
PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE – KAZUSY 

 

Kazus 1  

W ambasadzie państwa A w państwie B wybuchł pożar. Przybyłe na miejsce służby ogniowe zwróciły 

się, zgodnie z art. 22 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych o pozwolenie na wejście 

na teren placówki dyplomatycznej. Ambasador państwa A nie przebywał na terenie ambasady, 

natomiast zgody na wejście udzielił strażakom II sekretarz ambasady. Istnieje podejrzenie, że w 

palącym się budynku znajdują się osoby zatrute tlenkiem węgla, w tym obywatele państwa B 

pracujący na stanowisku tłumaczy i obsługi kancelarii. Osoby prowadzące akcję ratunkową zwróciły 

się do MSZ państwa B z pytaniem, czy mogą wejść na teren ambasady państwa A.  

Czy MSZ państwa B może zezwolić na wkroczenie na teren ambasady funkcjonariuszom 

odpowiednich służb ogniowych? Czy mogą na to zezwolić na podstawie zgody sekretarza 

ambasady? 

 

Kazus 2 

 Aleksandra Al-Jamal,  żona ambasadora Turcji, posiadająca obywatelstwo RP oraz Turcji, została 

zatrudniona jako lektor języka tureckiego oraz pracownik naukowy z zakresu międzynarodowych 

stosunków gospodarczych na S   w Warszawie. Po trzech latach Pani Aleksandra przestała pojawiać 

się w pracy. Po próbach kontaktu ze strony uczelni Pani Aleksandra oświadczyła pracodawcy, iż 

jednostronnym oświadczeniem woli właśnie rozwiązała umowę   o pracę ze skutkiem 

natychmiastowym.  

Prawo polskie dopuszcza rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika konieczne jest jednak 

dostarczenie drugiej ze stron dokumenty wypowiedzenia oraz upływ terminu wypowiedzenia. S   

wystąpiła do sadu pracy w Warszawie z powództwem o odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie 

umowy o pracę przez pracownika, na podstawie kodeksu pracy. W odpowiedzi na pozew pani 

Aleksandra powołała się   na przysługujący jej, jako małżonce ambasadora, immunitet dyplomatyczny. 

Podniosła również , iż ze względu fakt posiadania obywatelstwa Turcji, sąd polski nie jest właściwy do 

rozstrzygania tej sprawy.  

Czy zdanie Pani Aleksandry Al-Jamal jest zgodne z normami KWPD.  Czy sytuacja Pani Aleksandry 

byłaby inna gdyby posiadała jedynie obywatelstwo Turcji? 

 

Kazus 3 

W państwie A charge d'affaires państwa B oraz konsul i wicekonsul państwa C byli świadkami 

rozboju. W trakcie procesu karnego sędzia wezwał ich do stawienia się w sądzie w charakterze 

świadków i złożenia zeznań. Początkowo wszyscy trzej odmówili. Wzywajach ich po raz drugi, sędzia 

zagroził grzywną w razie niestawienia się. Charge d'affaires i wicekonsul ponownie odmówili 



stawienia się w celu złożenia zeznań, natomiast konsul przesłał obszerne wyjaśnienia pisemne 

dotyczącego tego, co widział w trakcie zdarzenia. 

Czy charge d'affaires i wicekonsul mieli prawo odmówic złożenia zeznań? Czy konsul miał 

obowiązek złożyc takie zeznania? 

 

Kazus 4 

Drugi sekretarz ambasady państwa A przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle na terytorium 

państwa B, w którym był akredytowany. Po zatrzymaniu przez policję okazał legitymację 

dyplomatyczną. Kontakt wzrokowy upewnił policjantów, że dyplomata jest pijany i wręcz niezdolny 

do prowadzenia pojazdu.  dy chcieli mu odebrać prawo jazdy i kluczyki do samochodu, dyplomata 

stwierdził iż są ignorantami w dziedzinie prawa dyplomatycznego i powołał się na przysługujący mu 

immunitet nietykalności osobistej. Zmieszani policjanci odstąpili od samochodu, a dyplomata 

odjechał. 

Czy policjanci zareagowali prawidłowo? Jak powinni się zachować? 


