
 Виенска конвенция от 1963 г. 

за консулските отношения 

 

Член 5. Консулски функции 

Консулските функции се състоят в следното: 

а) защита в приемащата държава на интересите на изпращащата държава и на 
нейните граждани, физически и юридически лица, в границите, допускани от 
международното право; 

b) съдействие за развиване на търговски, икономически, културни и научни връзки 
между изпращащата държава и приемащата държава, а също така съдействие за 
развиване по друг начин на приятелски отношения между тях в съответствие с 
разпоредбите на тази конвенция; 

с) изясняване с всички законни средства на условията и развитието на търговския, 
икономическия, културния и научния живот в приемащата държава, съобщаване за 
тях на правителството на изпращащата държава и предоставяне на сведения на 
заинтересуваните лица; 

d) издаване на паспорти и документи за пътуване на граждани на изпращащата 
държава, както и на визи или съответни документи на лица, желаещи да посетят 
изпращащата държава; 

е) оказване на помощ и съдействие на граждани, физически и юридически лица, на 
изпращащата държава; 

f) изпълняване на функции на нотариус, длъжностно лице по гражданското 
състояние и на други подобни функции, а също така изпълняване на някои функции 
от административен характер при условие, че това не противоречи на законите и 
правилниците на приемащата държава; 

g) защита на интересите на гражданите, физически и юридически лица, на 
изпращащата държава в случай на наследяване на територията на приемащата 
държава в съответствие със законите и правилниците на приемащата държава; 

h) охрана в рамките, установени от законите и правилниците на приемащата 
държава, на интересите на малолетни и недееспособни граждани на изпращащата 
държава, особено когато се налага установяването над такива лица на 
настойничество или попечителство; 

i) като се съблюдават практиката и процедурата, действуващи в 
приемащатадържава, да представляват гражданите на изпращащата държава или 
да вземат мерки,за да се осигури подходящото им представяне пред съдебни или 
други органи наприемащата държава, за да се поиска в съответствие със законите и 
правилниците наприемащата държава вземането на временни мерки с оглед 
охраната на правата и интересите на тези граждани, когато поради отсъствие или 
друга причина те не могат своевременно да защитават своите права и интереси; 



j) предаване на съдебни и несъдебни документи или изпълнение на съдебни 
поръчки за разпит в съответствие с действуващите международни споразумения или 
при липса на такива споразумения по всеки друг начин, съвместим със законите и 
правилниците на приемащата държава; 

k) упражняване на предвидените от законите и правилниците на изпращащата 
държава права на контрол и инспекция на морските и речните кораби, плаващи под 
флага на изпращащата държава, и на самолетите, регистрирани в тази държава, 
както и по отношение на техните екипажи; 

l) оказване помощ на корабите и самолетите, посочени в буква "к" на този член, и на 
техните екипажи, приемане на декларации за пътуването на тези кораби, 
преглеждане и оформяне на корабните документи и без да се накърняват правата 
на органите на приемащата държава, разследване на всякакви произшествия, 
станали по време на пътуването, и разрешаване на всякакви спорове между 
капитана, командния състав и моряците, доколкото това се предвижда от законите и 
правилниците на 


