræðisstofnunar ;

j) "ræðisstofnunarsvæði" er þær bygg-
ingar eða hlutar bygginga og tilheyrandi
lóð sem nýtt er eingöngu í þágu ræðis-
stofnunar hver svo sem eigandinn er;

k ) "ræðisskjalasafn" er öll blöð, skjöl,
bréf, bækur, kvikmyndir, segulbönd og

individuals but to ensure the efficient
performance of functions by consular
posts on behalf of their respective States,

Affirming that the rules of customary
international law continue to govern
matters not expressly regulated by the
provisions of the present Convention,

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

1. For the purposes of the present Con-
vention, the following expressions shall
have the meanings hereunder assigned to
them:

a) "consular post" means any con-
sulate-general, consulate, vice-consulate
or consular agency;

b) "consular district" means the area
assigned to a consular post for the exer-
cise of consular functions;

e) "head of consular post" means the
person charged with the duty of acting
in that capacity;

d) "consular officer" means any per-
son, including the head of a consular
post, entrusted in that capacity with the
exercise of consular functions;

e) "consular employee" means any
person employed in the administrative or
technical service of a consular post;

f) "member of the service staff"
means any person employed in the dome-
stic service of a consular post;

g) "members of the r-onsular post"
means consular officers, consular em-
ployees and members of the service staff ;

h) "members of the consular staff"
means consular officers, other than the
head of a consular post, consular em-
ployees and members of the service staff;

i) "member of the prívate staff" means
a person who is employed exclusively in
the private service of a member of the
consular post;

j) "consular premises" means the buil-
díngs or parts of buildings and the land
ancillary thereto, irrespective of owner-
ship, used exclusively for the purposes of
the consular post;

k ) "consular archives" includes all the
papers, documents, correspondence,
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skrár ræðis stofnunar ásamt dulmáls- og
merkjamálsgögnum, spjaldskrám og
hvers kyns húsmunum sem ætlaðir eru
til að hlífa þeim og varðveita.

2. Ræðiserindrekar skiptast í tvo
flokka, þ. e. sendiræðiserindreka og kjör-
ræðiserindreka. Ákvæði 2. kafla samn-
ings þessa taka til ræðisstofnana sem
sendiræðiserindrekar veita forstöðu en
ákvæði 3. kafla til ræðisstofnana undir
stj órn kj örræðiserindreka.

3. Um hina sérstöku stöðu þeirra
starfsmanna ræðis stofnana sem eru rík-
isborgarar viðtökuríkisins eða hafa þar
fasta búsetu gilda ákvæði 71. greinar
samnings þessa.

I. KAFLI

RÆÐISSAMBAND ALMENNT
r. þáttur.

Upptaka og meðferð ræðissambands.

2. gr.
Upptaka ræðissambands.

1. Upptaka ræðissambands milli ríkja
fer fram með gagnkvæmu samkomulagi.

2. Samþykki sem veitt er til upptöku
stjórnmálasambands milli tveggja ríkja
felur jafnframt í sér samþykki til upp-
töku ræðissambands nema annað sé tekið
fram.

3. Slit stjórnmálasambands skal ekki
sjálfkrafa hafa í för með sér slit ræðis-
sambands.

3. gr.
Framkvæmd ræðisstarfa.

Ræðisstofnanir inna af hendi ræðis-
störf. Sendiráð annast einnig slík störf í
samræmi við ákvæði samnings þessa.

4. gr.
Opnun ræðisstofnunar.

1. Ræðisstofnun má eigi koma á fót í
landi viðtökuríkisins nema með sam-
þykki þess.

books, films, tapes and registers of the
consular post, together with the ciphers
and codes, the card-indexes and any
article of furniture intended for their
protection or safekeeping.

2. Consular officers are of two cate-
gories, namely career consular officers
and honorary consular officers. The
provisions of Chapter II of the present
Convention apply to consular post head-
ed by career consular officers; the provi-
sions of Chapter III go ven. consular
posts head ed by honorary consular offi-
cers.

3. The particular status of members of
the consular posts who are nationals or
permanent residents of the receiving State
is governed by Article 71 of the present
Convention.

CHAPTER I

CONSULAR RELATIONSIN GENERAL

Section I
Bstablíshment and conduct of consular

relations.

Article 2
Establishment of consular relations.
1. The establishment of consular rela-

tions between States takes place by mu-
tual con sent.

2. The consent given to the establish-
ment of diplornatic relations between two
States implies, unless otherwise stated,
consent to the establishment of consular
relations.

3. The severance of diplomatic rela-
tions shall not ipso facto involve the se-
verance of consular relations.

Article 3
Exercise of consular functions.

Consular functions are exercised by
consular posts. They are also exercised
by diplomatic mis sions in accordance
with the provisions of the present Con-
vention.

Article 4
Establishment of a consular post.

1. A consular post may be established
in the territory of the receiving State only
with that State's con sent.
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2. Sendiríkið skal ákveða aðsetur ræð-
is stofnunar, stig hennar og umdæmi, en
samþykki viðtökuríkisins er áskilið.

3. Breytingar á aðsetri ræðisstofnunar,
stigi hennar eða umdæmi má sendiríkið
eil2;i gera nema með samþykki viðtöku-
ríkisins.

4. Samþykki viðtökuríkisins þarf
einnig til að koma ef aðalræðisskrifstofa
eða ræðisskrifstofa vill opna vararæðis-
skrifstofu eða umboðsræðisskrifstofu
annars staðar en þar sem hún sjálf hefir
aðsetur.

5. Ótvírætt fyrirframsamþykki við-
tökuríkisins er líka nauðsynlegt til þess
að opna skrifstofu sem telst hluti ræðis-
stofnunar, en er ekki á aðsetursstað
hennar.

5. gr.
Ræðisstörf.

Ræðisstörf eru fólgin i þvi:
a) að gæta hagsmuna sendiríkisins og

ríkisborgara þess, jafnt einstaklinga sem
lögaðila, í viðtökuríkinu, innan þeirra
takmarka sem þjóðarétturinn setur;

b) að stuðla að aukningu viðskipta-
legra, efnahagslegra, menningarlegra og
vísindalegra samskipta sendiríkisins og
viðtökuríkisins og efla með öðrum hætti
vinsamleg samskipti þeirra í samræmi
við ákvæði samnings þessa;

e) að afla með öllum löglegum ráðum
upplýsinga um ástand og þróun við-
skípta-, efnahaas-, menningar- og vís-
indamála í viðtökuríkinu, gefa ríkisstjórn
sendiríkisins skýrslur um þessi efni og
skýra einstaklingum, sem þess óska, frá
þeim;

d ) að gefa ilt vegabréf og ferðaskilríki
til handa ríkisborgurum sendiríkisins, og
staðfestlnearáritanir eða nauðsynleg
skilríki til handa þeim, sem ætla að ferð-
ast til sendiríkisins ;

e) að veita ríkisborgurum sendiríkis-
ins, jafnt einstaklingum sem lögaðilum,
aðstoð og fyrirgreiðslu;

f) að koma fram sem notarius pub-
licus og skráningarstjóri eða gegna svip-
uðum störfum, og annast viss stjórn-

2. The seat of the consular post, its
classification and the consular district
shall be established by the sending State
and shall be subject to the approval of
the receiving State.

3. Subsequent changes in the seat of
the consular post, its classification or the
consular district may be made by the
sending State only with the consent of
the receiving State.

4. The consent of the receiving State
shall also be required if a eonsulate-
general or a consulate desires to open a
vice-consulate or a consular agency in a
locality other than that in which it is
itself established.

5. The prior express consent of the
receiving State shall also be required for
the opening of an office forming part of
an existing consular post elsewhere than
at the seat thereof.

Article 5
Consular functions.

Consular functions consist in:
a) protecting in the receiving State the

interests of the sending State and of its
nationals; both individuals and bodies
corporate, within the limits permitted by
international law;

b) furthering the development of com-
merclal, economic, cultural and scienti-
fic relations between the sending State
and the receiving State and otherwise
promóting friendly relations between
them in accordance with the provisions
of the present Convention;

e) ascertaining by all lawful means
conditions and developments in the com-
mercial, economic, cultural and scienti-
fic life of the receiving State, reporting
thereon to the Government of the send-
ing State and giving information to per-
sons interested;

d) issuíng passports and travel docu-
ments to nationals of tbe sending State,
and visas or appropriate documents to
nersons wíshíng to travel to the sending
State;

e) helping and assisting nationals,
hoth individuals and bodies corporate, of
the sending State;

f) acting as notary and civil rezistrar
and in capacities of a similar kind, and
performing certain functions of an ad-
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sýslu störf, enda sé þetta i engu andstætt
lögum og reglum viðtökuríkisins;

g) að gæta hagsmuna ríkisborgara
sendiríkisins, einstaklinga jafnt sem lög-
aðila, vegna arfstæmingar í viðtökurík-
inu, og þá í samræmi við lög og reglur
viðtökuríkisins ;

h) að vernda, innan þeirra takmarka,
sem lög og reglur viðtökurikisins setja,
hagsmuni þeirra, sem eigi hafa náð lög-
aldri og annarra manna, sem skortir
fullt gerhæfi og eru ríkisborgarar sendi-
ríkisins, einkum þegar þörf er á einhvers
konar lögráðamennsku eða fjárhalds-
mennsku fyrir slíka menn;

i) að koma fram eða útvega viðeig-
andi fulltrúa til að koma fram fyrir hönd
ríkisborgara sendiríkisins fyrir dómstól-
um eða öðrum stjórnvöldum viðtökurík-
isins í samræmi við venjur og reglur við-
tökurfkisíns, enda sé tilgangurinn sá :1ð
gera bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt
lögum og reglum viðtökurfkisins i því
skyni að vernda réttindi og hagsmuni
þessara ríkisborgara, þegar þeir geta ekki
í tæka !ið gætt réttinda sinna og hags-
muna vegna fjarveru eða af öðrum ástæð-
um;

,1) að koma réttarskiðlum og utanrétt-
arsk íölum til skila eða koma réttartil-
mælum eða beiðnum um öflun sönnunar-
gagna banda dómstólum sendirikisins ft
framfæri og þá í samræmi við ~ildandi
alb lóðassrnnlnga eða á annan hátt, er
samrýmist lösnrn og reglum viðtökurik-
isins, séu alþjóðasamningar um þetta
ekki til;

k ) að hafa með höndum þá umsjón
og h<ll1 eftirlit mpl1 skipum af blóðernl
sendivtkisins, loftförum skrásettum bar
og áhöfnum þeirra, sem mælt er fyrir
um í lögum og reglum sendirfkisins:

I) að aðstoða skip þau og loftför, sem
nefnd eru í k-lið greinar þessarar og
áhafnir beirra, taka við skýrslum varð-
andi ferð skips, rannsaka og árita skips-
sk iöl, framkvæma rannsóknir á atburð-
um, sem gerðust í sjóferð, enda brjótí
slík rannsókn ekki í bága við valdbeit-

ministrative nature, provided that there
is nothing contrary thereto in the laws
and regulations of the receiving State;

g) saf'eguarding the in!el'f;sts of nu-
tionals, both individuals and bodies cor-
porate, of the sending State in cases of
succession mortis causa in the territory
of the receiving State, in accordance with
the laws and regulations of the receiving
State;

h) safeguarding, within the limits im-
posed by the laws and regulations of the
receiving State, the interests of min ors
and other persons Iacking full capacity
who are nationals of the sending State,
particularly where any guardianship or
trusteeship is required with respect to
such persons;

i) subject to the practices and pro-
cedures obtaining in the receiving State,
representing or arranging appropriate
representation for nationals of the send-
ing State before the tríbunals and other
authorities of the receiving State, for the
purpose of obtaining, in accordance with
the laws and regulations of the receiving
State, provisional measures for the pre-
servation .of the rlghts and interests of
these nationals, where, because of ab-
sence or any other reason, such nationals
are unable at the proper time to assume
the defence of their rights and interests;

j) transmitting [udieíal and extra-judi-
cial documents or executing letters roga-
torv or commissions to take evidence for
the' courts of the sending State in accor-
dance with international agreements in
force or, in the absence of such inter-
national aareements, in any other manner
comnatíble with the laws and regulations
of the receiving State;

k ) exereising rights of supervision and
insnection provided for in the laws and
regulations of the sending State in re-
spect of vessels having the nationality of
the sending State, and of aircraft re~d-
stered in that State, and in respect of
their crews;

l) extendlnz assistance to vessels and
aircraft mentioned in sub-paragraph k )
of this Article and to their crews, tak ing
statemerits regarding the voyaae of a
vesseI, examlning and stamnlng the shíp's
papers, and, without prejudice to the po-
wers of the authorities of the receiving
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ingu stjórnvalda viðtökurikisins, og leiða
til lykta hvers kyns deilur milli skip-
stjóra, annarra yfirmanna og óbreyttra
skipverja, að svo miklu leyti sem það er
heimilt samkvæmt lögum og reglum
sendirikisins;

111) að inna af hendi hvers konar önn-
ur störf, er sendiríkið felur ræðis skrif-
stofu og eru ekki óheimil samkvæmt lög-
um og reglum viðtökurikisins, eða við-
tökuríkið mótmælir ekki, eða fjallað er
um i gildandi alþjóðasamningum milli
sendiríkisins og viðtölmríkisins.

6. gr.
Framkvæmd ræðisstarfa utan

ræðisumdæmisins.
Þegar sérstaklega stendur á getur ræð-

iserindreki með samþykki viðtökuríkis-
ins framkvæmt störf sín utan ræðisum-
dæmis síns.

7. gr.
Framkvæmd ræðisstarfa f þriðja ríki.

Sendiráðið má fela ræðisstofnun sem
komið hefur verið á fót í ákveðnu ríki
að fara með framkvæmd ræðisstarfa í
öðru ríki enda hafi hlutaðeigandi ríkjum
verið tilkynnt það fyrir fram og hvorugt
hreyft ótvíræðum mótmælum.

8. gr.
Framkvæmd ræðisstarfa fyrir hönd

þriðja ríkis.
Að undanfarinni viðhlítandi tilkynn-

ingu til viðtökuríkisins má ræðisstofnun
sendirikisins annast ræðisstörf i viðtöku-
ríkinu fyrir hönd þriðja ríkis nema við-
tðktrrikið beri fram mótbárur gegn þvi.

9. gr.
Stig forstöðumanna ræðisstofnana.

1. Forstöðumenn ræðisstofnana hafa
fjögur stig, þ. e.:

a) aðalræðismenn,
b) ræðismenn,
e) vararæðismenn.
d) umboðsræðismenn.
2. Fyrsta málsgrein greinar þessarar

takmarkar á engan hátt rétt neins aðila

State, conducting investigatlons into any
incidents which occurred during the
voyage, and settling disputes of any kind
between the master, the officers and the
seamen in so far as this may he author-
ized by the laws and regulations of the
sending State;

m) performing any other functions
entrusted to a consular post by the send-
ing State which are not prohihited bv the
laws and regulations of the receiving
State or to which no objection is taken
by the receiving State or which are re-
ferred to in the international azreements
in force between the sending State and
the receiving State.

Article 6
Exercise of consular functions outsíde

the consular district.
A consular officer may, in snecial eir-

cumstances. with the consent of the re-
ceiving State, exereisa his functions out-
side his consular district.

Article 7
Exercise of con su Jar functions in a

third State.
The sending State may, after notifying

the States concerned, entrust ::1 consular
post estahlished in a partícular State with
the exercise of consular functions in an-
other State, unless there is express oh-
[ection by one of the States concerned.

Article 8
Exercise of consular functions on behalf

of a third State.
Upon appropriate notification to the re-

ceiving State, a consular post of the send-
ing State may, unless the receiving State
obiects, exercise consular functions in thp
receiving State on behalf of a third State.

Article 9
Classes of heads of consular posts.

1. Heads of consular posts are divided
into four classes, namely:

a) consuls-general;
b) consuls;
e) vice-consuls;
d) consular agents.
2. Paragraph 1 of this Article in no

way restricts the right of any of the Con-

7



þessa samnings til að ákveða starfsheiti
annarra ræðiserindreka en forstöðumanna
ræðisstofnana.

10. gr.
Skipun og starfsheimild forstöðumanna

ræðisstofnana.
1. Sendiríkið skipar forstöðumenn

ræðisstofnana en viðtökuríkið veitir þeim
starfsheimild.

2. Með þeim takmörkunum sem felast
Í ákvæðum samnings þessa fer um forms-
atriði varðandi skipun og starfsheimild
forstöðumanns ræðisstofnunar sam-
kvæmt lögum, reglum og venjum sendi-
ríkisins og viðtökuríkisins eftir því sem
við á.

ll. gr.
Skipunarbréf til ræðisstarfa eða

tilkynning um skipun.
1. Sendiríkið skal láta forstöðumanni

ræðisstofnunar í té skjal, í formi skipun-
arbréfs eða svipaðs skjals, og skal það
~.érstakle2'a útbúið fvrir hverja skipun.
Þar skal tilgreina stöðu hans og að jafn-
aði skal taka fram fullt nafn hans, flokk
og stig, hvert ræðisumdæmið er og að-
setur ræðisstofnunarinnar.

2. Sendiríkið skal koma skipunarbréf-
inn eða áþekku sk iali stjórnarboðleið eða
ft annan viðeigandi hátt til stjórnar þess
lands bar sem forstöðumaðnr ræðisstofn-
unar á að framkvæma störf sin.

