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ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДРЖ АВЉ АНА  
У ИНОСТРАНСТВУ ПРЕМА КОНЗУЛАРНИМ  КОНВЕНЦИЈАМА

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Поједпнац, какой што прекорачн границе државе са ко- 
јом je у држављанској вези, мора се ловиновати законима и 
пропнсима замље на чнјој се територији налазн. Такав његов 
положај представ.ьа логичну лоследицу огшггеприхваћеног на- 
чела да свака држава поседује нај вишу власт, suprema potestas, 
над свим лицима и стварима на сопственој територији. Ипак, 
тернторијални принцип не одрнче сваюи значај државллнској 
вези појединца са властитом землкхм. Напротив, свака држава 
je овлашћена да, с поливом на свој персоналии суверешгтет и 
у гранидама меЬународног права, преко овлашћених органа у 
иностранству пруж!И заштиту овојим државл^нпма.1

Оза фуккција, устаноаъена обичајним правом, нашла je  
потврду у бројним међународним yroeopmia. Бечка конвенција 
о конэуларним односима од 1963. године предвиђа да конзул 
може да штнти у држави пријема интересе државе именовасьа 
и њених физЈгчкнх и прав них лица у границама тсоје допушта 
међународно право.1 2 Сличая став следе и бројне конзуларне 
коквенције ко je je Југославија закључила на билатералној ос-

1 Б. Јанковић, 3. Радивојевић, МеЬународно јавно право, Београд 
1991, стр. 118; С. Аврамов, Међународно јавно право, Београд 1980, стр. 
82.

2 За текст конвенције: Службени лист СФРЈ — Додатак: МеЬународ- 
ни уговори, бр. 5/1966.
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нови.Ј У њнма се обично наводи да оишти задаци конзула обу- 
хватај-у, иэмеЬу осталог, заштиту права и интереса физичких 
:шца државе именовања или лруж а1ье помоЬи сейм лицкма 
на свом конзуларном поаручју.

Заштита ј утос.товенских лржав;ьана у нностранству као 
предмет конзуларне заштите може се пооматрати у два вида. 
Први, који je по сшом предмету ужи, гиче се правке заштите 
домаћих држав.ъана у поступцима пред судовима или другим 
органима стране државе (на пример, заступа1ье пред судом, ста- 
рате.ъство и ел.). Друга, шири вид заштите састоји се у пружа- 
iby различитих облика помоКи ј угословен зким држав.ъаиима у 
односима који нису негюсредно везани за органе власти стране 
државе (нпр. евиденција држав.ъанства, издава1ьс пасоша и 
виза, регистрација грађаноких стања или зак-ъучеше бракова).

Иатожено разликовагье ннје уооичајено у теорији међу- 
народног права, већ се оба вида подводе под оишти појам кои- 
зуларне заштите. Иста став прихваИен je у већиии двостраиих 
уговора које je наша земља зак.ъучила са страним државама. 
У њима су само побројане области у којима конзули пружају 
заштиту и поадоћ југословенским држав.ьанпма (рецимо, отите * V

з Јагославија je заключила конзуларне конвснције и конвешшјс р 
мастањивању са слеаећим државама: Албанијом (конвенпија о наста- 
њнвању и конзуларној служби од 1926. године; Службене новине бр. 117 
/1929), Аустријом (конэуларни уговор од 1960. године; Ci. лист СФРЈ-До- 
датак бр. 5/1969), Белгијом (конзуларна конвсниија од 1969. године; Сл. 
лист СФРЈ-Додатак бр. 49/1974), Болнвијом (конзуларна конвениија од 
1962. године; Ст. лист ФНРЈ-Додатак бр. 11/1963), Бугарском (конзуларна 
конвеиција оя 1963. године; Сл. лист ФНРЈ-Додатак бр. 11/1963), Чехосло
вацком (конвенција од 1981. године; Сл. лист СФРЈ-Међумародни угово
ри бр. 6/1984), Француском (конвенција конзуларна и о настан«ивануу од 
1929. године; Службене новине бр. 112/1929), Грчком (конзуларна конвен- 
ција од 1974. године; Сл. лист СФРЈ-Додатак бр. 9/1976), Ираком (конзу
ларна конвенција од 1980. године; Сл. лист СФРЈ-Међународнн уговори 
бр. 1/1982), Италијом (конзуларна конвенција од 1960. године; Сл. лист 
ФНРЈ-Додатак бр. 6/1963), Кино»« (конзуларна конве»пхија од 1982. годи
не; Сл. лист СФРЈ-Међународни сговори бр. 2/1984), Либијом (конвс-шија 
о конэуларним односима од 1981. године; Сл. лист СФРJ-МеЬународн11
V говори бр. 2/1984), МаЬарском (конзуларна конвениија од 1963. године; 
Сл. лист ФНРЈ-Додатак бр. 13/1963), Монголнјом (конзуларна конвенција 
од 1966. године; Сл. лист СФРЈ-Додатак бр. 10/1967), ДР Немачком (ком- 
зуларна конвенцнја од 1964. године; Ст. лист СФРЈ-Додатак бр. 14/1964), 
Поласном (конзуларна конаенција од 1982; Ст. лист СФРЈ-Mcby народ
им уговори бр.’ 9/1984), Румунијом (конзуларна конвенција од 1974. го
дине; Ст. лист СФРЈ бр. 66/1974), СССР-ом (конзуларна конвсчција од 
1960. године; Ст. ,wrr ФНРЈ-Додатак бр. 8/1961), САД (конвснцнја изме
Ьу Србије и САД која одређује права, «гмутштете и привнлегије конзу- 
дарних агената од 1881. године; Српске новине бр. 268/1882). Швајиар- 
ском (конвенција са Србијом о наста»ьиванл* и конзулству од 1888. го- 
д«гне; Српске новине бр 83 4 888), Турском (конзуларна кочвенштја од 
1968. године; Ст. лист СФРЈ-Додатак бр. 9/1972) и В. Британијом (конзу
ларна конвеннија од 1965. године; Сл. лист СФРЈ-Додатак бр. 10/1966). 
Текстови наведе*гих конвенција »юлу се наћи у 36«грин меЬународннх 
уговора из области правосуЬа, књига II, Стужбени лист, Београд 1985.
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функције конзула, наслеђивање и лловидба).4 Изуэетах чине 
конзуларне канвенцнје Југославнје са Ираком, Кином, Либијом, 
ЧССР, По.ъском и Румунијом, које у оквиру огаите оаредое о 
функцијама конзула јасно одвајају заштиту права и обавеза 
домаћих држав.ъана од пружања ламоћи овим лицима.

II. KOH3YJIAPHA ЗАШТИТА Y УЖЕМ ОМИСЛУ

Посебно разматрање ужег вида конзуларне заштите југо- 
словенски.х држааъана у иностранству има своје ггуно оправ
дана. Нај пре, зато што правна заштита схваћена stricto sensu 
може да обухвати само оне облике деловања конзула који су 
везаии за напосредно учешће наших држав.ъана у кривичном, 
грађанском и управ ном поступку пред надлежит« органима 
државе пријема. И друго, таква деоба омогућава прегледнију 
систематизациј у конкретних облика пружања правне зашлите 
југословеноким државл>аннма од стране конзула. Оставлюjyhn 
1Ю страни раэлике у дета.ъима, ужи вид конзуларне заштите 
може се свести на четири облика: заступање у поступку пред 
судовима и другим органима, заштиту у кривич ним стварима, 
заштиту у наследном стварима и послове у материји старатеъ- 
ства.

1. Заступање југословенских држав.ъана

Право конзула да на свом подручју пределав.ъа наше др- 
жављане у од носим а са властима територнјалне државе један 
je од традиционалних облика заштите. Засдупању се прибегава 
у свим случајевима када домаћи државъани због одеуства или 
друпгх разлога нису у  могућностн да лтгчно и на време штиле 
своја права или интересе, а нису именовали своје ттуномоћни- 
ке. Зато се ово право врши док јутословенаки држављаннн не 
одрецн пунамоћника или сам не предуэме заштиту својих пра
ва н интереса. Право да буде заступник конзул врши по служ- 
беној дужности и без пунам оћја, али се гнме не Д1гра у  прнме- 
иу прошгеа државе пријема којн се односе на обавезно засту- 
пање од стране адвоката или спешу ал но пуномоћје.5

Посебан случај заступадьа, који предвиђају ноке конзу- 
ларне конвенције,6 везан je за помоћ посади домаћнх бродова 
током НЛ1ХОВОГ боравка у водама или лукама државе гтријема. 
Конзул, найме, може да заједно са заповедником брода или 
планом посаде изаЬе пред суд или друти орган како би пружио 
помоћ у поступку пред тим органима.