3. f stað sklmmarhréfs eða ábekks
,,1<hls =etur sendil'fJdð með sambvkkí vi'ð-
tölnlrlkisins sent hinu sfð:lrnefnda til-
kvnninvn bar sem greint er fr'l þeim at-
riðnm sem áskilin eru samkvæmt 1. mgr.
:'reipar þessarar.

12. gr.
Viðurkenning.

1. Forstöðumannt ræðisstofnunar er
vPitt heirnlld til að framkvæma störf sin
1111'ð viðnrkenrrinzu af hálfu viðtðkurfk-
isins og kallast viðurkennlngin exenuatur
í hV8ð~ formi sem hún er.

2. Ríki sem neitar að veita viðurkenn-
inan er ekki skylt að skvra sendiríkinn
frá ástæðum til slíkrar neitunar.

tracting Parti es to fix the designation of
consular officers other than the heads of
consular posts.

Article 10
Appointment and admission of heads

of consular posts.
1. Reads of consular posts are appoint-

ed by the sending State and are admitted
to the exercise of their functions by the
receiving State.

2. Subject to the provisions of'the pre-
sent Convention, the formalities for the
appointment and for the admission of the
head of a consular post are determined
by the laws, regulations and usages of the
sending State and of the receiving State
respectively.

Article 11
The consular commission or notification

of appointment.
1. The head of a consular post sh fl II be

provided by the sending State with a
document, in the form of a cornmission
or similar instrument, ma de out for each
appointment, certifying hís capacity and
showing. as a general rule, his full name,
his category and class, the consular dis-
trict and the seat of the consular post.

2. The sending State shall transmit the
commission or similar ínstrument
through the diplomatic or other apnro-
m-iate ehnrmcl to the Government of the
State in whose territory the head of a
consular post is to exercise his functions.

3. If the receiving State agrees, the
sending State may, instead of a commis-
sion or similar instrument, send to the
receiving State a notification contalnlnz
the narticulars required by paragraph 1
of this Article.

Article 12
The exequatur.

1. The head of a eonsular post is ad-
mitted to the exercise of hís functions by
author lzation from the receiving State
termed an exenuatur, whatever the form
of this authorization.

2. A State which refuses to grant an
exenuatur is not obliaed to give to the
sending State reasons for such refusal.
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3. Forstöðumaður ræðisstofnunar skal
ekki hefja störf sín fyrr en hann hefur
fengið viðurkenningu, nema samkvæmt
reglum 13. gr. og 15. gr.

13. gr.
Bráðabirgðastarfsheimild forstöðu-

manna ræðisstofnana.
Meðan viðurkenningar er beðið má

veita forstöðumanni ræðisstofnunar
hráðabirgðaheimild til að rækja störf sín.
Í slíku tilviki skulu ákvæði samnings
þessa gilda.

14. gr.
Tilkynning til stjórnvalda í ræðis-

umdæmi.
Þegar forstöðumanni ræðisstofnunar

hefur verið veitt heimild til að rækja
störf sin, jafnvel til bráðabirgða, skal
viðtökuríkið þegar í stað veita hlutað-
eigandi stjórnvöldum ræðisumdæmisins
vitneskju Hm það. Jafnframt skal það
siá til þess að gerðar séu nauðsynlegar
ráðstafanir til að forstöðumaður ræðis-
stofnunar geti gegnt starfi sínu og notið
þess hagræðis er felst i ákvæðum þessa
samnings.

15. gr.
Framkvæmd starfa forstöðumanns
ræðisstofnunar um stundarsakir.

1. Ef forstöðumaður ræðisstofnunar
getur ekki fregnt störfum sinum eða staða
forstöðumanns ræðisstofnunar er laus
má settur forstöðumaður ræðisstofnunar
starfa um stundarsakir sem forstöðumað-
ur ræðisstofnunarinnar.

2. Sendiráð sendirikisins skal tilkynna
ntanrfktsráðuneyti viðtökurildsins eða
þeim stiórrrvðldum sem það vísar á fullt
nafn setts forstöðumanns ræðisstofnnnar.
Ef sendiríkið hefur ekkt sendiráð í við-
tökurikinu skal forstöðumaður ræðis-
stofnunarinnar sjá um tllkvnnínguna.
Geti hann það ekki skulu þar til bær
stjórnvöld sendiríkisins annast það. Til-
kynningu þessari skal að jafnaði koma
á framfæri fyrir fram. Sé settur forstöðu-
maður ræði~skrifstofu hvorki sendierin-
dreki né ræðiserindreki sendirikisins í
viðtökuríkinu getur viðtökuríkið gert
starfsheimild hans háða samþykki sinu.

3. Subject to the provisions of Articles
13 and 15, the head of a consular post
shall not enter upon his duties until he
has received an exequatur.

Article 13
Provisional admission of heads of

consular posts.
Pending delivery of the exequatur, the

head of a consular post may be admitted
on a provisional basis to the exercise of
his functions. In that case, the provisions
of the present Convention shall apply.

Article 14
Notification to the authorities of the

consular district.
As soon as the head of a eonsular post

is admitted even provisionally to the exer-
cise of his functions, the receiving State
shall immediately notify the competent
authorities of the consular district. It
shall also ensure that the necessary mea-
sures are taken to enable the head of n
consular post to carry out the duties of
his office and to have the benefit of the
provisions of the present Convention.

Article 15
Temporary exercise of the functions of

the head of a consular post.
1. If the head of a consular post is un-

able to carry out his functions or the
posttion of head of consular post is va-
cant, an acting head of post may act pro-
visionally as head of the consular post.

2. The full name of the actina head of
post shall be notified either by the diplo-
mafic rnission of the sending State 01",

if that State has no such missi on in the
receiving State, by the head of the con-
sular post, or, if he is unable to do so,
by any competent authority of the sending
State, to the Ministrv for Foreign Affairs
of the receiving State or to the authority
desianated by that Mínistrv. As a genernl
rttle, this notification shall be ziven in
advance. The receiving State may make
the admission as acting head of post of
a person who is neither a dinlomatic
aaent nor a consular officer of the send-
ing State in the receiving State condltionnl
on its consent.
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3. Þar til bær stjórnvöld viðtökuríkis-
ins skulu veita settum forstöðumanni
ræðisstofnunar aðstoð og vernd. Á meðan
hann veitir ræðisstofnuninni forstöðu
skulu ákvæði samnings þessa taka til
hans á sama grundvelli sem til forstöðu-
manns hlutaðeigandi ræðisstofnunar.
Viðtökuríkið skal samt sem áður ekki
vera skylt að veita settum forstöðumanni
ræðisstofnunar neina slíka aðstöðu, for-
réttindi né friðhelgi ef forstöðumaður
ræðisstofnunarinnar nýtur þeirra aðeins
að fullnægðum skilyrðum sem settur for-
stöðumaður ræðisstofnunar fullnægir
ekki.

4. Þegar svo stendur á sem greint er
í 1. mgr. greinar þessarar og sendiríkið
tilnefnir stjórnarsendimann úr sendiráði
sendhíkisins í viðtökuríkinu sem settan
forstöðumann ræðisstofnunar skal hann
eftir sem áður njóta forréttinda og frið-
helgi stjórnarsendimanna ef viðtöku-
ríkið hreyfir ekk! andmælum gegn þvi.

16. gr.
Innbyrðis virðingarröð forstöðumanna

ræðisstofnana.
1. Virðingarröð forstöðumanna ræðis-

stofnana með sama stigi skal miða við
p'1ð hvaða dag viðurkenning var veitt.

2. Ef forstöðumanni ræðisstofnunar
er veitt heimild til að rækja störf sín um
stundarsakir áður en hann fær viður-
kenningu skal sæti hans i virðingarröð
miðað við það hvaða dag bráðabirgða-
starfsheimild var veitt. Virðingarröð
þessi skal haldast eftir að viðurkenning
hefur verið veitt.

3. Ef tveir eða fleiri forstöðumenn
ræðistofnana hafa fengið viðurkenningu
eða bráðabirgðastarfsheimild sama dag
skal sæti þeirra í virðingarröðinni
ákvarðað með hliðsjón af þvi hvaða daga
viðtökuríkinu voru látin í té skipunar-
bréf þeicra eða svipuð skjöl eða tilkynn-
ingar þær sem 3. mgr. 11. gr. fjallar um.

4. Settir forstöðumenn ræðisstofnana
skulu taka sæti í virðingarröðinni á eftir
öllum forstöðumönnum ræðisstofnana.
Fer innbyrðis virðingarröð þeirra eftir
því hvaða dag þeir hófu störf sín sem

3. The competent authorities of the re-
ceiving State shall afford assistance and
protection to the acting head of post.
While he is in charge of the post, the
provísions of the present Convention
shall apply to him on the sam e basis as
to the head of the consular post con-
cerned. The receiving State shall not,
however, be obliged to grant to an acting
head of post any facility, privilege or im-
munity which the head of the consular
post enjoys only subject to conditions not
fulfilled by the acting head of post.

4. When, in the circumstances referred
to in paragraph 1 of this Article, a mem-
ber of the diplomatic staff of the diplo-
mati e mission of the sending State in the
receiving State is designated by the send-
ing state as an acting head of post. he
shall, if the receiving State does not ob-
ject thereto, continue to enjoy diplom ati e
privileges and immunities.

Article 16
Precedence as between heads of consular

posts.
1. Heads of consular posts shall rank

in each class according to the date of the
grant of the exequatur.

2. If, however, the head of a consular
post before obtaíning the exequatur is ad-
mitted to the exercise of his functions
provisionally, his precedence shall be
determined according to the date of the
provisional admission; this preeedence
shall be maintained after the granting of
the exequatur.

3. The order of precedence as between
two or more heads of eonsular posts who
obtained the exequatur or provisional ad-
mission on the same date shall be deter-
mined according to the dates on which
their commission or similar instruments
or the notifications referred to in para-
graph 3 of Article 11 were presented to
the receiving State.

4. Acting heads of posts shall rnnk
after all heads of consular posts and, as
between themselves, they shall rank ac-
cording to the dates on which they as-
surned their functions as acting heads of
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settir forstöðumenn ræðis stofnana og er
þá miðað við tilkynningar þar að lút-
andi samkvæmt 2. mgr. 15. gr.

5. Kjörræðiserindrekar sem eru for-
stöðumenn ræðisstofnana skulu innan
hvers stigs taka sæti i virðingarröð á eft-
ir forstöðumönnum sendiræðisstofnana,
i þeirri röð og samkvæmt þeim reglum
sem kveðið er á um í ofangreindum máls-
greinum.

6. Forstöðumenn ræðisstofnana skulu
taka sæti framar í virðingarröðinni en
ræðiserindrekar sem hafa ekki þá stöðu.

17. gr.
Framkvæmd stj6rnarerindreksturs

af hálfu ræðiserindreka.
1. Í ríki þar sem sendiríkið hefur ekki

sendiráð og sendiráð þriðja ríkis er ekki
fulltrúi þess má með samþykki viðtöku-
ríkisins heimila ræðiserindreka að hafa
með höndum stjórnarerindrekstur án
þess :lð það hafi áhrif á stöðu hans sem
ræðiserindreka. Framkvæmd slíks erind-
reksturs af hálfu ræðiserindreka skal
ekki veita honum neinn rétt til þess að
krefjast forréttinda og friðhelgi sem
sendierindrekar hafa.

2. Ræðiserindreki má vera fulltrúi
sendiríkisins hjá hvaða alþjóðastofnun
sem er eftir að viðtökuríkinu hefur verið
tilkynnt það. A meðan hann gegnir slíku
hlutverki skal hann hafa rétt it að njóta
allra þeirra forréttinda og friðhelgi sem
slíkum fulltrúum eru veitt samkvæmt
Þióðréttarvenjum og alþjóðasamningum.
Við framkvæmd ræðisstarfa skal hann þó
ekki eiga rétt á frekari undanþágu frá
lögsögu en ræðiserindreki hefur sam-
kvæmt samningi þessum.

18. gr.
Tvö eða fleiri ríki skipa sama mann

ræðiserindreka.
Tvö eða fleiri ríki mega með samþykki

viðtökurfkísins skipa sama mann ræðis-
erindreka í því rfki.

posts as indicated in the notif'ications
given under paragraph 2 of Article 15.

5. Honorary consular officers who are
heads of consular posts shall rank in each
class after career heads of consular posts,
in the order and according to the rules
laid down in the foregoing paragraphs.

6. Heads of consular posts shall have
precedence over consular officers not
having that status.

Article 17
Performance of diplomatic acts by

eonsular officers.
1. In a State where the sending State

has no diplomatic missi on and is not re-
presented by a diplomatic mission of II

third State, a consular officer may, with
the con sent of the receiving State, and
without affecting his consular status, be
authorized to perform diplomatíc acts.
The performance of such acts by a con-
sular officer shall not confer upon him
any right to claim diplomatic privileges
and ímmunítíes,

2. A eonsular officer may, after noti-
fication addressed to the receiving State.
act as representative of the sending State
to any inter-governmental organization.
When so acting. he shall be entitled to
enjoy any pr'ivileges and immunities ac-
corded to such a representative by custo-
mary international law or by internatio-
nal asreements ; however, in respect of
the performance by him of any consular
function, he shall not be entitled to any
zreater immunity from [urísdtction than
that to which a consular officer is en-
titled under the present Convention.

Article 18
Appointment of the same person by two

or more States as a consular officer.
Two or more States may, with the con-

sent of the receiving State, appoint the
sarne person as a eonsular officer in that
State.

11



19. gr.
Skipun ræðisstarfsliðs.

1. Með þeim takmörkunum sem felast
í ákvæðum 20. gr., 22. gr. og 23. gr. hefir
sendiríkið frjálsar hendur varðandi skip-
un ræðisstarfsliðs.

2. Sendiríkið skal tilkynna viðtökurfk-
inu fullt nafn, flokk og stig allra ræðis-
erindreka nema forstöðumanns ræðis-
stofnunar það snemma að viðtökuríkið
hafi nægan tíma til þess að neyta réttar
síns samkvæmt 3. mgr. 23. gr. ef það kýs
að gera það.

3. Sendiríkið má fara þess á leit við
viðtökuríkið að það veiti öðrum ræðis-
erindreka en forstöðumanni ræðisstofn-
unar viðurkenningu ef slikt er áskilið í
lögum og reglum sendiríkisins.

4. Viðtöknrikið getur veitt öðrum
ræðiserindreka en forstöðumanni ræðis-
stofnunar viðurkenningu, ef slíkt er
áskilið í lögum og reglum þess.

20. gr.
Stærð ræðisstarfsIiðsins.

Þegar ekki er gerður ótvíræður samn-
ingur um ~tærð ræðisstarfs1iðsins getur
viðtðkurfkið krafist þess að stærð starfs-
liðsins séu sett takmörk sem það telur
hæfileg og eðlileg með hliðsjón af aðstæð-
um og ástandi í ræðisumdæminu og þörf-
mn hlutaðeigandi ræðisstofnunar.

21. gr.
Innbyrðis virðin!!'arröð ræðiserindreka

við ræðísstofnun.
Sendiráð sendiríkisins - eða forstöðu-

maður ræðisstofnunar ef það ríki hefur
ekki sendiráð í viðtökurikinu - skal til-
kynna utanríkisráðuneyti viðtökurflds-
ins eða þeim stjórnvöldum er það ráðu-
neyti vísar fl innbyrðis virðingarrðð ræð-
iserindreka við ræðisstofnunina, svo og
allar breytingar þar á.

22. gr.
Ríkisfang ræðiserindreka.

1. Það skal vera meginregla að ræðis-
erindrekar séu ríkisborgarar sendiríkls-
ins.

Article 19
Appointment of members of consular

staff.
1. Subject to the provisions of Articles

20, 22 and 23, the sending State may free-
ly appoint the members of the consular
sta ff.

2. The full name, category and class
of all consular officers, other than the
head of a consular post, shall be notified
by the sending State to the receiving
State in sufficient time for the receiving
State, if it so wishes, to exercise its rights
under paragraph 3 of Article 23.

3. The sending State may, if required
by its Iaws and regulatíons, request the
receiving State to grant an exequatur to
a consular officer other than the head of
a consular post.

4. The receiving State may, if required
by its laws and regulations, grant an exe-
uuatur to a consular officer other than
the head of a consular post.

Article 20
Size of the consular staff.

In the absence of an express agreement
as to the size of the consular sta ff, the
receiving State may require that the size
of the staff he kept within limits con-
sidered by it to be reasonable and nor-
mal, having regard to circurnstances and
conditions in the consular district and to
the needs of the particular consular post.

Article 21
Precedence as between consular officers

of a consular post.
The order of precedence as between

the consular officers of a consular post
and any change thereof shall be notified
by the diplomatic mission of the sending
State or, if that State has no such mission
in the receiving State. by the head of the
consular post, to the Ministry for Foreign
Affairs of the receiving State or to the
authority designated by that Ministry.

Article 22
Nationality of consular officers.

1. Consular officers should, in prin-
ciple, have the nationality of the sending
State.
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2. Ræðiserindreka má ekki skipa úr
hópi ríkisborgara viðtökuríkisins nema
með ótvíræðu samþykki þess ríkis og má
afturkalla slíkt samþykki hvenær sem er.