4 Видели конвенцнје са Албанијом. Аустри јом, Белгијом. Боливнюм. 
Бугарско.ч. Фраштжом, Грчком. Италијом, Мађарском. Монгшнтјом, 
СССР-ом, САД. Турском и В. Британијом.

s Чл. 19. конвенције са Бугарсясом; чл. 10 конвешгије са Грчком.
6 Чл. 49, став 5. канвенције ca Чехословачкам и чл. 53. став 5. кон- 

венције са Похьском.
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Заступање југословенаких држаа.ъана не 'мора увек да 
аначи лично ангажовање конзула у сузском или другом поступ
ку. Оно може да се саетоји у старању да се обеэбеои одговара- 
јуНи заступник или ггменовашу другог лица за гтуномоЫшка. С 
друге стране, заступање схваћено у најшнрем смотслу подразу- 
мева преагзимагье најразноврснијнх мера у цилуу пружања 
1 фавне заштите, као што су: тражење oèjaniibeiba од судова и 
друтих органа у стварима наших држав,ъана, осигурагье помо- 
Ьн правиика, обеэбеЬегье превоЬегьа, иступагье у улоэи тумача 
или именование таквог тумача.

2. Заштита у кривичним стварима

Конзул мора бити без одлагања обавештен о сваком слу- 
чају хапшења, притварагьа или лишавања и ограничавагьа сло
боде ј утословенског аржав.ъашжа на сжхм подручју. Он може 
да посети ухапшено лтще, да са н>им разговара и преаузима 
мере неопходне за иегову одбрану пред судом или другим ор
ганом државе лријема. Право « а  посету и дописнвање конзул 
пма и «ада се домаћи државл>анин, «осле изрицања нравно- 
снажне одлуке, налази на издржавању казне, с тим што се ова 
права остварују у оквиру закона и прописа територијалне др
жаве.

Y  кривичним стварима које се односе на југословенске 
бродове прописан je опецнјалан поступак. Надлежии органи 
државе пријема којн намеравају да предузму меру принуде 
или лакрену исграгу на броду дужнн су да о томе обавесте 
конзула. Исто се поступа у случају кривичног гоњења и саслу- 
шагьа заповедника иди члана посаде брода. Ухолико због хит- 
ности предмета го не буду учинили, па конзул није присуство- 
вао извршењу радши, н алеж ки  органи треба да му одмах дос- 
таве поттлго објашгьетье о чињеница/ма и «редузетим ралтьа- 
ма.7

3. Заштита у наследным стварима

Заштита права југословеноких државл»ана у стварима на- 
слеЬивагьа чини посебан облик конзуларне заштите.* * Нахдежни 
органи државе при ј ем а дужни су да обавесте хонэула о  сва
ком случају смрти нашег држав.ъанина. Иста обавеза, без об
дира на државл>анство оставиоца, постоји уколико те наслед
ник или легатар коме евентуално припала наследство отворено 
на територији државе пријема југословенски држав.ъаттн. Ако

7 Чл. 50. конвенције са Чехословачкой; чл. 19. став 6. конвениије 
са Руммнијом.

• Ближе о томе: К. Сајко. Правки положаi страгиаиа v C<t>PJ на ос
нове конвенција којима се утврђују конзуларне функпије, Годишњак 
Правног факултета у Сарајеву, 1973, стр. 304—309.
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су ова лица неспособна или одсутна конэул их пуноправно 
предсташьа пред властима државе пријема без потребе подно- 
шен>а посебног пуно.моћја.

Y  односу на заоставштину наших држав.л>ана конзул има 
право да присуствује њеном пошгсу и да сарађује са надлеж- 
ним властима државе пријема рада предузимања мера за заш- 
титу и очувэтье им овине ш  заоставштине. У  том ци.ъу он може 
да тражи именовање старатеља заоставштине или да предложи 
продају покретних телесних ствари подложннх квару.

Посебна права конэул им а ако ј угословенски државъанин 
који није стално настањен у држави прнјема умре за време 
привременог боравка или на проттоватьу преко н>ене терито- 
рије. Y  овом случаj у се личин предмети, документи, новац и 
друге ствари које je умрли miao код себе, без посебних фор- 
малности, дају на привремено чуваше конзулу ради коначне 
предаје наследншцгма. Тиме се не дира у  право судскнх и уп- 
равних власти државе пријема да траже повраћај ових ствари 
у цил^у спровођења оставинског поступка или због потреба 
кривичне истраге.9

4. Старательство

Ужи вид конзуларне зашлите обт-хвата и послове у области 
старатељства (тутела и куратела). Задатак je конзула да се ста
ра о интересима пословно неспособшгх и ограничено пословно 
способннх југословенских држављана и нлгховој имовнни која 
je остала без надзора. Сагласно законима и пропнснма Југослд- 
вије и државе пријема он може да постав.ъа или предлаже 
именозагье старатсъа овим лицнма или управнш<а њихове 
нмовине без зашлите.10

Да би успешно вршно ту функцнју конзул мора бита оба- 
вештен од власти државе пријема о сваком сл\*чају у коме je 
потребно поставита старатсъа. Исто тако конзул се обавешта- 
ва о свакој прнвременој мери која je предузета ради заштите 
интереса малолетних или пословно неспособннх лица наших др- 
жавсьана. Уколнко органн државе гтријема одлуче да одређено 
лице поставе за старатсъа дужнн су да пр>едходно к он сулу ју 
конзула. Ње.му се доставл>ају и периодични извештаји о aiepa- 
ма пред узе тим ради спровођења старате.ъства.

9 Чл. 31. конвенције са Болнвијом; чл. 44. став 5. конвеиштје са 
Чехословачком.

!0 Чл. 25. кокзенцнје са Аустријом; чл. 27. конвенције са Боливијом; 
чл. 29. конвенцнје са Бу rape ком; чл. 45. конвениије са Чехословачком; 
чл. 24. конвенције са Фраипуском; чл. 15. конвенције са Грчком; чл. 20. 
став 3. конвенције са Ираком; чл. 16. конвенцнје са Кимом; чл. 24. кон- 
вещице са Либијом; чл. 33. конвенције са Турском; чл. 20. конвенције са 
Монгалијом; чл. 29. конввнције са Полезном и чл. 23. конвенције са 
СССР-ом.
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III. КОНЗУЛАРНА ЗАШТИТА У ШИРЕМ СМИСЛУ

Конзуларна заштита с.хааЬена lato sensu подразумева ука- 
зивање најразнавранијих облика ломоћи јутословежжил! држаз- 
.ьанима у стварима које нису непосредно везане за органе вла
сти државе пријема. Овај вид заштите обухвата: евиденци jy 
држав-ьанства, издавање путних и справа, регистрации у грађан- 
ских стан>а, бележничке послове и депозит, достав.ъа1ье аката, 
као и надзор над пловидбом и памоћ дамаЬнм бродовима и 
«аздухопловима.

1. Евиденци ја држављансгва

Конзуди воде евиденцију јутословенских држав.ъана који 
су статно или привремено настањени на њихово.м подручју. 
Они лримају од авих лица изјаве и молбе у вези са државл>ан- 
;твом и издају одговарајућа документа. Таква евиденциј а не 
ослобађа наше држав.ъане обавезе да поштују пронисе државе 
пријема о пријавллгвању странаца."

Појеаине конвенције овлашћују конзуле да обављају пос
лове у вези са војном обавезом, укључујуЈти ениденциј у и рег- 
рутовање војних обвеэника, упућивање појединачних позива и 
издавање других докумената. Наведени послови не смеју се вр- 
шити принуд но, јер  би томе био повређен териториј алии суве
ренитет државе нријама, већ само под у словом да се наши др- 
жав.ъани доброво.ъно подвргну ислутвењу војне обавезе.u

Конзули имају право да на оглаоној таблн конзулата или 
прок о оредстава јавног информисања објављују обазештельа 
намоьена домаћим држављанима. Уколкко се држава пријема 
не против» они могу уггућиватн југословенским држав.ъаннма 
саопиггења поводом набора и референдума и примати гласачке 
.гиспнће од лица која имају бирачко право.11

2. Издавање путных ысправа

Задатак je хонзула да југословенскнм држав.ъаннма изда- 
ј у пасоше и друге путне иелраве, да обнав.иају, продужавају 
или лоншптавају њихоиу важиост или замењују ове исправе. 
Свим лицкма која желе да лутују у Југославију они издају пот
ребив улазне, излазне или транзитне визе. За вршење радњи у 
вези са пут ним исправама и визама конзули наплаћују таксе 11 12 *

11 Чл. 15. став 1. конвенције са Бутарском; чл. 14. став 1. конвенције 
са Ираком.