3. Viðtökuríkið getur áskilið sér sama
rétt að því er varðar ríkisborgara þriðja
ríkis sem eru ekki jafnframt ríkisborg-
arar sendiríkisins.

23. gr.
Menn lýstir óæskilegir.

1. Viðtökuríki getur hvenær sem er
tilkynnt sendiríkinu að ræðiserindreki
sé óæskilegur (persona non grata) eða að
einhver annar úr ræðis starfsliðinu sé
ekki viðtökuhæfur. Í slíku tilviki skal
sendiríkið, eftir því sem við á, annað-
hvort kalla hlutaðeigandi mann heim eða
binda enda á störf hans við ræðisstofn-
unina.

2. Ef sendiríkið neitar að framkvæma
skyldur sínar samkvæmt 1. mgr. greinar
þessarar eða lætur það undir höfuð leggj-
ast innan hæfilegs frests getur viðtöku-
ríkið, eftir því sem við á, annaðhvort aft-
urkallað viðurkenningu á hlutaðeigandi
manni eða hætt að telja hann til ræðis-
starfsliðsins.

3. Lýsa má yfir því að maður sem
skipaður hefur verið starfsmaður ræðis-
stofnunar sé ekki viðtökuhæfur, annað-
hvort áður en hann kemur í land við-
tökuríkisins eða áður en hann hefur
störf sín hjá ræðis stofnuninni ef hann er
kominn í viðtökuríkið. Í tilvikum sem
þessum skal sendiríkið ætíð afturkalla
skipun hans.

4. Þegar svo stendur á sem um getur
í 1. og 3. mgr. greinar þessarar er við-
tökuríkið ekki skylt að gefa sendiríkinu
skýringar á ákvörðun sinni.

24. gr.
Tilkynning til viðtökuríkisins um

skipun, komu og brottför.
1. Tilkynna skal utanríkisráðuneyti

viðtökuríkisins eða þeim stjórnvöldum
sem það ráðuneyti vísar á eftirfarandi:

a) skipun starfsmanna ræðisstofnun-
ar, komu þeirra til ræðisstofnunarinnar
að undangenginni skipun, endanlega
brottför þeirra eða lok starfa þeirra og

2. Consular officers may not be ap-
pointed from among persons having the
nationaIity of the receiving State except
with the express consent of that State
which may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the
same right with regard to nationals of a
third State who are not also nationals of
the sending State.

Article 23
Persons declared non grata.

1. The receiving State may at any time
notify the sending State that a consular
officer is persona non grata or that any
other member of the consular sta ff is not
acceptable. In that event, the sending
State shall, as the case may be, either
recall the person concerned or terminate
his functions with the consular post.

2. If the sending State refuses or fails
within a reasonahle time to carry out its
obhgations under paragraph 1 of this
Article, the receiving State may, as the
case may be, either withdraw the exe-
quatur from the person concerned or
cease to consider him as a member of
the consular sta ff.

3. A person appointed as a member of
a consular post may be declared unac-
eeptable before arriving in the territory
of the receiving State or, if already in
the receiving State, before entering on
hís duties wíth the consular post. In any
such case, the sending State shall with-
draw his appointment.

4. In the cases mentioned in para-
graphs 1 and 3 of this Article, the re-
ceiving State is not obliged to give to
the sending State reasons for its decision.

Article 24
Notification to the receiving State of
appointments, arrivals and departures.
1. The Ministry for Foreign Affairs of

the receiving State or the authority de-
signated by that Ministry shall be noti-
fied of:

a) the appointment of members of a
consular post, their arrival after appoint-
ment to the consular post, their finaI de-
parture or the termination of their func-
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hverjar þær breytingar aðrar sem hafa
áhrif á stöðu þeirra og kunna að verða
meðan þeir eru í þjónustu ræðisstofnun-
arinnar;

b) komu og endanlega brottför manns
sem er í fjölskyldu starfsmanns ræðis-
stofnunar og telst til heimilisfólks hans
og, þar sem það á við, þegar maður bæt-
ist í hóp slíkra fjölskylduaðila eða
hverfur úr honum;

e) komu og endanlega brottför einka-
þjónustustarfsmanna, og þegar við á eftir
atvikum, lok slíks starfs þeirra;

d) ráðningu og lausn manna sem bú-
settir eru í viðtökuríkinu sem starfs-
manna ræðisstofnunar eða einkaþjón-
ustustarfsmanna er njóta forréttinda og
friðhelgi;

2. Einnig skal tilkynna komu og end-
anlega brottför fyrir fram þegar það er
unnt.

II. þáttur.
Lok ræðisstarfa.

25. gr.
Lok starfa hjá starfsmanni ræðís-

stofnunar.
Störfum starfsmanns ræðis stofnunar

skal meðal annars ljúka:
a) þegar sendiríkið tilkynnir viðtöku-

ríkinu að störfum hans sé lokið;

b) þegar viðurkenning er afturkölluð;
e) þegar viðtökuríkið tilkynnir sendi-

ríkinu að það sé hætt að telja hann til
ræðisstarfsliðsins.

26. gr.
Brottför úr landi viðtökuríkisins.

Viðtökuríkið skal, jafnvel á hernaðar-
tímum, veita þeim starfsmönnum ræðis-
stofnunar og einkaþjónustustarfsmönn-
um sem eru ekki ríkisborgarar viðtöku-
ríkisins og þeim úr fjölskyldum þeirra
sem teljast til heimilisfólks þeirra, án
tillits til ríkisborgararéttar, nægilegan
frest og aðstöðu til að gera þeim kleift
að undirbúa brottför sina og hverfa úr
landi eins fljótt og auðið er eftir að störf-
um hlutaðeigandi starfsmanna lýkur. Sér-

tions and any other changes affecting
their status that may occur in the course
of their service with the consular post;

b) the arrival and final departure of a
person belonging to the family of a mem-
ber of a consular post forming part of
his household and, where appropriate,
the fact that a person becomes or ceases
to be such a member of the family;

e) the arrival and final departure of
members of the private staff and, where
appropriate, the termination of their ser-
vice as such;

d) the engagement and discharge of
persons resident in the receiving State as
members of a consular post or as mem-
bers of the private staff entitled to pri-
vileges and immunities.

2. When possible, prior notification of
arrival and final departure shall also be
given.

Section II
End of consular functions.

Article 25
Termination of the functions of a

member of a consular post.
The functions of a member of a con-

sular post shall come to an end inter alia:
a) on notification by the sending

State to the receiving State that his func-
tions have come to an end;

b) on withdrawal of the exequatur;
e) on notification by the receiving

State to the sending State that the re-
ceiving State has ceased to consider him
as a member of the consular staff.

Article 26
Departure from the territory of the

receiving State.
The receiving State shall, even in case

of armed conflict, grant to members of
the consular post and members of the
private staff, other than nationals of the
receiving State, and to members of their
families forming part of their households
irrespective of nationality, the necessary
time and facilities to enable them to pre-
pare their departure and to Ieave at the
earliest possible moment after the termi-
nation of the functions of the members
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staklega skal viðtökuríkið, ef þörf kref-
ur, útvega þeim nauðsynleg samgöngu-
tæki til að flytja þá sjálfa og eignir
þeirra, að undanskildum þeim eignum
sem þeir hafa aflað sér íviðtökuríkinu
og útflutningur er bannaður á þegar
brottför ber að höndum.

27. gr.
Vernd ræðisstofnunarsvæðis og ræðis-
skjalasafns og gæsla hagsmuna sendi-

ríkisins við óvenjulegar aðstæður.
1. Ef til slita á ræðissambandi milli

tveggja ríkja kemur:
a) skal viðtökuríkið, jafnvel á hern-

aðartímum, virða og vernda ræðisstofn-
unarsvæðið ásamt eignum ræðisstofnun-
arinnar og ræðisskjalasafninu ;

b) getur sendiríkið felið þriðja ríki
sem viðtökuríkið samþykkir umsjá með
ræðisstofnunarsvæðinu, eignunum þar og
ræðisskjalasafninu ;

e) getur sendiríkið falið þriðja ríki
sem viðtökuríkið samþykkir að gæta
hagsmuna sinna og ríkisborgara sinna.

2. Komi til lokunar ræðisstofnunar
um stundarsakir eða til langframa eiga
ákvæði a-liðar 1. mgr. greinar þessarar
við. Þar við bætist

a) að sendiríki sem hefur ekki sendi-
ráð í viðtökuríkinu en hins vegar aðra
ræðisstofnun í landi þess ríkis getur falið
þeirri ræðisstofnun umsjá með svæði
ræðisstofnunarinnar sem lokað hefur
verið, ásamt eignunum þar og ræðis-
skjalasafni svo og falið henni, ef sam-
þykki viðtökuríkisins kemur til, fram-
kvæmd ræðisstarfa í umdæmi þeirrar
ræðisstofnunar ; eða

b) að ákvæði b- og e-liðar 1. mgr.
greinar þessarar skulu gilda ef sendirík-
ið hefur hvorki sendiráð né aðra ræðis-
stofnun íviðtökuríkinu.

concerned. In particular, it shall, in case
of need, place at their disposal the neces-
sary means of transport for themselves
and their property other than property ac-
quired in the receiving State the export
of which is prohibited at the time of de-
parture.

Article 27
Protection of consular premises and ar-
chives and of the interests of the sending

State in exceptional circumstances.
1. In the event of the severance of con-

sular relations between two States:
a) the receiving State shall, even in

case of armed conflict, respect and pro-
tect the consular premises, together with
the property of the consular post and the
consular archives;

b) the sending State may en trust the
custody of the consular premises, toge-
ther with the property contained therein
and the consular archives, to a third State
aceeptable to the receiving State;

e) the sending State mayentrust the
protection of its interests and those of its
nationals to a third State acceptable to
the receiving State.

2. In the event of the temporary or
permanent closure of a consular post, the
provisions of sub-paragraph a) of para-
graph 1 of this Article shall apply. In
addition,

a) if the sending State, although not
represented in the receiving State by a
diploma'tic mission, has another consular
post in the territory of that State, that
consular post may be entrusted with the
custody of the premises of the consular
post which has been closed, together with
the property contained therein and the
consular archives, and, with the consent
of the receiving State, with the exercise
of consular functions in the district of
that consular post; or

b) if the sending State has no diplo-
matic mission and no other consular post
in the receiving State, the provisions of
sub-paragraphs b) and e) of paragraph
1 of this Article shall apply.
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ll. KAFLI

AÐST AÐA, FORRÉTTINDI OG FRIÐ-
HELGI RÆÐISSTOFNANA, SENDI-
RÆÐISERINDREKA OG ANNARRA
STARFSMANNA RÆÐISSTOFNANA

I. þáttur.

Aðstaða, forréttindi og friðhelgi
ræðisstofn unar.

28. gr.
Starfsaðstaða við ræðisstofnun.

Viðtökuríkið skal veita ræðisstofnun-
inni sem besta aðstöðu til að rækja störf
sín.

29. gr.
Notkun þjóðfána og skjaldarmerkis.
1. Sendiríkið skal hafa rétt til að nota

þjóðfána sinn og skjaldarmerki í við-
tökuríkinu í samræmi við ákvæði greinar
þessarar.

2. Draga má þjóðfána sendirfkisins að
hún og hafa skjaldarmerki þess á bygg-
ingu ræðis stofnunarinnar og við inn-
gangs dyr hennar, á bústað forstöðu-
manns ræðis stofnunarinnar og á farar-
tæki hans þegar það er notað i opinber-
um erindagerðum.

3. Taka skal tillit til laga, reglna og
venja í viðtökuríkinu þegar neytt er þess
réttar sem grein þessi veitir.

30. gr.
Húsnæði.

1. Viðtökuríkið skal annaðhvort auð-
velda sendiríkinu að afla sér, eftir því
sem lög og reglur heimila, nauðsynlegra
húsakynna fyrir ræðisstofnun þess í við-
tökuríkinu eða aðstoða það við öflun
húsnæðis á annan hátt.

2. Viðtökuríkið skal einnig liðsinna
ræðisstofnuninni við öflun hentngs hús-
næðis handa starfsmönnum hennar þegar
þörf krefur.

CHAPTER II

F ACILITIES, PRIVILEGES AND IM-
MUNITIES RELATING TO CONSULAR
POSTS, CAREER CONSULAR OFFI-
CERS AND OTHER MEMBERS OF A

CONSULAR POST

Section I

Facilities, privileges and immunities
relating to a c,onsular post.

Article 28
Facilities for the work of the

consular post.
The receiving State shall accord full

facilities for the performance of the func-
tions of the consular post.

Article 29
Use of national flag and coat-of-arms.
1. The sending State shall have the

right to the use of its national flag and
coat-of-arms in the receiving State in ac-
cordance with the provisions of this Ar-
ticle.

2. The national flag of the sending
State may be flown and its coat-of-arms
displayed on the building occupied by the
consular post and at the entrance door
thereof, on the residence of the head of
the consular post and on his means of
transport when used on official business.

3. In the exercise of the right accorded
by this Article regard shall be had to the
laws, regulatíons and usages of the re-
ceiving State.

Article 30
Accornmodation.

] . The receiving State shall either
facilitate the acquisition on its territory,
in accordance with its laws and re gula-
tions, by the sending State of premises
necessary for its consular post or assist
the latter in obtaining accommodation in
some other way.

2. It shall also, where necessary, assist
the consular post in obtaining suitable
accommodation for its members.
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31. gr.
Friðhelgi ræðisstofnunarsvæðis.

1. Ræðisstofnunarsvæðið skal njóta
friðhelgi að svo miklu leyti sem mælt
er fyrir um Í grein þessari.

2. Stjórnvöld viðtökuríkisins skulu
ekki koma inn á þann hluta ræðisstofn-
unarsvæðisins sem er eingöngu notaður
vegna starfsemi ræðisstofnunarinnar
nema með samþykki forstöðumanns ræð-
isstofnunarinnar, þess sem hann nefnir
til eða forstöðumanns sendiráðs sendi-
ríkisins. ÞÓ má gera ráð fyrir samþykki
forstöðumanns ræðisstofnunarinnar
þegar að höndum ber eldsvoða eða önn-
ur óhöpp sem gera tafarlausar varnarað-
gerðir nauðsynlegar.

3. Með þeim takmörkunum sem felast
í 2. mgr. greinar þessarar ber viðtöku-
ríkinu sérstök skylda til að gera allar
viðeigandi ráðstafanir til að vernda ræð-
isstofnunarsvæðið fyrir öllum atIögum
eða tj óni og koma í veg fyrir að friði
ræðis stofnunarinnar verði á nokkurn
hátt raskað eða virðing hennar skert.

4. Ræðisstofnunarsvæðið, innbú þar,
aðrar eignir ræðisstofnunarinnar og öku-
tæki hennar skulu undanþegin hvers kyns
töku í þágu landvarna eða almannahags.
Ef eignarnám er nauðsynlegt í slíku
augnamiði skal grípa til allra hugsan-
legra ráða til að forðast að valda tálm-
unum við framkvæmd ræðisstarfa og
skulu sendiríkinu án undandráttar
greiddar fullar, viðunandi bætur.

32. gr.
Skattfrelsi ræðisstofnunarsvæðis.

1. Ræðisstofnunarsvæði og bústaður
forstöðumanns sendiræðisskrifstofu sem
sendiríkið eða maður, starfandi á þess
vegum, á eða tekur á leigu skulu undan-
þegin hvers kyns gjöldum og sköttum til
ríkis, sveitarfélaga eða annarra umdæma
nema að því er varðar greiðslu fyrir til-
tekna þjónustu.

2. Skattfrelsi samkvæmt 1. mgr. grein-
ar þessarar skal ekki taka til þeirra
gjalda og skatta sem eiga samkvæmt lög-
um viðtökurikisins að greiðast af við-

Article 31
Inviolability of the consular premises.

1. Consular premises shall be inviol-
able to the extent provided in this Article.

2. The authorities of the receiving
State shall not enter that part of the con-
sular premises which is used exclusively
for the purpose of the work of the con-
sular post except with the consent of the
head of the consular post or of his de-
signee or of the head of the diplomatic
mission of the sending State. The con-
sent of the head of the consular post
may, however, be assumed in case of fire
or other disaster requiring prompt pro-
tective action.

3. Subject to the provisions of para-
graph 2 of this Article, the receiving
State is under a special duty to take all
appropriate steps to protect the consular
premises against any intrusion or da-
mage and to prevent any disturbance of
the peace of the consular post or impaír-
ment of its dignity.

4. The consular premises, their furnish-
ings, the property of the consular post
and its means of transport shall be im-
mune from any form of requistion for
purposes of national defence or public
utility. If expropriation is necessary for
such purposes, all possible steps shall be
taken to avoid impeding the performance
of consular functions, and prompt, ade-
quate and effective compensation shall be
paid to the sending State.

Article 32
Exemption from taxation of consular

premises.
1. Consular premises and the residence

of the career head of consular post of
which the sending State or any person
acting on its behalf is the owner or lessee
shall be exempt from all national, regio-
nal or municipal dues and taxes what-
soever, other than such as represent pay-
ment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation re-
ferred to in paragraph 1 of this Article
shall not apply to such dues and taxes if,
under the law of the receiving State, they
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semjarida sendiríkisins eða umboðs-
manns þess.

33. gr.
Friðhelgi ræðisskjalasafns og ræðis-

skjala.
Ræðisskjalasafn og ræðisskjöl skulu

ætíð vera friðhelg hvar sem þau eru
niðurkomin.

34. gr.
Umferðarfrelsi.

Með þeim takmörkunum sem felast í
lögum og reglum viðtökuríkisins varð-
andi landsvæði þar sem aðgangur er
bannaður eða takmarkaður vegna örygg-
is ríkisins skal það tryggja öllum starfs-
mönnum ræðisstofnunarinnar umferðar-
og ferðafrelsi í landi sinu.

35. gr.
Samgöngufrelsi.

1. Viðtökuríkið skal heimila og tryggja
ræðisstofnuninni samgöngufrelsi í öllum
opinberum erindrekstri. Ræðisstofnunin
getur farið allar eðlilegar leiðir til að
hafa samband við ríkisstjórn, sendiráð
og aðrar ræðisstofnanir sendiríkisins án
tillits til staðsetningar, þar á meðal notað
stjórnarpóstbera eða ræðispóstbera og
sent stjórnarpóst eða ræðispóst auk til-
kynninga á merkjamáli eða dulmáli. ÞÓ
má ræðisstofnun því aðeins setja upp og
nota fjarsenditæki að viðtökuríkið veiti
leyfi til þess.

2. Opinber bréf ræðisstofnunarinnar
skulu vera friðhelg. Með opinberum bréf-
um er átt við öll bréf sem varða ræðis-
stofnunina og starfsemi hennar.

3. Hvorki má opna né leggja hald á
ræðispóst. Ef hlutaðeigandi stjórnvöld
viðtökuríkisins hafa rökstudda ástæðu til
að ætla að í póstinum sé eitthvað annað
en þau bréf, skjöl eða hlutir sem 4. mgr.
greinar þessarar fjallar um geta þau
engu að síður farið fram á að þar til bær
fulltrúi sendiríkisins opni póstinn í við-
urvist þeirra. Neiti stjórnvöld sendiríkis-
ins að verða við slíkri beiðni skal senda
póstinn aftur til upprunastaðar.

are payable by the person who contracted
with the sending State or with the person
acting on its behalf.

Article 33
Inviolability of the consular archives

and documents.
The consular archives and documents

shall be inviolable at all times and wher-
ever they may be.

Article 34
Freedom of movement.

Subject to its laws and regulations
concerning zones entry into which is
prohibited or regulated for reasons of
national security, the receiving State shall
ensure freedom of movement and travel
in its territory to all members of the con-
sular post.

Article 35
Freedom of communication.

1. The receiving State shall permit and
protect freedom of communication on the
part of the consular post for all official
purposes. In communicating with the
Government, the diplomatic missions and
other consular posts, wherever situated,
of the sending State, the consular post
may employ all appropriate means, in-
cluding diplomatic or consular couriers,
diplomatic or consular hags and messages
in code or cipher. However, the consular
post may install and use a wireless trans-
mitter only with the consent of the re-
ceiving State.

2. The official correspondence of the
consular post shall be inviolable. Official
correspondence means all correspon-
dence relating to the consular post and
its functions.

3. The consular bag shall be neither
opened nor detained. Nevertheless, if the
competent authorities of the receiving
State have serious reason to believe that
the bag contains something other than
the correspondence, documents or articles
referred to in paragraph 4 of this Article,
they may request that the bag be opened
in their presence by an authorized re-
presentative of the sending State. If this
request is refused by the authorities of
the sending State, the bag shall be re-
turned to its place of ori gin.
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4. Bögglar þeir sem teljast til ræðis-
póstsins skulu hið ytra bera þess merki
hvers eðlis þeir séu og mega aðeins vera
í þeim opinber bréf og skjöl eða munir
sem ætlaðir eru til opinberra starfa ein-
göngu.

5. Ræðispóstbera skal láta í té opin-
bert skjal sem gefur til kynna stöðu hans
og fjölda böggla í ræðispóstinum. Hann
skal ekki vera ríkisborgari viðtökuríkis-
ins nema samþykki þess komi til, og einn-
ig þarf samþykki viðtökuríkisins ef hann
hefir fasta búsetu í því ríki og er ekki
ríkisborgari sendiríkisins. Við fram-
kvæmd starfa sinna skal hann njóta
verndar viðtökuríkisins. Hann skal njóta
persónulegrar friðhelgi og eigi má beita
hann handtöku né kyrrsetningu í neinni
mynd.

6. Sendirikinu, sendiráðum þess og
ræðisstofnunum er heimilt að tilnefna
sérstaka ræðispóstbera. Í slíkum tilvikum
skulu ákvæði 5. mgr. greinar þessarar
einnig gilda nema hvað friðhelgi sú sem
þar er greind skal falla niður þegar slíkur
póstberi hefur afhent viðtakanda ræðis-
póstinn sem var í vörslu hans.

7. Ræðispóst má fela í umsjá skip-
stjóra eða flugstjóra atvinnuloftfars sem
samkvæmt áætlun mun koma til viður-
kennds víðkomustaðar. Honum skal
fengið í hendur opinbert skjal sem grein-
ir fjölda böggla í póstinum en ekki skal
hann teljast ræðispóstberi. Ræðisstofnun
getur sent einn af starfsmönnum sínum
til að taka póstinn beint og óhindrað í
sína vörslu frá skipstjóranum eða flug-
stjórarrum enda sé samið um slíkt við
hlutaðeigandi stjórnvöld á staðnum.

36. gr.
Samband og samskipti við ríkisborgara

sendiríkisins.
1. Í því skyni að auðvelda framkvæmd

ræðisstarfa sem snerta ríkisborgara
sendiríkisins :

a) skal ræðiserindrekum vera frjálst
að hafa samband og samskipti við ríkis-
borgara sendiríkisins. Ríkisborgarar
sendiríkisins skulu njóta sama réttar að

4. The packages constituting the con-
sular bag shall bear visible external
marks of their character and may con-
tain only official correspondence and
documents or articles intended exclusive-
ly for official use.

5. The consular courier shall be pro-
vided with an official document indica-
ting his status and the number of packa-
ges constituting the consular bag. Except
with the consent of the receiving State
he shall be neither a national of the re-
ceiving State, nor, unless he is a national
of the sending State, a permanent re si-
dent of the receiving State. In the per-
formance of his functions he shall be
protected by the receiving State. He shall
enjoy personal inviolability and shall not
be liable to any form of arrest or deten-
tion.

6. The sending State, its diplomatíc
missions and its consular posts may de-
signate consular couriers ad hoc. In such
cases the provisions of paragraph 5 of
this Article shall also apply except that
the immunities therein mentioned shall
cease to apply when such a courier has
delivered to the consignee the consular
bag in his charge.

7. A consular bag may be entrusted to
the captain of a ship or of a commercial
aircraft scheduled to land at an author-
ized port of entry. He shall be provided
with an official document indicating the
number of packages constituting the bag,
but he shall not be considered to be a
consular courier. By arrangement with
the appropriate local authorities, the con-
sular post may send one of its members
to take possession of the bag directly and
freely from the captain of the ship or of
the aircraft.

Article 36
Comm unication and contact with

nationals of the sending State.
1. With a view to facilitating the exer-

cise of consular functions relating to
nationals of the sending State:

a) consular officers shall be free to
communicate with nationals of the sen-
ding State and to have access to them.
Nationals of the sending State shall have
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því er varðar samband og samskipti við
ræðis erindreka sendiríkisins ;

b) skulu þar til bær stjórnvöld við-
tökuríkisins án undandráttar tilkynna
ræðisstofnun sendiríkisins ef ríkisborg-
ari þess er handtekinn, settur í fangelsi,
látinn sæta gæsluvarðhaldi meðan á máls-
rannsókn stendur eða hnepptur í hald á
annan hátt innan ræðis umdæmisins enda
hilðji hann um að það sé tilkynnt. Öllum
orðsendingum til ræðis stofnunarinnar
frá þeim sem hefur verið handtekinn,
situr í fangelsi, gæsluvarðhaldi eða haldi
skulu ofangreind stjórnvöld einnig koma
til skila án tafar. Stjórnvöld þessi skulu
strax veita hlutaðeigandi manni vitneskju
um rétt hans samkvæmt þessum lið;

c) skulu ræðiserindrekar hafa rétt til
að hitta þann ríkisborgara sendiríkisins
sem er í fangelsi, gæsluvarðhaldi eða
haldi, ræða við hann, skrifast á við hann
og útvega honum lögfræðilega aðstoð.
Þeir skulu einnig hafa rétt til að hitta
sérhvern þann ríkisborgara sendiríkisins
sem er í fangelsi, gæsluvarðhaldi eða
haldi í umdæmi þeirra samkvæmt dómi
eða úrskurði. Engu að síður skulu ræðis-
erindrekar varast að aðhafast nokkuð
fyrir ríkisborgara sem er í fangelsi, gæslu-
varðhaldi eða haldi ef hann er ótvírætt
andvígur slíku.

2. Réttar samkvæmt 1. mgr. greinar
þessarar skal neytt í samræmi við lög
og reglur viðtökuríktsíns enda geri lög-
in og reglurnar kleift að ná til fulls þeim
markmiðum sem stefnt er að með veit-
ingu réttinda samkvæmt grein þessari.

37. gr.
Tilkynningar varðandi dauðsföll, lög-

ráða- eða fjárhaldsmennsku, skip-
strönd og flugslys.

Ef þar til bær stjórnvöld viðtökuríkis-
ins hafa nauðsynlegar upplýsingar til-
tækar er þeim skylt:

a) að tilkynna ræðisstofnun án tafar
ef andlát ríkisborgara sendiráðsins hefur
borið að höndum í umdæmi hennar;

b) að tilkynna hlutaðeigandi ræðis-

the same freedom with respect to com-
munication with and access to consular
officers of the sending State;

b) if he so requests, the competent au-
thorities of the receiving State shall, wíth-
out delay, inform the consular post of the
sending State if, within its consular dis-
trict, a national of that State is arrested
or committed to prison or to custody pen-
ding trial or is detained in any other
manner. Any communicatíon addressed
to the consular post by the person ar-
rested, in prison, custody or detention
shall also be forwarded by the said au-
thorities without delay. The said authori-
ties shall inform the person concerned
without delay of his rights under this
sub-paragraph;

e) consular officers shall have the
right to visit a national of the sending
State who is in prison, custody or deten-
tion, to converse and correspond with
him and to arrange for his legal repre-
sentation. They shall also have the right
to visit any national of the sending State
who is in prison, custody or detention in
their district in pursuance of a judg-
ment. Nevertheless, consular officers
shall refrain from taking action on be-
half of a national who is in prison, cus-
tody or detention if he expressly opposes
such action.

2. The rights referred to in paragraph
1of this Article shall be exercised in con-
formity with the laws and regulations of
the receiving State, subject to the proviso,
however, that the said laws and re gula-
tions must enable full effect to be given
to the purposes for which the rights ac-
corded under this Article are intended.

Article 37
Information in cases of deaths, guar-
dianship or trusteeship, wrecks and

air accídents.
If the relevant information is available

to the competent authorities of the re-
ceiving State, such authorities shall have
the duty:

a) in the case of the death of a natio-
nal of the sending State, to in form with-
out delay the consular post in whose
district the death occurred;

b) to inform the competent consular
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stofnun án tafar sérhvert tilvik þar sem
tilnefning lögráðamanns eða fjárhalds-
aðila virðist vera í þágu hagsmuna manns
undir lögaldri eða annars manns sem
skortir fullt gerhæfi enda séu slíkir menn
ríkisborgarar sendiríkisins. Veiting upp-
lýsinga þessara skal þó ekki hagga fram-
kvæmd laga og reglna viðtökuríkisins
varðandi slíkar tilnefningar;

e) að tilkynna tafarlaust þeirri ræðis-
stofnun sem næst er vettvangi ef skip
með þjóðernisskírteini sendiríkisins
ferst eða strandar i landhelgi eða á
innsævi viðtökuríkisins eða loftfari,
skrásettu í sendlríkinu, hlekkíst á í landi
viðtökurikisins.

38. gr.
Samband við stjórnvöld viðtökuríkisins.

Við framkvæmd starfa sinna mega
ræðiserindrekar snúa sér til:

a) þar til hærra stjórnvalda ræðisum-
dæmis þeirra;

b) þar til bærra ríkísstiórnvalda við-
tökuríkisins ef og að svo miklu leyti sem
lög, reglur og venjur vlðtökurfldsíns eða
alþjóðaaamningar þar um heimila.

39. gr.
Greiðslur og gjöld fyrir ræðis athafnir.
1. Í viðtökurikinu getur ræðisstofnun

krafist þeirra greiðslna og gjalda fyrir
ræðisathafnir sem mælt er fyrir um i
lögum og reglum sendlrfkislns.

2. Fjárhæðir þær sem innheimtar eru
sem greiðslur og gjöld á grundvelli 1,
mgr. greinar þessarar og greiðsInviður-
kenningar vegna slíkra greiðslna og
gialda skulu vera undanþegnar öllum
álögum og sköttum i viðtökurHdnu.

post without delay of any case where the
appointment of a guardian or trustee
appears to be in the interests of a minor
or other person lacking full capacity who
is a national of the sending State. The
giving of this information shall, how-
ever, be without prejudice to the opera-
tion of the laws and regulations of the
receiving State concerning such appoint-
ments;

e) if a vessel, having the nationality
of the sending State, is wreeked or runs
aground in the territorial sea or internal
waters of the receiving State, or if an
aircraft registered in the sending State
suffers an accident on the territory of
the receiving State, to inform without de-
lay the consular post nearest to the scene
of the occurrence.

Article 38
Communication with the authorities

of the receiving State.
In the exercise of their functions, con-

sular officers may address:
a) the competent local authorities of

their consular district;
b) the competent central authorities of

the receiving State if and to the extent
that this is allowed by the laws, re gula-
tions and usages of tbe receiving State
or by the relevant international agree-
ments.

Article 39
Consular fees and charges.

1. The consular post may levy in the
territory of the receiving State the fees
and charges provided by the laws and
rezulations of the sending State for con-
sular acts.

2. The sums collected in the form of
the fees and charges referred to in para-
graph 1 of this Article, and the receipts
for such fees and charges, shall be ex-
empt from all dues and taxes in the re-
ceiving State.

21



II. þáttur.

Aðstaða, forréttindi og friðhelgi sendi-
ræðiserindreka og annarra starfsmana

ræðisstofnunar.

40. gr.
Vernd til handa ræðiserindrekum.

Viðtökuríkið skal sýna ræðiserindrek-
um tilhlýðilega virðingu og gera allar
þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til
að koma í veg fyrir hvers konar tilræði
við persónu þeirra, frelsi eða sæmd.

41. gr.
Persónuleg friðhelgi ræðiserindreka.

1. Ræðiserindreka má ekki handtaka
né hafa í haldi meðan á málsrannsókn
stendur nema um sé að ræða alvarlegan
glæp enda hafi ákvörðun þar til bærs
handhafa dómsvalds komið til.

2. Með þeim takmörkunum sem greint
er frá í 1. mgr. greinar þessarar má ekki
setia ræðiserindreka í fangelsi né leggja
annars konar hömlur á persónufrelsi
þeirra nema til að fullnægja endanlegri
dómsúrlausn.

3. Ef refsimál er höfðað gegn ræðis-
erindreka er honum skylt að koma fyrir
þar til bær stjórnvöld. ÞÓ skal reka málið
barmig að honum sé sýnd sú virðing sem
honum ber vegna hinnar opinberu stöðu
sinnar og tálmað sé sem nllrn minnst
framkvæmd ræðisstarfa nema 1. mgr.
greinar þessarar eigi við. Þegar nauðsyn-
legt hefur reynst að setja ræðiserindreka
í hald við þær aðstæður sem lýst er í 1.
mgr. greinar þessarar skal mál höfðað
gegn honum eins fljótt og auðið er.

42. gr.
'I'Ilkynníne um hanrltöku, hald eða

höfðun refsimáls.
Ef einhver tíl' ræðisstarfsliðinu er

handtekinn eða hafður í haldi meðan á
málsrannsókn stendur eða refsimál er
höfðað gegn honum skal viðtökurikið
þe!!a1' í stnð tilkynna forstöðumanni ræð-
isstofnunarinnar það. Hafi forstöðumað-
urinn sjálfur orðið að sæta einhverri

Section II.

Facilities, privileges and immunities
relating to career consular officers
and other members of a consular

post.

Article 40
Protection of consular officers.

The receiving State shall treat consular
officers with due respect and shall take
all appropriate steps to prevent any at-
tack on their person, freedom or dignity.

Article 41
Personal inviolability of consular

officers.
1. Consular officers shall not be liable

to arrest or detention pending trial, ex-
cept in the case of a grave crime and
pursuant to a decision by the competent
judicia] authority.

2. Except in the case specified in para-
graph 1 of this Article, consular officers
shall not be committed to prison or Iiable
to any other form of restriction on their
nersonal freedom save ill execution of a
[udicial decisiori of final effect.

3. If crirnínal proceedings are institu-
ted against a consular officer, he must
appear before the competent authorities.
Nevertheless, the proceedings shall be
eonducted with the respect dne to him
by reason of his officia 1 position and.
excent in the case specified in paraaranh
1 of this Article, in a manner which will
hamner the exercise of consular functions
as little as possible. When, in the circum-
stances mentioned in paragraph 1 of this
Article, it has become necessary to de-
tain a consular officer, the proceedings
against him shall be instituted with the
minimum of delay.