12 Чл. 20. став 3. конвенције са Асстријам; чл. 26. ставови 1. и 4. 
конвенције са Боливијом; чл. 14. став 2. конвенције са Ираком; чл. 26. 
конвениије са В. Британијом; чл. 28. конвенције са Француском.

и Видет ставове 3. и 4. конвенције са Ираком.
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предвиЬене нашим пропиеима. Међутим, неке конвенције14 
предвиђају ослобађаше држављана страна уговориица од оба- 
веэе плаћања иакнаде на основу реципроцитета.

3. Регистрација граЬанских стања

Y окладу са јутословенским прописима конзули воде ма- 
тнчне кшиге роЬених и умрлих за наше држав.ъане и издају 
изводе из тих юьига. Од ових лица они примају све изјаве и 
молбе о статусним питањима.

Конзули имају право да у иностранству заосгьуче брак из- 
међу југословенских држааъана15 и издају изводе из матичних 
кнхига венчаних. Нжхоеа je  обавеза да о закључењу брака оба- 
весте у што краћем року органе државе лријема. Y исто време 
они су овлашћени да региструју развод брака до кога je дошло 
на основу правноанажне пресуде надлежног југословенског ор
гана.

ВоЬеше матичних књига од стране конзула не ослобађа 
држааъане наше зеч.ъе од обавезе да према закону државе 
пријама изврше регистрацију рођења, смрти или брака код над
лежног органа те државе.16

4. Бележнички послови и депозит

Пружајући помоћ југословеноким држаагьанима, конзули 
се појављују у нотарској улози. Y  ствари, они обаалају све 
иослове за које би у иашој земли био наолежан ванпарнични 
суд, и то кахо у поглеяу докумената државе при ј ем a који he 
се користатн у Југославији, тако и неправа наше државе који 
he бита употреблен» у тернторијалној држави.17 * Као јавни бе- 
лежник конзул има право да: а) приема, састааъа и оверава из- 
јаве југословенских држав.ъана; b ) састав.ъа, оверава и прима 
на чуаање н>нхаве тестаменте; с) оверава егшое, препнее, изводе 
и преводе докумената издатих од органа наше земље или др
жаве пријема; d) оверава псгшисе јутословенскнх држав.ъана 
или овлашћених функционера наше земле или државе п ри е
ма; е) оверава датуме инструмената, докумената и уговора; О 
нздаје и оверава потврде о пореклу робе.”

14 Чл. 20. став 4. конвенције са Аустријом; чл. 15. конвенције са 
Ираком.

15 За дашу анализу: К. Сајко, op. cit., стр. 302—304.
14 Чл. 16. конвеншгје са Ираком: чл. 12. конвениије са Кином: чл. 

26. конвенцнje са В. Брнтанијом.
17 Б. Јанковић, 3. Радивојевић, op. cit., стр. 265.
14 Чл. 19. коивенције са Аустрнјом; чл. 25. став 3. конвенције са 

Баливијом; чл. 17. став 1. конвенцкје са Бугарском; чл. 38. конвенције 
са Чехословачкам; чл. 23. коквенције са Француском; чл. 13. став 1. 
конвекције са Грчкач; чл. 21. став 1. коивендиje са Ираком; чл. 23. 
конвениије са Либијом; чл. 22. став 1. конвениије са МаЬарском; чл. 41. 
конвенције са По.ъскам; чл. 18. канвенције ca Румунијом; чл. 18. конвен- 
ције са СССР-ом и чл. 28. конвенцнје са Турсясом.