Article 42
Notification of arrest. detention or

prosecution.
In the event of the arrest or detention,

pending triaI. of a member of the consular
stnff', or of crirninal proceedinas being in-
stituted against him, the receiving State
shall promptly notify the head of the
consular post. Should the latter be him-
self the object of any such rneasure, the
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ofangreindra aðgerða skal viðtökuríkið
tilkynna sendiríkinu það stjórnarboð-
leið.

43. gr.
Undanþága frá lögsögu.

1. Ræðiserindrekar og ræðisstarfs-
menn skulu ekki lúta lögsögu handhafa
dómsvalds eða framkvæmdarvalds við-
tökuríkisins varðandi athafnir sem falla
undir framkvæmd ræðisstarfa.

2. Ákvæði 1. mgr. greinar þessarar
skulu þó ekki taka til einkamáls sem:

a) á rætur sínar að rekja til samnings
þar sem ræðiserindreki eða ræðisstarfs-
maður hefur verið samningsaðili án þess
að semja beint eða óbeint sem fulltrúi
sendiríkisins ; eða

h) þriðii aðili höfðar út af tjóni vegna
slyss í viðtökuríkinu af völdum ökutæk-
is, skips eða loftfars.

44. gr.
Vitnaskylda.

1. Starfsmenn ræðisstofnunar má
kveðja til að bera vitni i málum sem
handhafar dómsvalds eða framkvæmdar-
valds hafa til meðferðar. Ræðisstarfs-
maður eða þjónustustarfsmaður skal ekki
neita að bera vitni nema í þeim tilvikum
sem greind eru í 3. mgr. greinar þessarar.
Neiti ræðiserindreki að bera vitni er ekki
unnt að beita neinum þvingunaraðgerð-
um gegn honum né láta hann sæta refs-
ingu.

2. Stjórnvöld þau sem fara fram ii
vitnisburð af hálfu ræðiserindreka skulu
forðast að trufla framkvæmd starfa hans.
Þegar unnt er mega þau afla sliks vitnis-
burðar í bústað hans eða ræðisstofnun-
inni eða taka við skriflegri skýrslu hans.

3. Starfsmönnum ræðisstofnunar ber
engin skylda til að bera vitni um mál
sem snerta framkvæmd starfa þeirra né
leggja fram opinber bréf og skjöl þeim
viðvíkjandi. Þeim er einnig heimilt að
neita að bera vitni sem sérfróðir aðilar
að því er varðar lög sendirfkisins.

receiving State shall notify the sending
State through the diplomatic channel.

Article 43
Immunity from jurisdiction.

1. Consular officers and consular
employees shall not be amenable to the
jurisdietion of the judicial or admini-
strative authorities of the receiving State
in respect of acts performed in the exer-
cise of consular functions.

2. The provísions of paragraph 1 of
this Article shall not, however, apply in
respect of a civil action either:

a) artsing out of a contract concluded
by a consular officer or a consular em-
ployee in which he did not contract ex-
pressly or impliedly as an agent of the
sending State; or

b) by a third party for damage arising
from an accident in the receiving State
caused by a vehicle, vessel or aircraft.

Article 44
Liability to give evidence.

1. Members of a consular post may be
called upon to attend as witnesses in the
course of [udícial or administrative pro-
ceedings. A consular employee or a mem-
ber of the service staff shall not, except
in the cases mentioned in paragraph 3 of
this Article, decline to give evidence. If fl

consular officer should decline to do so,
no coercive measure or penalty may be
applied to him.

2. The authority requíring the evidence
of a consular officer shall avoid inter-
ference with the performance of his func-
tions. It may, when possible, tak e such
evidence at his residence or at the con-
sular post or accept a statement from
him in writing.

3. Members of a consular post arc
under no obligation to give evidence con-
cernlng matters connected with the exer-
cise of their functions or to produce offi-
cial correspondence and documents re-
lating thereto. They are also entitled to
decline to give evidence as expert wit-
nesses with regard to the law of the sen-
ding State.
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45. gr.
Afsal forréttinda og friðhelgi.

1. Sendiríkið getur afsalað öllum þeim
forréttindum og friðhelgi starfsmanns
ræðisstofnunar sem gert er ráð fyrir í
41. gr., 43. gr. og 44. gr.

2. Afsal skal ætíð gefa berum orðum
nema 3. mgr. greinar þessarar eigi við og
skal viðtökuríkinu tilkynnt það skriflega.

3. Ef ræðiserindreki eða ræðisstarfs-
maður höfðar mál þar sem hann mundi
að öðru jöfnu vera undanþeginn lögsögu
samkvæmt 43. gr. girðir slíkt fyrir að
hann geti borið fyrir sig undanþágu frá
lögsögu varðandi neina gagnkröfu sem er
heirit tengd aðalkröfunni.

4. Afsal undanþágu frá lögsögu í einka-
málum eða framkvæmdarvaldsmálum
skal ekki telja fela i sér afsal undanþágu
frá fullnustugerðum á grundvelli dóms-
úrlausnar. Sérstakt afsal þarf að koma
til um slíkar gerðir.

46. gr.
Undanbága frá skráninearskvldu

útlendinea og reglum um dvalarleyfi.
1. Ræðiserindrekar og ræðisstarfs-

menn ásamt beim 11r fiölskyldum þeirra
sem teliast til heimilisfólks þeirra skulu
undanbegrrír öllum skyldum samkvæmt
lögum og reglum viðtðknrfklslns að því
er varðar skráninsrar-skyldu útlendinga og
reglur Ilm dvalarleyfi.

2. Ákvæði 1. mgr. greinar þessarar
skulu bó ekki gilda um neinn bann ræðis-
starfsmann sem er ekki fastur starfs-
maður sendiríkisins eða rek nr einhverfa
ába+asama einka starfsemi í viðtölOlrildnu
Og Itegnir sama máli um alla í fjölskyldu
sérhvers slíks starfsmanns.

47. gr.
Undanbáza frá reelum um atvinnuleyfi.

l. Að bví er við kemur þiónustustörf-
um í þázu sendiríkisins skulu starfs-
menn ræðisstofnunar vera undanþegnir
hvers konar skyldum um atvinnuleyfi
sem lög og reglur viðtökuríkisins kveða

Article 45
Waiver of priviIeges and Immunítíes.

1. The sending State may waive, with
regard to a member of the consular post,
any of the privileges and immunities pro-:
vided for in ArticIes 41, 43 and 44.

2. The waiver shall in all cases be ex-
press, except as provided in paragraph 3
of this Article, and shall be comm uni-
cated to the receiving State in writing.

3. The initiation of proceedings by a
consular officer or a consular employee
in a matter where he might enjoy im-
munity from jurisdietion under Article
43 shall nreclude him from invoking im-
munity from jurisdiction in respect of
any counter-claim directIy connected with
the principal claim.

4. The waiver of Immunity from juris-
dietion for the purposes of civil or ad-
ministrative proceedings shall not be
deemed to imply the waiver of immunitv
from the measures of execution resultíng
from the [udicial decision; in respect of
such measures, a separate waiver shall
be necessary.

Article 46
Exemption from registration of aliens

and residence permits.
1. Consular officers and consnlar

employees and members of their familíes
forming part of their households shall be
exernpt from all obllgations under the
Iaws and rerrulations of the receiving
State in regard to the registration of
aliens and residence permits.

2. The provisions of paragraph 1 of
this Article shall not, however, apnlv to
any consular emplovee who is not a per-
manent emnlovee of the sendinc State or
who carries on any nr ivate P"ainful oc-
cunation in the receiving State or to any
member of the farnily of any such em-
ployee.

Article 47
Exemption from work permits.

1. Members of the consular post shall,
with respect to services rendered for the
sending State, be exempt from any ohli-
gations in regard to work permits im-
posed by the laws and regulations of the
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á um varðandi nýtingu erlends vinnu-
afls.

2. Einkaþjónustustarfsmenn ræðis-
erindreka og ræðisstarfsmanna skulu
vera undanþegnir þeim skyldum sem frá
greinir í 1. mgr. greinar þessarar ef þeir
gegna ekki einhverjum öðrum ábatasöm-
nm störfum í viðtökurikinu.

48. gr.
Undanþága frá almannatrygginga-

ákvæ3um.
1. Með þeim takmörkunum sem felast

í 3. mgr. greinar þessarar skulu starfs-
menn ræðisstofnunar og þeir úr fiöl-
skyldum þeirra sem teliast til heimilis-
fólks þeirra vera undanþegnir þeim
almannatryazingaákvæðum sem kunna að
gilda í viðtökuríkinu að því er varðar
þjónustu þeirra í þágu sendirikisins.

2. Undanþága Síl sem getið er i 1. mgr.
greinar þessarar skal einnig ná til þeirra
einkaþjónustustarfsmanna sem starfa
eingöngu í ÞJónustu starfsmanna ræðis-
stofnunar að því tilskildu:

a) að þeir séu ekki rfkísborgarar við-
tökuríkisins né hafi fasta búsetu þar; og

b) að þeir njóti réttinda samkvæmt al-
mannatryggingaákvæðum sem eru Í gildi
í sendirfktnu eða þriðja riki.

3. Ef starfsmenn ræðisstofnunar hafa
i þjónustu sinni menn sem undanþágan
samkvæmt 2. mgr. greinar þessarar tekur
ekki til skulu þeir uppfylla þær skvldur
sem almannatryggingaákvæði viðtökn-
ríkisins leltg,ja vinnuveitendum á herðar.

4. Undanþágur þær sem felast í 1. og 2.
mgr. greinar þessarar skulu ekki girða
fyrir frjálsa aðild að almannatrvazíngn-
kerf'i viðtölmriJdsins enda heimili það
ríki slíka aðild.

49. gr.
Skattfrelsi.

1. Ræðiserindrekar og ræðisstarfs-
menn ásamt þeim úr Iiðlskvldum þeirra
sem teljast til heimiIisfólks þeirra skulu
vera undanþegnir öllum gjöldum og
sköttum á einstaklinga og eignir hvort
sem um er að ræða álögur til rfkís, sveit-
arfélaga eða annarra umdæma nema:

receiving State concerning the employ-
ment of foreign labour.

2. Members of the private staff of con-
sular officers and of consular employees
shall, if they do not carry on any other
gainful occupation in the receiving State,
be exempt from the obligatíons referred
to in paragraph 1 of this Article.

Article 48
Social security exemption.

1. Subject to the provisions of para-
graph 3 of this Article, members of the
consular post with respect to servíces
rendered by them for the sending State,
and members of their families forming
part of their households, shall be exempt
from social security provisions which
may be in force in the receiving State.

2. The exernption provided for in para-
graph 1 of this Article shall apply also to
members of the private staff who are in
the sole employ of members of the con-
sular post, on condition :

a) that thev are not nationals of or
permanently ~esident in the receiving
State; and

b) that they are covered by the social
security provisions which are in force in
the sending State or a third State.

3. Members of the consular post who
employ persons to whom the exemption
provided for in paragraph 2 of this Ar-
ticle does not apoly shall observe the
obtiaations which the social securítv pro-
visions of the receiving State impose
upon employers.

4. The exemotion províded for in para-
,granhs 1 and 2 of this Article shall not
preclnde voluntary particination in the
social secur itv system of the receiving
State, provided that such participaflon
is permitted by that State.

Article 49
Exemption from taxation.

1. Consular officers and consular em-
ployees and members of their famities
forming part of their households shall be
exempt from all dues and taxes, persona 1
or real, national, regional or municlpal.
except:
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a) þeim óbeinu sköttum sem eru að
jafnaði innifaldir í verði vöru og þjón-
ustu;

b) gjöldum eða sköttum á fasteignir
í einkaeign í landi viðtökuríkisins, þó
með þeim takmörkunum sem felast í
ákvæðum 32. gr.;

e) dánarbús- og erfðafjár sköttum
ásamt gjöldum af eignayfirfærslum sem
viðtökuríkið leggur á, þó með þeim fyrir-
vara sem felst í ákvæðum h-liðar 51. gr.;

d) gjöldum og sköttum á einkatekjur.
þar á meðal arði af eignum sem eiga upp-
haf sitt í viðtökuríkinu, og eignasköttum
af fjárfestingu í viðskipta- eða fjármála-
fyrirtækjum íviðtökuríkinu;

e) gjöldum sem lögð eru á fyrir til-
tekna veitta þjónustu;

f) þinglýsingar- og réttargjöldum, veð-
mála- og stímpilgjöldum, þó með þeim
undantekningum sem felast í ákvæðum
32. gr.

2. Þjónustustarfsmenn skulu undan-
þegnir gjöldum og sköttum af launum
sem þeir fá fyrir þjónustu sína.

3. Ef starfsmenn ræðisstofnunar hafa
í þjónustu sinni menn sem eru ekki und-
anþegnir greiðslu tekjuskatts af kaupi
sínu eða launum í viðtökuríkinu skulu
þeir fullnægja þeim skyldum sem lög og
reglur þess ríkis leggja vinnuveitendum
á herðar varðandi innheimtu tekjuskatts-
ins.

50. gr.
Tollfrelsi og undanþága frá tollskoðun.

1. Í samræmi við lög þau og reglur
sem viðtökuríkið kann að setja skal það
heimila innflutning á og veita undan-
þáanr frá öllum tollum, sköttum og
skyldum gjöldum, að undanteknum gjöld-
um fyrir geymslu, akstur og svipaða
þjónustu, að þvi er varðar:

a) muni sem ætlaðir eru til opinberra
nota ræðis stofnunarinnar ;

b ) muni sem ætlaðir eru til persónu-
lezra nota ræðiserindreka eða þeirra úr
fjölskyldu hans sem teljast til heimilis-
fólks hans, þar á meðal muni sem ætl-
aðir eru til bústofnunar hans. Neyslu-
varningur skal ekki vera meiri en nauð-

a) indirect taxes of a kind which are
normally incorporated in the price of
goods or services;

b) dues or taxes on private immovable
property situated in the territory of the
receiving State, subject to the provisions
of Article 32;

e) estate, succession or inheritance du-
ties, and duties on transfers, levied by the
receiving State, subject to the pro vi sions
of paragraph b) of Article 51;

d) dues and taxes on private income,
including capital gains, having its source
in the receiving State and capital taxes
relating to investments made in commer-
cial or financial undertakings in the re-
ceiving State;

e) charges levied for specific services
rendered;

f) registration, court or record fees,
mortgage dues and stamp duties, subject
to the provisions of Article 32.

2. Members of the service staff shall
be exempt from dues and taxes on the
wages which they receive for their ser-
vices.

3. Members of the consular post who
employ persons whose wages or salaries
are not exempt from income tax in the
receiving State shall observe the ohliga-
lions which the laws and regulations of
that State impose upon employers con-
cerning the levying of income tax.

Article 50
Exemption from customs duties

and inspection.
1. The receiving State shall, in accor-

dance with such laws and regulations as
it may adopt, permit entry of and grant
exernption from all customs duties, taxes,
and related charges other tban charges
for storage, cartage and similar service,
on:

a) articles for the official use of the
consular post;

b) articles for the personal use of a
consular officer or members of his fami-
lv forming part of his household, inclu-
ding artícles intended for hís establish-
ment. The articles intended for consump-
tion shall not exceed the quantities neces-
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synlegur getur talist til beinna þarfa við-
komandi einstaklinga.

2. Ræðisstarfsmenn skulu njóta þeirra
forréttinda og undanþága sem greindar
eru í 1. mgr. greinar þessarar að því er
við kemur munum sem fluttir eru inn
þegar þeir fyrst setjast að i viðtölmrik-
inu.

3. Persónulegur farangur sem ræðis-
erindrekar og þeir úr fjölskyldum þeirra
sem teljast til heimilisfólks þeirra hafa
meðferðis skal undanþeginn skoðun. ÞÓ
má skoða hann ef gildar ástæður eru til
að ætla að í honum séu aðrir munir en
þeir sem greint er frá í b-lið 1. mgr. grein-
ar þessarar, munir sem samkvæmt lögum
og reglum viðtökuríkisins er bannað að
flytja inn í landið eða út úr því eða mun-
ir sem hita lögum og reglum þess um
sóttvarnir. Slík skoðun skal fara fram i
viðurvist ræðiserindrekans eða þess ill'

fjölskyldu hans sem hlut á að máli.

51. gr.
Dánarbú starfsmanns ræðisstofnunar

eða einhvers úr fjölskyldu hans.
Ef starfsmaður ræðisstofnunar eða

einhver úr fjölskyldu hans sem telst til
heimilisfólks hans deyr skal viðtökurík-
ið:

a) leyfa flutning lausafjár hins látna
úr landi, að undanteknum öllum þeim
eignum sem aflað hefur í viðtökuríkinn
og bannað var að flytja út þegar dauðann
har að höndum;

h) ekki leggja dánarbús- og erfðafjár-
skatta né eignayfirfærslu gjöld. hvort sem
um er að ræða álögur til rlkis, sveitar-
félaaa eða annarra umdæma, á lausafé
ef það er í viðtökurikinu af þeirri ástæðu
einni að hinn látni var þar starfsmaður
ræðisstofnunar eða í fjölskyldu starfs-
manns ræðisstofnunar.