12



Право je конзула да пнем оно саставл>ају и овераваЈу уго
воре или једностране правые аисте југословенсккх држав.ъана 
који се не односе на заенивање и пронос стварних права над 
непокретносгима у држави пријома. Порея тога, они су овлаш- 
Ьсни да састављају и оверавају уговоре, без обзира на држав- 
.ъанство страна, а ко се ти акти типу иокључпво права или л ос
лопа које треба обашгти на територији Јутославије. Навален и 
задаци могу се обављати не само у просторијама конэулата, воЬ 
и у становима наших држав;ьана или на броду и ваэдухоплову 
KojtH има југословеноку националност.

Y задатке .конзула спада лријам на чување од југословен- 
сЈсих држааъана дакумената, новца, вредноеннх папнра и дру
гих добара. Код њега се привремено депонују, ради уручеаьа 
овлашћеним лицима, предмети ко je су наши држав.ъани изгу
били за време боравка у иностранству. Депоновани документ, 
новац и добра могу се изнети из државе прнјема само у складу 
са њеним законима и прописима.”

5. Достављање аката

Y грађанским и трговачким стварима конзули могу југо- 
сло венским држав.ъаттма доставл>ати суд оке и вансудске акте. 
Доставл>ан>е се не сме вршити принудно, већ само под условом 
да су ова лица вол*на да те акте приме.

На захтев Југославије конзули доставл>ају замолнице ор- 
ганима државе прлјема који су надлежии да по н>има лоступа- 
ју. Али, они су овлашЬени да сами извршавају замолнице које 
се односе на наше држааъане. Y  там цшьу конзул може да са- 
слуша јутословеноког држав;ьана у својсгву страйке, сведока 
или вештака, ако он на то добровольно пристане.

6. Надзор над пловидбом и помоИ бродовима и ваздухопловима

Општа заштита пловидбе je у надлежност конзула.2' Они 
врше право надзора и инспекције над поморским и речним 
ородовима који има*ју југословенску национатност и над вазду- 
хопловима регистрованим у нашој држави.

Y колико до be до инцидента на југословенском броду за 
време пловидбе или боравка у страној луци конзул врши анке
ту, спроводн истрагу, саслушава заповедника брода или члано- 
ве посаде и испитује бродске кн»иге. Његов je задатак да пре- * 20 21

w Чл. 23. конвеиције са Либијом; чл. 44. конвешгије са По.ъском; 
чл. 18. конвенције са СССР-ом; чл. 32. конвенције са Турском.

20 Чл. 27. конвеиције са Боливијом; чл. 42. конвсттције са Чехосло- 
вачком; чл. 27. тачка 2. конвениије са И тали ј ом; чл. 45. став 2. конвен- 
ције са Пољском; чл. 29. став 1. конвенције са Турском.

21 Ближе о томе: М. Бартош, МеЬунарооно јавно право, књига II, 
Београд 1956, стр. 549—550; Б. Јамковић, 3. Радивојевић, op. cit., стр. 226.
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дуэима сие потребне кораке у цшьу одржаваша реда и дисци
плине на броду, као и друге мере ради примене управних про- 
писа и одредаба нашег помороког и речног права. Конзул je 
овлашћен да посредује или сам решава опорове измеЬу запо
ведника брода, официра и чланова посаде (посебно спорове о 
радним уговорима и платама). ТакоЬе, предуэима мере у пог- 
леду ачешиваша заповедника брода и запошљавања или отпуш- 
таша чланова посаде.22

Југословенсиош бродовима и в азд ух опл ов нм а , као и шихо- 
вој посади, конзули пружају сву потребну помоћ. Y  поморским 
стварима они делају у својству јавних бележника. Нмгхов je 
задатак да: а) пртгмају и дају сва обавештеша у вези са улас- 
ком, боравком или иаласком са територнје државе пријема; b) 
оверавају и прсдужавају бродоке кшиге и исправе; с) примају 
изјаве о свим догаћајима, опред&ъешу и дал>ој пловидби; d) из- 
дају и продужавају документа заповеднику или члановима по
саде; е) прнмају и саставллју документе прописаяе југословен- 
ским законима у вези са репгстрацијом брода или ваддухопло- 
ва, брисањем из регистра, преносом власннштва, регистрацијом 
хипотеке, променом заповедника, г\битком или штетом коју  
претргш тако регистровани брод или ваэдухоплов.23

Дужиост je конзула да предузме све мере за здравствену 
заштиту и збршьаваше заповедника брода или чланова посаде. 
Посебно je обавезан да обезбеди болвичко лечење obitx лица 
и шихову каонију репатријацију (враћање у домовину).