52. gr.
Undanbáza frá persónubundinni

þjónustu og framlagi.
Viðtökuríkið skal undanþiggja starfs-

menn ræðisstofnunar og þá úr fjölskyld-
um þeirra sem teliast til heimilisfólks
þeirra allri persónubundinni þjónustu,
hvers konar opinberri þjónustu og hern-

sary for direct utiIization by the persons
concerned.

2. Consular employees shall enjoy the
privlleges and exemptions specified in
paragraph 1 of this Article in respect of
articles imported at the time of first in-
stallation.

3. Personal baggage accompanying
consular officers and members of their
families forming part of their households
shall be exempt from inspection. It may
be inspected only if there is serious rcason
to believe that it contains artic1es other
than those referred to in sub-paragraph
b) of paragraph 1 of this Article, or ar-
ticles the import or export of which is
prohibited by the laws and regulations of
the receiving State or which are subject
to its quarantine laws and regulations.
Such inspection shall be carried out in
the presence of the consular officer or
member of his family concerned.

Article 51
Estate of a mern ber of the consular post

or of a member of hís fami1y.
In the event of the death of a member

of the consular post or of a member of
hís family forming part of his household,
the receiving State:

a) shall permit the export of the mov-
able property of the deceased, with the
exception of any such property acquired
in the receiving State the export of which
was prohibited at the time of his death;

h) shall not levy national, regional or
municinal estate, succession or inheri-
tance duties, and duties on transfers. on
movable property the presence of which
in the receiving State was due solely to
the presence in that State of the deceased
as fl member of the consular post or as a
member of the family of a member of
the consular post.

Article 52
Exernption from personal services

and contributions.
The receiving State shall exempt mem-

bers of the consular post and members
of their families forming part of their
households from all personal services,
from all public service of any kind what-
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aðarskyldum, t. d. 1 tengslum við upp-
töku, hernaðarframjög og vistun herliðs.

53. gr.
Upphaf og lok forréttinda og friðhelgi

sem eru samfara ræðisstörfum.
1. Sérhver starfsmaður ræðisstofnunar

skal njóta þeirra forréUinda og friðhelgi
sem samningur þessi gerir ráð fyrir frá
þeirri stundu er hann kemur Í land i víð-
tökuríkinu til þess að taka við stöðu
sinni eða, ef hann er þegar kominn i land
þess, frá þeirri stundu er hann tekur við
störfum sínum hjá ræðisstofnuninni.

2. Þeir úr fjölskyldu starfsmanns ræð-
is stofnunar sem teljast til heimilisfólks
hans skulu ásamt einkaþjónustustarfs-
mönnum hans njóta þeirra forréttinda og
friðhelgi sem samningur þessi gerir ráð
fyrir frá þeim degi er hann nýtur for-
réttinda og friðhelgi samkvæmt 1. mgr.
greinar þessarar, frá þeim degi er þeir
koma í land viðtökuríkisins eða frá þeim
degi er þeir komast i hóp ofangreindra
fiöJskylduaðila eða einkaþjónustustarfs-
manna, og er miðað við þann dag sem
síðastur er.

3. Þegar störfum starfsmanns ræðis-
stofnunar er lokið skulu forréttindi og
friðhell:!i hans, þeirra úr fjölskyldu hans
sem teljast til heimilisfólks hans og
einkaþjónustustarfsmanna hans að jafn-
aði falla niður á þeirri stundu er hlutað-
ei.<1;andi einstaklingur hverfur úr við-
tökl1ríkinu eða við lok hæfilegs frests til
brottfarar, eftir þvi hvort ber fyrr að
höndum, en haldast skulu þau til þess
tíma, jafnvel f1 hernaðartímum. Forrétt-
indum og friðhelgi þeirra sem taldir eru
Í 2. mgr. greinar þessarar skal ljúka becar
beir teliast ekki lengur til heimillsfólks
~ða í þjónustu starfsmanns ræðisstofn-
unar en þó skulu forréttindi og friðhelgi
þeirra haldast allt fram ti] brottfarar-
tíma ef þeir hy~giast halda úr viðtölnI-
r iklnu innan hæfilegs frests.

4. Undanþága frá lögsögu skal þó hald-
ast um ótakmarkaðan tima að þvi er tek-
ur til athafna sem ræðiserindreki eða

soever, and from military obIigations
such as those connected with requísitio-
ning, miIitary contrihutions and billeting.

Article 53
Beginning and end of consular privileges

and immunities.
1. Every member of the consular post

shall enjoy the privileges and immunities
provided in the present Convention from
the moment he enters the territory of
the receiving State on proceeding to tak e
up his post or, if already in its territory,
from the moment when he enters on his
duties with the consular post.

2. Members of the family of a member
of the consular post forming part of his
household and members of his private
staff shall receive the privileges and im-
munities provided in the present Conven-
tion from the date from which he enjoys
privileges and immunities in accordance
with paragraph 1 of thi" Article 0)' from
the date of their entry into the territory
of the receiving State or from the date of
their becoming a member of such farnily
or private sta ff, whichever is the Iatest.

3. When the functions of a member of
the consular post have come to an end,
his priviIeges and immunities and those
of a member of his family forming part
of hls household or a member of his pri-
vat e staff sh aIl normally cease at the mo-
ment when the person concerned leaves
the receiving State or on the expiry of
a reasonable period in which to do so,
whichever is the sooner, but shall subsíst
until that time, even in case of armed
confIict. In the case of the persons re-
ferred to in paragraph 2 of this Article,
their nrivileges and irnmunities shaIJ
come to an end when they cease to be-
long to the honsehold or to be in the ser-
vice of a member of the consular post
provided, however, that if such persons
intend leavíng the receiving State within
a reasonable period thereafter, their privi-
leges and immunities shall subsist until
the time of their departure.

4. However, with respect to acts per-
formed by a consular officer or a con-
sular employee in the exercise of hís func-
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ræðisstarfsmaður framkvæmir
sínu sem slíkur.

starfi

5. Beri andlát starfsmanns ræðisstofn-
unar að höndum skulu þeir úr fjölskyldu
hans sem töldust til heimilisfólks hans
halda áfram að njóta þeirra forréttinda
og friðhelgi sem þeim var veitt þar til
þeir hverfa úr viðtökuríkinu eða hæfi-
legur frestur til þess er á enda hvort held-
ur sem gerist fyrr.

54. gr.
Skyldur þriðja ríkis.

1. Ef ræðiserindreki sem býst til að
taka við stöðu sinni, hverfur aftur til
starfa eða snýr aftur til sendiríkisins,
ferðast um eða dvelst í landi þriðja ríkis
sem hefur veitt honum staðfestingarárit-
un, ef hennar var þörf, skal þriðja ríki
veita honum öll þau réttindi sem gert er
ráð fyrir í öðrum greinum samnings
þessa og þörf er á til þess að tryggja
ferð hans um landið eða heimferð. Sama
máli gegnir um þá í fjölskyldu hans sem
teljast til heimilisfólks hans enda njóti
þeir slíkra forréttinda og friðhelgi og eru
annað hvort í för með ræðiserindrekanum
eða ferðast einir sér til hans eða aftur
til sendiríkisins.

2. Þegar svo stendur á sem greint er
frá í 1. mgr. greinar þessarar skal þriðja
ríki ekki hindra för annarra starfsmanna
ræðisstofnunar eða þeirra úr fjölskyldum
þeirra sem teljast til heimilisfólks þeirra
um land sitt.

3. Þriðja ríki skal veita opinberum
bréfum og öðrum opinberum skilaboðum
sem send eru um land þess, þar á meðal
tilkynningum á dulmáli eða merkjamáli.
sama frjálsræði og vernd og viðtökuríkið
er skuldbundið til að veita samkvæmt
samningi þessum. Það skal veita ræðis-
póstberum sem veitt hefur verið staðfest-
ingaráritun þar sem slíks var þörf og
ræðispósti á leið til áfangastaðar sömu
friðhelgi og vernd og viðtökuríkinu ber
skylda til að veita samkvæmt samningi
þessum.

4. Skuldbindingar þær sem hvíla á
þriðja ríki samkvæmt 1., 2. og 3. mgr.
greinar þessarar skulu einnig taka til
þeirra manna sem þar eru greindir og til
ræðispósts og opinberra skilaboða sem

tions, immunity from jurisdiction shall
continue to subsist without limitation of
time.

5. In the event of the death of a mem-
ber of the consular post, the members of
his family forming part of his household
shall continue to enjoy the privileges and
immunities accorded to them until they
leave the receiving State or until the ex-
piry of a reasonable period enabling them
to do so, whichever is the sooner.

Article 54
Obligations of third States.

1. If a consular officer passes through
or is in the territory of a third State,
which has granted him a visa if a visa was
necessary, while proceeding to take up or
return to his post or when returning to the
sending State, the third State shall accord
to him all immunities provided for by
the other Articles of the present Conven-
tion as may be required to ensure his
transit or return. The same shall apply
in the case of any member of his family
forming part of his household enjoying
such privileges and immunities who are
accompanying the consular officer or
travelling separately to join him or to
return to the sending State.

2. In circumstances similar to those
specified in paragraph 1 of this Article,
third States shall not hinder the transit
through their territory of other members
of the consular post or of members of
their families forming part of their house-
holds.

3. Third States shall accord to official
correspondence and to other official com-
munications in transit, including mes-
sages in code or cipher, the same freedom
and protection as the receiving State is
bound to accord under the present Con-
vention. They shall accord to consular
couriers who have been granted a visa,
if a visa was necessary, and to consular
hags in transit, the same inviolability
and protection as the receiving State is
bound to accord under the present Con-
vention.

4. The obligations of third States under
paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall
also apply to the persons mentioned re-
spectively in those paragraphs, and to
official communications and to consular
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komin eru í land þriðja ríkis af óviðráð-
anlegum orsökum.

55. gr.
Virðing fyrir lögum og reglum

viðtökuríkisins.
1. Öllum þeim sem njóta forréttinda

og friðhelgi ber skylda til að virða lög
og reglur viðtökuríkisins, en slík skylda
skerðir þó ekki forréttindi þeirra og frið-
helgi. Þeim er einnig skylt að skipta sér
ekki af innanlandsmálum í því ríki.

2. Ræðisstofnunarsvæðið skal ekki
nota á nokkurn þann hátt sem ósamrým-
anlegur er framkvæmd ræðisstarfa.

3. Ákvæði 2. mgr. greinar þessarar
skulu ekki girða fyrir það að unnt sé að
koma fyrir skrifstofum annarra stofn-
ana eða fyrirtækja í hluta byggingar þar
sem ræðisstofnunarsvæðið er enda séu
slíkar skrifstofur aðskildar frá þeim
skrifstofum sem ræðisstofnunin notar. Í
því tilviki skulu téðar skrifstofur ekki
teljast hluti ræðisstofnunarsvæðisins
samkvæmt samningi þessum.

56. gr.
Ábyrgðartrygging.

Starfsmenn ræðisstofnunar skulu full-
nægja öllum kröfum sem mælt er fyrir í
lögum og reglum viðtökuríkisins varð-
andi ábyrgðartryggingar vegna notkunar
hvers kyns ökutækja, skipa eða loftfara.

57. gr.
Sérstök ákvæði viðvíkjandi ábata-

vænlegri einkastarfsemi.
1. Sendiræðiserindrekar skulu ekki

stunda neina atvinnu- eða viðskiptastarf-
semi í eigin ágóðaskyni íviðtökuríkinu.

2. Forréttindi og friðhelgi samkvæmt
þessum kafla skal ekki veita:

a) ræðisstarfsmönnum né þjónustu-
starfsmönnum sem stunda einhvers
konar ábatavænlega einkastarfsemi i við-
tökuríkinu ;

b) neinum úr fjölskyldu þeirra sem
getið er í a-lið málsgreinar þessarar né
einkaþjónustustarfsmönnum þeirra;

hags, whose presence in the territory of
the third State is due to force majeure.

Article 55
Respect for the laws and regulations

of the receiving State.
1. Without prejudice to their privileges

and immunities, it is the duty of all per-
sons enjoying such privileges and im-
munities to respect the laws and regula-
tions of the receiving State. They also
have a duty not to interfere in the internal
affairs of that State.

2. The consular premises shall not be
used in any manner incompatible with
the exercise of consular functions.

3. The provisions of paragraph 2 of
this Article shall not exclude the possi-
bility of offices of other institutions or
agencíes being installed in part of the
building in which the consular premises
are situated, provided that the premises
assigned to them are separate from those
used by the consular post. In that event,
the said offices shall not, for the purposes
of the present Convention, be considered
to form part of the consular premises.

Article 56
Insurance against third party risks.
Members of the consular post shall

comply with any requirement imposed by
the laws and regulations of the receiving
State in respect of insurance against third
party risks arising from the use of any
vehicle, vessel or aircraft.

Article 57
Special provisions concerning private

gainful occupation.
1. Career consular officers shall not

carry on for personal profit any profes-
sional or commercial activity in the re-
ceiving State.

2. Privileges and immunities provided
in this Chapter shall not be accorded:

a) to consular employees or to mem-
bers of the service staff who carry on
any private gainful occupation in the re-
ceiving State;

b) to members of the family of a per-
son referred to in sub-paragraph a) of
this paragraph or to members of his pri-
vate staff;
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e) þeim úr fjölskyldu starfsmanns
ræðisstofnunar sem stunda sjálfir ein-
hvers konar ábatasama einkastarfsemi í
viðtökuríkinu.

III. KAFLI
REGLUR UM KJÖRRÆÐISERINDREKA

OG RÆÐISSTOFNANIR UNDIR
FORSTÖÐU ÞEIRRA

58. gr.
Almenn ákvæði um aðstöðu, forréttindi

og friðhelgi.
1. Ákvæði 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37.,

38. og 39. gr., 3. mgr. 54. gr. og 2. og 3.
mgr. 55. gr. skulu taka til ræðisstofnana
sem kjörræðiserindreki veitir forstöðu.
Auk þess skal fara um aðstöðu, forrétt-
indi og friðhelgi slíkra ræðisstofnana
eftir ákvæðum 59.,60., 61. og 62. gr.

2. Ákvæði 42. og 43. gr., 3. mgr. 44. gr.,
45. og 53. gr. og 1. mgr. 55. gr. skulu taka
til kjörræðiserindreka. Þar að auki skal
um aðstöðu, forréttindi og friðhelgi slíkra
ræðiserindreka fara eftir 63., 64., 65., 66.
og 67. gr.

3. Þau forréttindi og friðhelgi sem
samningur þessi gerir ráð fyrir skal
hvorki veita neinum úr fjölskyldu kjör-
ræðiserindreka né fjölskyldu ræðisstarfs-
manns sem vinnur við ræðisstofnun und-
ir forstöðu kjörræðiserindreka.

4. Ekki er heimilt að senda ræðispóst
milli tveggja ræðisstofnana í mismunandi
ríkjum sem kjörræðiserindrekar veita
forstöðu nema til komi samþykki þeirra
tveggja viðtökuríkja sem hlut eiga að
máli.

59. gr.
Vernd ræðisstofnunarsvæðisins.

Viðtökuríkið skal gera þær ráðstafanir
sem nauðsynlegar geta talist til að vernda
svæði ræðisstofnunar undir forstöðu
kjörræðiserindreka fyrir öllum árásum
eða tjóni og koma í veg fyrir hvers konar
röskun á friði ræðisstofnunarinnar eða
skerðingu á virðingu hennar.

c) to members of the family of a mem-
ber of a consular post who themselves
carry on any private gainful occupation
in the receiving State.

CHAPTER III
REGIME RELATING rfO HONORARY

CONSULAR OFFICERS AND
CONSULAR POSTS HEADED BY

SUCH OFFICERS

Article 58
General provisions relating to facilities,

privileges and immunities.
1. Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38

and 39, paragraph 3 of Article 54 and
paragráphs 2 and 3 of Article 55 shall
apply to consular posts headed by an
honorary consular officer. In addition,
the facilities, privileges and immunities
of such consular posts shall be governed
by Articles 59, 60, 61 and 62.

2. Articles 42 and 43, paragraph 3 of
Article 44, Articles 45 and 53 and para-
graph 1 of Article 55 shall apply to hon-
rary consular officers. In addition, the
facilities, privileges and immunities of
such consular officers shall be governed
by Articles 63,64, 65, 66 and 67.

3. Privileges and immunities provided
in the present Convention shall not be
accorded to members of the family of an
honorary consular officer or of a con-
sular employee employed at a consular
post headed by an honorary consular of-
ficer.

4. The exchange of consular hags be-
tween two consular posts headed by
honorary consular officers in different
States shall not be allowed without the
consent of the two receiving States con-
cerned.

Article 59
Protection of the consular premises.
The receiving State shall take such

steps as may be necessary to protect the
consular premises of a consular post hea-
ded by an honorary consular officer
against any intrusion or darnage and to
prevent any disturbance of the peace of
the consular post or impairment of its
dignity.
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60. gr.
Skattfrelsi ræðísstofnunarsvæðísins.

1. Það svæði ræðisstofnunar undir for-
stöðu kjörræðiserindreka sem sendiríkið
á eða tekur á leigu skal undanþegið hvers
kyns gjöldum og sköttum til ríkis, sveit-
arfélaga eða annarra umdæma nema að
því er varðar greiðslu fyrir tiltekna veitta
þjónustu.