Уколико југословенокн брод или ваэдл•холлов претрпи ха- 
варнју или другу незгоду органи државе прнјема дд'жни су да 
сдмах обавесте конзула. Y  стуча j у од сущности власншса и дру
гих овлашћених лица конзул предуэима све потребне мере које 
бн у том случају лре^зео и сам власник. То се нарочито односи 
па заштиту живота посаде и путника, спашаваше терета и на- 
Ьених предмета, као и оправку брода или ваэдухоплова.

На основу конзуларних конвенција које je Југоставија 
закључита са другим државама24 стране уговорнице преузеле 
су обавезу да ce неће мешати y ствари које ce тичу унутраш- 
шег руковођења или одржавања ДЈгсцип.тине на броду или ва- 
здухоплову. До интервенције сш а или другог органа може до- 
ћи само на захтев или уз пристаиак конзула, као и у случаје-

12 Чл. 27. став 2. ком вен цн je са Аустријам; чл. 35. став 1. канвеншце 
са Болнвијом; чл. 49. став 4. конвенције са Чехословачком; чл. 34. став 
1. канвенције са Грчком: чл. 35. став 1. конвенцнје са Италијом: чл. 29. 
став 1. конвенције са Либијом; чл. 53. став 4. козвенцнје са Пол>ском.

23 Чл. 27. конвенције са Аустријом; чл. 34, 35. и 37. конвенције са 
Боливијом; чл. 22. став 3. конвенције са В\тарском; чл. 24. конвекцкје 
са Гр>чко.м; чл. 29. став 1. конваниије са Лнбнјом; чл. 30. конвенције са 
В. Британијо.м.

24 Чл. 28. и 29. конвенције са Аустријом; чл. 36. став 1. коквениијс 
са Боливијом; чл. 26. став 2. конвенције са Грчком; чл. 28. став 1. кон- 
венције са Ираком; чл. 28. став 3. конвенцнје са Кином; чт. 42. конвен- 
ције са Турском и чт. 41. конвенције са В. Британијом.
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вима извршења прокршаЈа, кривичних дела или радњи којнма 
ce угрожава јавнн рвд и мир, здрав.ъе или беэбедност држава 
утоворница.

IV. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

У  савременој ери масовног caoôpahaja и великих мигра- 
ција становкиштва орајне су ситуације када je држављанима 
једне земље неапходна заштита и помоћ у страној државн. Мес
то се, найме, догаЬа да дамаћи држааљанин који стално или 
приврамено борави у иностранству или се иалаэи на пропуто- 
вању буде ошъачкан и нађе се без средстава за живот, да до
живи caoopahajwy неэгоду или из ол ранданог и неоправданог 
разлога буде лишен слободе или малтретиран од атасти стране 
државе. Пошто појединац не ужива никакие посебне привиле- 
гије у иностранству, веЬ подлеже територијалиим зажонима, 
заштита властите државе биће не ретко једини облик помоћи. 
Без таквог зауэкматьа сопствене зем.ье обичаи човек би се сва- 
како нашао у изуэетно тешком положај у.

Заштита и помоћ домаЬим држашьанмма у иностранству 
постаје дан ас један од прноритетних задатака сваже државе. 
Обично се тај задатаос поверава конзуларним представништви- 
ма, док he до интервенције дштломатске миоије доћи само у 
случајевима оэбагьних повреда права и интереса домаЬих фн- 
зичких лица. Бројне конзуларпе конвенције и утоворн о наста- 
њивању које je Јутославија зак;ьучила са другим државама ре- 
гулишу веома детально облике и начине пружања заштите на
низм држааъанима. То, међугим, никако не зиачи да су југо- 
словенсяси држав;ьани лишени конзуларне заштите у эеасьама 
са кошма гакви билатерални уговори нису захључени. Ове др
жаве везане су нормама општег конзулариог права садржаним 
у Бечкој конвенцией из 1963. године или постојећем обичајном 
праву, које признају установу конзуларне заштите и веЬину 
наведених облика пружатьа помоћи. Поэнаватье тих уговорних 
и обичајних правила може бита југословенским држав.ъаиима 
који се налазе у иностранству драгоцени п уток аз у многим си
ту ацијама.
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