2. Skattfrelsi samkvæmt 1. mgr. grein-
ar þessarar skal ekki taka til þeirra gjalda
og skatta sem eiga samkvæmt lögum og
reglum viðtökuríkisins að greiðast af við-
semjanda sendiríkisins.

61. gr.
Friðhelgi ræðisskjalasafns og ræðis-

skjala.
Ræðisskjalasafn og skjöl ræðisstofnun-

ar sem kjörræðiserindreki veitir forstöðu
skulu ætíð vera friðhelg hvar sem þau
eru niður komin svo framarlega sem þeim
er haldið aðskildum frá öðrum gögnum
og skjölum, og þá sér í lagi einkabréfum
forstöðumanns ræðisstofnunar eða hvers
þess manns sem starfar með honum og
gögnum þeim, bókum eða skjölum sem
varða atvinnu þeirra eða viðskipti.

62. gr.
Tollfrelsi.

í samræmi við lög þau og reglur sem
viðtökuríkið kann að setja skal það heim-
ila innflutning á og veita undanþágur
frá öllum tollum, sköttum og skyldum
gjöldum, að undanteknum gjöldum fyrir
geymslu, akstur og svipaða þjónustu, að
því er varðar eftirtalda muni sem ætlaðir
eru til opinberra nota ræðisstofnunar
undir forstöðu kjörræðiserindreka :
skjaldarmerki, fána, skilti, innsigli og
stimpla, bækur, opinber prentuð rit,
skrifstofuhúsgögn, skrifstofutæki og
svipaða muni sem ræðisstofnuninni eru
látnir í té af sendiríkinu eða samkvæmt
beiðni af þess hálfu.

Article 60
Exemption from taxation of consular

premises.
1. Consular premises of a consular

post headed by an honorary consular
officer of which the sending State is the
owner or lessee shall be exempt from all
national, regional or municipal dues and
taxes whatsoever, other than such as re-
present payment for specific services
rendered.

2. The exemption from taxation re-
ferred to in paragraph 1 of this Article
shall not apply to such dues and taxes
if, under the laws and regulations of the
receiving State, they are payable by the
person who contracted with the sending
State.

Article 61
Inviolability of consular archives

and documents.
The consular archives and documents

of a consular post headed by an honorary
consular officer shall be inviolable at all
times and wherever they may be, provi-
ded that they are kept separate from
other papers and documents and, in
particular, from the private correspon-
dence of the head of a consular post and
of any person working with him, and
from the materials, books or documents
relating to their profession or trade.

Article 62
Exemption from customs duties.

The receiving State shall, in accordance
with such laws and regulations as it may
adopt, permit entry of, and grant exemp-
tion from all customs duties, taxes, and
related charges other than charges for
storage, cartage and similar services on
the following articles, provided that they
are for the official use of a consular post
headed by an honorary consular officer:
coats-of-arms, flags, sígnboards, seals
and stamps, books, official printed mat-
ter, office furniture, office equipment and
similar articles supplied by or at the in-
stance of the sending State to the con-
sular post.
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63. gr.
Refsimál.

Ef refsimál er höfðað gegn kjörræðis-
erindreka er honum skylt að koma fyrir
þar til bær yfirvöld. ÞÓ skal reka málið
þannig að honum sé sýnd sú virðing sem
honum ber vegna hinnar opinberu stöðu
sinnar og tálmað sé sem allra minnst
framkvæmd ræðis starfa nema þegar
hann er handtekinn eða hafður í haldi.
Þegar nauðsynlegt hefur reynst að setja
kjörræðiserindreka í hald skal mál höfð-
að gegn honum eins fljótt og auðið er.

64. gr.
Vernd til handa kjörræðiserindrekum.
Viðtökuríkinu ber skylda til að veita

kjörræðiserindreka þá vernd sem nauð-
synleg getur talist með hliðsjón af opin-
berri stöðu hans.

65. gr.
Undanþága frá skráningarskyldu útlend-

inga og reglum um dvalarleyfi.
Kjörræðiserindrekar skulu undanþegn-

ir öllum skyldum samkvæmt lögum og
reglum viðtökuríkisins að því er varðar
skráningarskyldu útlendinga og reglur
um dvalarleyfi nema þeir stundi í eigin
ágóðaskyni einhverja atvinnu- eða við-
skiptastarfsemi íviðtökuríkinu.

66. gr.
Skattfrelsi.

Kjörræðiserindreki skal undanþeginn
öllum gjöldum og sköttum af greiðslum
og launum sem hann þiggur af sendirík-
inu vegna framkvæmdar ræðisstarfa.

67. gr.
Undanþága frá persónubundinni

þjónustu og framlagi.
Viðtökuríkið skal undanþiggja kjör-

ræðiserindreka allri persónubundinni
þjónustu, hvers konar opinberri þjón-
ustu og hernaðar skyldum, t. d. í tengsl-
um við upptöku, hernaðar framlög og
vistun herliðs.

Article 63
Criminal proceedings.

If criminal proceedings are instituted
against an honorary consular officer, he
must appear before the competent au-
thorities. Nevertheless, the proceedings
shall be conducted with the respect due
to him by reason of his official position
and, except when he is under arrest or
detention, in a manne l' which will hamper
the exercise of consular functions as little
as possible. When it has become neces-
sary to detain an honorary consular offi-
cer, the proceedings against him shall be
instituted with the mínímum of delay.

Article 64
Protection of honorary consular off'ícers-

The receiving State is under a duty to
accord to an honorary consular officer
such protection as may be required by
reason of his official position.

Article 65
Exemption from registration of aliens

and residence permits.
Honorary consular officers, with the

exception of those who carry on for per-
sonal profit any professional or commer-
cial activity in the receiving State, shall
be exempt from all obligations under the
laws and regulations of the receiving
State in regard to the registration of
aliens and residence permits.

Article 66
Exemption from taxation.

An honorary consular officer shall be
exempt from all dues and taxes on the
remuneration and emoluments which he
receives from the sending State in re-
spect of the exercise of consular func-
tions.

Article 67
Exemption from personal services

and contributions.
The receiving State shall exempt hono-

rary consular officers from all personal
services and from all public services of
any kind whatsoever and from military
obligations such as those connected with
requísitioning, military contributions and
billeting.

33



68. gr.
Kjörfrelsiseðli kjörræðiserindreka-

fyrirkomulagsins.
Sérhverju ríki er frjálst að ákveða

hvort það vill skipa eða taka við kjör-
ræðiserindrek um.

IV. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

69. gr.
Umboðsræðismenn sem eru ekki

forstöðumenn ræðisstofnana.
1. Sérhverju ríki er í sjálfsvald sett að

ákveða hvort það kýs að koma á fót eða
leyfa umboðsræðisskrifstofur undir
stjórn umboðsræðismanna sem sendirík-
ið tilnefnir ekki sem forstöðumenn ræð-
isstofnana.

2. Sendiríkið og viðtökuríkið skulu i
samningi sín á milli ákveða skilyrði varð-
andi starfsemi umboðsræðisskrifstofa
þeirra sem nefndar eru í 1. mgr. greinar
þessarar og kveða á um forréttindi þau
og friðhelgi sem umboðsræðismenn í
fyrirsvari fyrir skrifstofunum skulu
njóta.

70. gr.
Framkvæmd ræðisstarfa af hálfu

sendiráða.
1. Ákvæði samnings þessa taka einnig,

eftir því sem við á, til framkvæmdar ræð-
isstarfa af hálfu sendiráðs.

2. Tilkynna skal utanríkisráðuneyti
viðtökuríkisins eða þeim stjórnvöldum
sem það vísar á nöfn þeirra sendiráðs-
manna sem falið er að starfa í ræðis-
starfadeild sendiráðsins eða skulu með
öðrum hætti annast framkvæmd ræðis-
starfa sendiráðsins.

3. Við framkvæmd ræðisstarfa má
sendiráð snúa sér til:

a) stjórnvalda ræðisumdæmisins;

b) ríkisstjórnvalda viðtökuríkisins ef
það er heimilt samkvæmt lögum, reglum
og venjum viðtökuríkisins eða alþjóða-
samningum þar um.

4. Um forréttindi og friðhelgi sendi-

Article 68
Optional character of the institution of

honorary consular offícers-
Each State is free to decide whether it

will appoint or receive honorary consular
officers.

CHAPTER IV

GENERAL PROVISIONS

Article 69
Consular agents who are not heads

of consular posts.
1. Each State is free to decide whether

it will establish or admit consular agen-
cies conducted by consular agents not de-
signated as heads of consular post by the
sending State.

2. The conditions under which the con-
sular agencies referred to in paragraph 1
of this Article may carry on their activi-
ties and the privileges and immunities
which may be enjoyed by the consular
agents in charge of them shall be deter-
mined by agreement between the sending
State and the receiving State.

Article 70
Exercise of consular functions by

diplomatic missions.
1· The provisions of the present Con-

vention apply also, so far as the context
permits, to the exercise of consular func-
tions by a diplomatic mission.

2. The names of members of a diplo-
mati e mission assigned to the consular
section or otherwise charged with the
exercise of the consular functions of the
mission shall be notified to the Ministry
for Foreign Affairs of the receiving State
or to the authority designated by that
Ministry.

3. In the exercise of consular functions
a diplomatic mission may address:

a) the local authorities of the consular
district;

b) the central authorities of the re-
ceiving State if this is allowed by the
laws, regulations and usages of the re-
ceiving State or by relevant international
agreements.

4. The privileges and immunities of the
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ráðsmanna sem greindir eru í 2. mgr.
greinar þessarar skulu þjóðréttarreglur
um stjórnmálasamband gilda áfram.

71. gr.
Einstaklingar sem eru ríkisborgarar
viðtökuríkisins eða heimilisfastir þar.
1. Ræðiserindrekar sem eru ríkisborg-

arar viðtökuríkisins eða heimilisfastir
þar skulu einungis njóta undanþágu frá
lögsögu og persónulegrar friðhelgi að
því er varðar opinber störf sem þeir
framkvæma innan verkahrings síns og
forréttinda sem veitt eru í 3. mgr. 44. gr.,
nema viðtökuríkið veiti frekari aðstöðu,
forréttindi og friðhelgi. Að því er kemur
við ræðiserindrekum þessum skal við-
tökuríkið einnig fullnægja skyldu þeirri
sem kveðið er á um í 42. gr. Ef refsimál
er höfðað gegn ræðis erindreka sem hér
um ræðir skal reka málið þannig að tálm-
að sé sem allra minnst framkvæmd ræð-
isstarfa nema þegar hann er handtekinn
eða hafður í haldi.

2. Aðrir starfsmenn ræðisstofnunar
sem eru ríkisborgarar viðtökuríkisins eða
heimilisfastir þar skulu ásamt fjölskyld-
um sínum og fjölskyldum þeirra ræðis-
erindreka sem greint er frá í 1. mgr. grein-
ar þessarar aðeins njóta aðstöðunnar,
forréttindanna og friðhelginnar að svo
miklu leyti sem viðtökuríkið veitir þeim
þau réttindi. Sömuleiðis skulu þeir úr
fjölskyldum starfsmanna ræðisstofnunar
og þeir einkaþjónustustarfsmenn sem eru
ríkisborgarar viðtökuríkisins eða heim-
ilisfastir þar einungis njóta aðstöðunnar,
forréttindanna og friðhelginnar í þeim
mæli sem viðtökuríkið heimilar. Viðtöku-
ríkið skal þó fara svo með lögsögu sína
yfir mönnum þessum að ekki valdi óeðli-
legum truflunum á framkvæmd starfa við
ræðisstofnunina.

72. gr.
Jafnræði.

1. Við framkvæmd ákvæða samnings

members of a diplomatic mission reíer-
red to in paragraph 2 of this Article shall
continue to be governed by the rules of
international law concerning diplomatic
relations.

Article 71
Nationals or permanent residents of

the receiving State.
1. Except in so far as additional facili-

ties, privileges and immunities may be
granted by the receiving State, consular
officers who are nationals of or perma-
nently resident in the receiving State shall
enjoy only immunity from jurisdiction
and personal inviolability in respect of
official acts performed in the exercise of
their functions, and the privilege pro-
vided in paragraph 3 of Article 44. So far
as these consular officers are concerned,
the receiving State shall likewise be
bound by the obligation laid down in
Article 42. If criminal proceedings are
instituted against such a consular officer,
the proceedings shall, except when he is
under arrest or detention, be conducted
in a manner which will hamp er the exer-
cise of consular functions as little as pos-
sible.

2. Other members of the consular post
who are nationals of or permanently resi-
dent in the receiving State and members
of their families, as well as members of
the families of consular officers referred
to in paragraph 1 of this Article, shall
enjoy facilities, privileges and immunities
only in so far as these are granted to
them by the receiving State. Those mem-
bers of the families of members of the
consular post and those members of the
private staff who are themselves natio-
nals of or permanently resident in the
receiving State shalllikewise enjoy facili-
ties, privileges and immunities only in so
far as these are granted to them by the
receiving State. The receiving State shall,
however, exercise its jurisdiction over
those persons in such a way as not to
hind er unduly the performance of the
functions of the consular post.

Article 72
Non-discrimination.

1. In the application of the provisions
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þessa skal viðtökuríkið ekki mismuna
ríkjum.

2. ÞÓ skal ekki talið að mismunun eigi
sér stað:

a) þegar viðtökuríkið túlkar eitthvert
ákvæði samnings þessa þröngt í fram-
kvæmd vegna þess að þröngri túlkun er
beitt við framkvæmd ákvæðisins gagn-
vart ræðis st ofn unum þess í sendiríkinu ;

b) þegar ríki veita hvert öðru, á grund-
velli venju eða með samningi, betri kjör
en tilskilið er í ákvæðum samnings þessa.

73. gr.
Tengsl samnings þessa við aðra

alþjóðasamninga.

1. Ákvæði samnings þessa skulu ekki
hafa áhrif á aðra alþjóðasamninga sem í
gildi eru milli ríkja sem eru aðilar að
þeim.

2. Ekkert í samningi þessum skal girða
fyrir það að ríki geti gert alþjóðasamn-
inga er staðfesti, auki við, rýmki eða
kveði nánar á um ákvæði hans.

V. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

74. gr.
Undirritun.

Samningur þessi skal liggja frammi
til undirritunar af hálfu allra ríkja sem
eru aðilar að Sameinuðu þjóðunum, sér-
stofnunum þeirra eða samþykktum al-
þjóðadómstólsins, og allra annarra ríkja
sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna
býður að gerast aðilar að samningum, á
þeim tíma sem hér segir:

til 31. október 1963 í utanríkisráðu-
neyti lýðveldisins Austurríkis og síðan til
31. mars 1964 í aðalstöðvum Sameinuðu
þjóðanna í New York.

75. gr.
Fullgilding.

Samning þennan skal fullgilda. Skulu
fullgildingarskjölin afhent framkvæmda-
stjóra Sameinuðu þjóðanna til vörslu.

of the present Convention the recervmg
State shall not discriminate as between
States.

2. However, discrimination shall not be
regarded as taking place:

a) where the receiving State applies
any of the provisions of the present Con-
vention restrictively because of a restrío-
tive application of that provision to its
consular posts in the sending State;

b) where by custom or agreement
States extend to each other more favour-
able treatment than is required by the
provisions of the present Convention.

Article 73
Relationship between the present Con-

vention and other international
agreements.

1. The provisions of the present Con-
vention shall not affect other internatio-
nal agreements in force as between States
parties to them.

2. Nothing in the present Convention
shall preclude States from concluding
international agreements confirming or
supplementing or extending or amplify-
ing the provisions thereof.

CHAPTER V
FINAL PROVISIONS

Article 74
Signature.

The present Convention shall be open
for signature by all States Members of
the United Nations or of any of the spe-
cialized agencies or Parti es to the Sta-
tute of the International Court of Justice,
and by any other State invited by the
General Assembly of the United Nations
to become a Party to the Convention, as
follows until 31 October 1963 at the Fe-
deral Ministry for Foreign Affairs of the
Republic of Austria and subsequently, un-
til 31 March 1964, at the United Nations
Headquarters in New York.

Article 75
Ratification.

The present Convention is subject to
ratification. The instruments of ratifica-
tion shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations.
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76. gr.
Aðild.

Sérhverju ríki í einhverjum þeirra fjög-
urra hópa sem taldir eru í 74. gr. skal
heimilt að gerast aðili að samningi þess-
um. Aðildarskjölin skulu afhent fram-
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna til
vörslu.

77. gr.
Gildistaka.

1. Samningur þessi skal ganga í gildi á
þrítugasta degi eftir að tuttugasta og ann-
að fullgildingar- eða aðildarskjalið hefur
ver ið afhent framkvæmdastjóra Samein-
uðu þjóðanna til vörslu.

2. Gagnvart sérhverju ríki sem fullgild-
ir samninginn eða gerist aðili að honum
eftir afhendingu tuttugasta og annars
fullgildingar- eða aðildarskjalsins til
vörslu skal samningurinn ganga í gildi á
þrítugasta degi eftir afhendingu þess rík-
is á fullgildingar- eða aðildarskjali sinu
til vörslu,

78. gr.
Tilkynningar fram'kvæmdastjórans.

Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóð-
anna skal tilkynna öllum ríkjum innan
sérhvers þeirra fjögurra hópa sem taldir
eru í 74. gr.:

a) undirritanir undir samning þennan
og afhendingu fullgildingar- eða aðildar-
skjala til vörslu samkvæmt 74., 75. og
76. gr.:

b) gildistökudag samnings þessa sam-
kvæmt 77. gr.

79. gr.
Gildir textar.

Frumriti samnings þessa sem gerður er
á ensku, frönsku, kínversku, rússnesku
og spænsku með jafngildum textum skal
komið í vörslu framkvæmdastjóra Sam-
einuðu þjóðanna en hann skal senda öll-
um ríkjum innan sérhvers hópanna fjög-
urra sem taldir eru í 74. gr. staðfest eftir-
rit af þvi.

Article 76
Accession.

The present Convention shall remain
open for accession by any State beleng-
ing to any of the four categories mentio-
ned in Article 74. The instruments of ac-
cession shall be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations.

Article 77
Entry into force.

1. The present Convention shall enter
into force on the thirtieth day fcllowing
the date of deposit of the twenty-second
instrument of ratification or accession
with the Secretary-General of the United
Nations.

2. For each State ratifying or acceding
to the Convention after the deposit of the
twenty-second instrument of ratification
or accession, the Convention shall enter
into force on the thirtieth day after de-
posit by such State of its instrument of
ratification or accession.

Article 78
Notifications by the Secretary-General.
The Secretary-General of the United

Nations shall inform all States belenging
to any of the four categories mentioned
in Article 74:

a) of signatures to the present Con-
vention and of the deposit of instruments
of ratification or accession, in accordance
with Articles 74, 75 and 76;

b) of the date on which the present
Convention will enter into force, in ac-
cordance with Article 77.

Article 79
Authentic texts.

The original of the present Convention,
of which the Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally
authentic, shall be deposited with the Sec-
retary-General of the United Nations,
who shall send certified copies thereof
to all states belonging to any of the four
categories mentioned in Article 74.

37



ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undir-
ritaðir fulltrúar með fullu umboði frá
ríkisstjórnum sínum, undirritað samning
þennan.

GJÖRT í Vínarborg 24. april 1963.

Fylgiskjal II.

KJÖRFRJÁLS BÓKUN VARÐANDI
RÍKISBORGARARÉTT

Aðildarríki að bókun þessari og Vínar-
samningnum um ræðissamband sem sam-
þykktur var á ráðstefnu Sameinuðu þjóð-
anna, haldinni í Vínarborg dagana 4.
mars til 22. apríl 1963, og verður hér á
eftir nefndur "samningurinn"

láta í ljós ósk um að setja reglur sín á

milli um ríkisborgararétt starfsmanna
ræðis stofnunar og þeirra manna úr fjöl-
skyldu þeirra sem teljast til heimilis-
fólks þeirra, og

gera samkomulag um það sem fer hér
á eftir:

1. gr.
Í bókun þessari skal heitið "starfsmenn

ræðisstofnunar" hafa þá merkingu sem
ákveðin er í g-lið 1. mgr. 1. gr. samnings-
ins, þ. e. "ræðiserindrekar, ræðisstarfs-
menn og þjónustustarfsmenn".

2. gr.
Starfsmenn ræðisstofnunar sem eru

ekki ríkisborgarar viðtökuríkisins og
þeir menn úr fjölskyldum þeirra sem
teljast til heimilisfólks þeirra skulu ekki
öðlast ríkisborgararétt viðtökuríkisins
eingöngu á grundvelli laga þess ríkis.

3. gr.
Bókun þessi skal liggja frammi til

undirritunar af hálfu allra ríkja sem
kunna að verða aðilar að samningum á
þeim tíma sem hér segir:

IN WITNESS WHEREOF the under-
signed Plenipotentiaries, being duly aut-
horized thereto by their respective Go-
vernments, have signed the present Con-
vention.

DONE AT VIENNNA, this twenty-
fourth day of April, one thousand nine
hundred and sixty-three.

OPTIONAL PROTOCOL CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY

The States Parties to the present Proto-
col and to the Vienna Convention on Con-
sular Relations, hereinafter referred to as
"the Convention", adopted by the United
Nations Conference held at Vienna from
4 March to 22 April 1963,

Expressing their wísh to estahlish
rules between them concerning acquisi-
tion of nationaltty hy members of the
consular post and by members of their
families forming part of their households,

Have agreed as follows:

Article I
For the purposes of the present Proto-

col, the expression "members of the con-
sular post" shall have the meaning as-
signed to it in sub-paragraph g) of para-
graph 1 of Article 1 of the Convention,
namely, "consular officers, consular em-
ployees and members of the service staff".

Article II
Members of the consular post not being

nationals of the receiving State, and mem-
bers of their families forming part of
their households, shall not, solely by the
operation of the law of the receiving
State, acquire the nationality of that State.

Article III
The present Protocol shall be open for

signature by all States which may become
Parties to the Convention, as follows: un-
til 31 October 1963 at the Federal Mini-
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til 31. október 1963 í utanríkisráðu-
neyti lýðveldisins Austurríkis og síðan
til 31. mars 1964 í aðalstöðvum Samein-
uðu þjóðanna í New York.

4. gr.
Bókun þessa skal fullgilda. Skulu full-

gildingarskjölin afhent framkvæmda-
stjóra Sameinuðu þjóðanna til vörslu.

5. gr.
Öllum ríkjum sem kunna að verða að-

ilar að samningnum skal heimilt að ger-
ast aðilar að bókun þessari. Aðildarskjöl-
in skulu afhent framkvæmdastjóra Sam-
einuðu þjóðanna til vörslu.

6. gr.
1. Bókun þessi skal ganga í gildi sama

dag og samningurinn eða á þrítugasta
degi eftir að annað fullgildingar- eða að-
ildarskjal að bókuninni hefur verið af-
hent framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð-
anna til vörslu, og skal miðað við síðari
dagsetninguna.

2. Gagnvart sérhverju ríki sem full-
gildir bókun þessa eða gerist aðili að
henni eftir gildistöku hennar i samræmi
við 1. mgr. greinar þessarar skal bókunin
ganga í gildi á þrítugasta degi eftir af-
hendingu þess ríkis á fullgildingar- eða
aðildarskjali sinu til vörslu.

7. gr.
Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóð-

anna skal tilkynna öllum ríkjum sem
kunna að verða aðilar að samningnum:

a) undirritanir undir bókun þessa og
afhendingu fullgildingar- eða aðildar-
skjala til vörslu samkvæmt 3., 4. og 5.
gr.;

b) gildistökudag bókunar þessarar
samkvæmt 6. gr.

8. gr.
Frumriti bókunar þessarar sem gerð er

á ensku, frönsku, kínversku og spænsku
með jafngildum textum skal komið í
vörslu framkvæmdastjóra Sameinuðu
þjóðanna en hann skal senda öllum ríkj-

stry for Foreign Affairs of the Republic
of Austria and, subsequently, until 31
March 1964, at the United Nations Head-
quarters in New York.

Article IV
The present Protocol is subject to rati-

fication. The instruments of ratification
shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations.

Article V
The present Protocol shall remain open

for accession by all States which may be-
come Parties to the Convention. The in-
struments of accession shall be deposited
with the Secretary-General of the United
Nations.

Article VI
1. The present Protocol shall enter into

force on the same day as the Convention
or on the thirtieth day following the date
of deposit of the second instrument of
ratification of or accession to the Proto-
col with the Secretary-General of the
United Nations, whichever date is the
later.

2. For each State ratifying or acceding
to the present Protocol after its entry into
force in accordance with paragraph 1 of
this Article, the Protocol shall enter into
force on the thirtieth day after deposit
by such State of its instrument of ratifi-
catíon or accession.

Article VII
The Secretary-General of the United

Nations shall inform all States which may
become Parties to the Convention:

a) of signatures to the present Proto-
col and of the deposit of instruments of
ratification or accession, in accordance
with Articles III, IV and V;

b) of the date on which the present
Protocol will enter into force, in accor-
dance with Article VI.

Article VIII
The original of the present Protocol,

of which the Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally
authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations,
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um sem greind eru í 3. gr. staðfest eftirrit
af því.

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undir-
ritaðir fulltrúar, með fullu umboði frá
ríkisstjórnum sínum, undirritað bókun
þessa.

GJÖRT í Vínarborg 24. april 1963.

Fylgiskjal nl.

K.JÖRFRJÁLS BÓKUN VARÐANDI
SKYLDUBUNDNA LAUSN

DEILUMÁLA

Aðildarríki að bókun þessari og Vínar-
samningnum um ræðissamband sem sam-
þykktur var á ráðstefnu Sameinuðu þjóð-
anna, haldinni í Vínarborg dagana 4.
mars til 22. apríl 1963, og verður hér á
eftir nefndur "samningurinn"

láta í ljós ósk um að hlíta hinni skyldu-
bundnu lögsögu Alþjóðadómstólsins í öll-
um deilumálum þeirra á milli varðandi
túlkun eða framkvæmd samningsins
nema aðilarnir hafi komið sér saman um
einhverja aðra leið til lausnar deilunni
innan hæfilegs frests, og

gera samkomulag um það sem fer hér
á eftir:

1. gr.
Deilur sem rísa um túlkun eða fram-

kvæmd samningsins skulu falla undir
hina skyldubundnu lögsögu Alþjóðadóm-
stólsins og má Því skjóta þeim til AI-
þjóðadómstólsins samkvæmt kröfu hvers
þess deiluaðila sem er aðili að þessari
bókun.

2. gr.
Á tveggja mánaða tímabili frá Því að

annar aðilinn hefur tilkynnt hinum þá
skoðun sína að um deilu sé að ræða geta

who shall send certified copies thereof to
all States referred to in Article III.

IN WITNESS WHEREOF the under-
signed plenipotentiaries, being duly aut-
horized thereto by their respective Go-
vernments, have signed the present
Protocol.

DONE AT VIENNA, this twenty-f'ourth
day of April, one thousand nine hundred
and sixty-three.

OPTIONAL PROTOCOL CONCERNING
THE COMPULSORY SETTLEMENT

OF DISPUTES

The States Parties to the present Proto-
col and to the Vienna Convention on Con-
sular Relations, hereinafter referred to as
"the Convention", adopted by the United
Nations Conference held at Vierrna from
4 March to 22 April 1963,

Expressing their wísh to resort in all
matters concerníng them in respect of any
dispute arising out of the interpretation
or application of the Convention to the
compulsory jurisdietion of the Inter-
national Court of Justice, unless some
other form of settlement has been agreed
upon by the partles within a reasonable
period,

Have agreed as follows:

Article I
Disputes arising out of the interpreta-

tion or application of the Convention
shall lie within the compulsory jurisdic-
tion of the International Court of Justice
and may accordingly be brought before
the Court by an application made by any
party to the dispute being a Party to the
present Protocol.

Article II
The parties may agree, within a period

of two months after one party has noti-
fied its opinion to the other that a dispute
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aðilarnir samið um að skjóta málinu til
gerðardóms en ekki Alþjóðadómstólsins.
Að þeim fresti liðnum getur hvor aðilinn
um sig krafist þess að deilan sé lögð til
Alþjóðadómstólsins.

3. gr.
1. Á sama tveggja mánaða tímabilinu

geta aðilarnir samið um að taka upp
sáttaumleitanir áður en málið er lagt fyr-
ir Alþjóðadómstólinn.

2. Sáttanefnd skal gera tillögur innan
fimm mánaða frá því að hún var skipuð.
Ef aðilarnir samþykkja ekki tillögur
hennar innan tveggja mánaða eftir að
þær voru gerðar getur hvor aðili um sig
hafist þess að Alþjóðadómstóllinn fjalli
mn málið.

4. gr.
Ríki þau sem eru aðilar að samningn-

um, hinni kjörfrjálsu bókun varðandi
öðlun ríkisborgararéttar og bókun þess-
ari geta hvenær sem er lýst yfir því að
þau vilji rýmka ákvæði bókunar þessarar
svo að þau taki til deilna sem rísa út af
túlkun eða framkvæmd hinnar kjör-
frjálsu bókunar um öðlun ríkisborgara-
réttar. Slíkum yfirlýsingum skal beint til
framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.

5. gr.
Bókun þessi skal liggja frammi til und-

irritunar af hálfu allra rikja sem kunna
að verða aðilar að samningnum á þeim
tíma sem hér segir:

til 31. október 1963 i utanríkisráðuneyti
lýðveldisins Austurríkis og síðan til 31.
mars 1964 í aðalstöðvum Sameinuðu þjóð-
nnna i New York.

6. gr.
Bókun þessa skal fullgilda. Skulu full-

gildingarskjölin afhent framkvæmda-
stjóra Sameinuðu þjóðanna til vörslu.

7. gr.
Öllum ríkjum sem kunna að verða að-

ilar að samningnum, skal heimilt að ger-
ast aðilar að bókun þessari. Aðildarskjöl-

exists, to resort not to the International
Court of Justice but to an arbitral tri-
bunal. After the expiry of the said pertod,
either party may bring the díspute before
the Court by an application.

Article III
1. Withín the same period of two

months, the parties may agree to adopt
a conciliation procedure before resorting
to the International Court of Justice.

2. The conciliation comrnission shall
make its recommendations within five
months after its appointment. If its re-
commendations are not accepted by the
parties to the dispute within two months
after they have been delivered, either
party may bring the dispute before the
Court by an application.

Article IV
States Parties to the Convention, to the

Optional Protocol concerning Acquisition
of Nationality, and to the present Proto-
col may at any time declare that they
will extend the provisions of the present
Protocol to disputes arising out of the
interpretation or application of the Op-
tional Protocol concerning Acquisition of
Nationality. Such declarations shall be
notified to the Secretary-General of the
United Nations.

Article V
The present Protocol shall be open for

signature by all States which may be-
come Parties to the Convention as fol-
lows: until 31 October 1963 at the Fede-
1'31 Ministry for Foreign Affairs of the
Republic of Austria and, subsequently,
until 31 March 1964, at the United Nations
Headquarters in New York.

Article VI
The present Protocol is subject to ratí-

fication. The instruments of ratification
shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations.

Article VII
The present Protocol shall remain open

for accession by all States which may
become Parties to the Convention. The
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in skulu afhent framkvæmdastjóra Sam-
einuðu þjóðanna til vörslu.

8. gr.
1. Bókun þessi skal ganga í gildi sama

dag og samningurinn eða á þrítugasta
degi eftir að annað fullgildingar- eða að-
ildarskjal að bókuninni hefur verið af-
hent framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð-
anna til vörslu, og skal miðað við síðari
dagsetninguna.

2. Gagnvart sérhverju ríki sem full-
gildir bókun þessa eða gerist aðili að
henni eftir gildistöku hennar í samræmi
við 1. mgr. greinar þessarar skal bókunin
ganga í gildi á þrítugasta degi eftir af-
hendingu þess ríkis á fullgildingar- eða
aðildarskjali sínu til vörslu.

9. gr.
Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóð-

anna skal tilkynna öllum ríkjum sem
kunna að verða aðilar að samningnum:

a) undirritanir undir bókun þessa og
afhendingu fullgildingar- eða aðildar-
skjala til vörslu samkvæmt 5., 6. og 7.
gr.;

b) yfirlýsingar sem gefnar eru sam-
kvæmt 4. gr. bókunar þessarar;

e) gildistökudag bókunar þessarar
samkvæmt 8. gr.

10. gr.
Frumriti bókunar þessarar sem gerð er

á ensku, frönsku, kínversku, rússnesku
og spænsku með jafngildum textum skal
komið í vörslu framkvæmdastjóra Sam-
einuðu þjóðanna en hann skal senda öll-
um ríkjum sem greind eru í 5. gr. stað-
fest eftirrit af þvi.

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undir-
ritaðir fulltrúar, með fullu umboði frá
ríkisstjórnum sinum, undirritað bókun
þessa.

GJÖRT í Vínarborg 24. april 1963.

instruments of accession shall be deposi-
ted with the Secretary-General of the
United Nations.

Article VIII
1. The present Protocol shall enter

into force on the same day as the Con-
vention or on the thirtieth day following
the date of deposit of the second instru-
ment of ratification or accession to the
Protocol with the Secretary-General of
the United Nations, whichever date is the
later.

2. For each State ratifying or acceding
to the present Protocol after its entry
into force in accordance with paragraph
1 of this Article, the Protocol shall enter
into force on the thirtieth day after de-
posit by such State of its instrument of
ratification or accession.

Article IX
The Secretary-General of the United

Nations shall inform all States which may
become Parties to the Convention:

a) of signatures to the present Pro to-
col and of the deposit of instruments of
ratification or accession, in accordance
with Articles V, VI and VII;

b) of declarations ma de in accordance
with Article IV of the present Protocol;

e) of the date on which the present
Protocol will enter into force, in accor-
dance with Article VIII.

Article X
The original of the present Protocol, of

which the Chinese, English, French, Rus-
sian and Spanish texts are equally aut-
hentic, shall be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations, who
shall send certified copies thereof to all
States referred to in Article V.

IN WITNESS WHERE OF the under-
signed plenipotentiaries, being duly aut-
horized thereto by their respective Go-
vernments, have signed the present Proto-
col.

DONE AT VIENNA, this twenty-
fourth day of April, one thousand nine
hundred and sixty-three.
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