ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ
Παρίσι, 28 Αυγούστου 1952
Τα

Κξάηε-Μέιε

ηεο

Σπλζήθεο

ηνπ

Βνξείνπ

Αηιαληηθνχ,

ηεο

ππνγξαθείζεο ελ Οπαζηγθηψλη ηελ 4ελ Απξηιίνπ ηνπ 1949,
Λακβάλνληα ππ' φςηλ φηη δχλαληαη λα εγθαηαζηαζνχλ επί ησλ εδαθψλ
ησλ Γηεζλή Σηξαηησηηθά Αξρεγεία δηα ρσξηζηψλ ζπκθσληψλ ζπλαπηνκέλσλ
εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ Σπκθψλνπ θαη,
Δπηζπκνχληα λα θαζνξίζσζη ην λνκηθφλ θαζεζηψο ησλ σο άλσ Αξρεγείσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ νζάθηο ηαχηα επξίζθνληαη εληφο ηεο
πεξηνρήο ηεο Βνξεηναηιαληηθήο Σπκκαρίαο,
Σπλεθψλεζαλ ην παξφλ Πξφζζεηνλ Πξσηφθνιινλ εηο ηελ Σπκθσλίαλ
ηελ ππνγξαθείζαλ ελ Λνλδίλσ ηελ 19ελ Ινπλίνπ 1951, ηελ αθνξψζαλ ην
λνκηθφλ θαζεζηψο ησλ δπλάκεψλ ησλ.
Άξζξνλ 1.
α)

Δλ ησ παξφληη Πξσηνθφιισ:
«Σπκθσλία» ζεκαίλεη ηελ Σπκθσλίαλ ήηηο ππεγξάθε ελ Λνλδίλσ

ηελ 19ελ Ινπλίνπ 1951 ππφ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ
Αηιαληηθνχ θαη ήηηο αθνξά ην λνκηθφλ θαζεζηψο ησλ δπλάκεψλ ησλ.
β)

«Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ» ζεκαίλεη ην Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ ησλ

Σπκκαρηθψλ Γπλάκεσλ ελ Δπξψπε, ην Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ ησλ Σπκκαρηθψλ
Γπλάκεσλ Αηιαληηθνχ σο θαη νηνλδήπνηε ηζνδχλακνλ δηεζλέο ζηξαηησηηθφλ
αξρεγείνλ φπεξ ήζειελ εγθαζηδξπζή ζπκθψλσο πξνο ηελ Σπλζήθελ ηνπ
Βνξείνπ Αηιαληηθνχ.
γ)

«Σπκκαρηθφλ Αξρεγείνλ» ζεκαίλεη παλ Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ θαη

παλ Γηεζλέο Σηξαηησηηθφλ Αξρεγείνλ εγθαζηδξπφκελνλ δπλάκεη ηεο Σπλζήθεο
ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ θαη ππαγφκελνλ ακέζσο εηο ην Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ.

-2-

δ)

«Σπκβνχιηνλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ» ζεκαίλεη ην Σπκβνχιηνλ

ην ζπζηαζέλ δηα ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ ή
νηνλδήπνηε εθ ησλ βνεζεηηθψλ απηνχ νξγάλσλ φπεξ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνλ
λα ελεξγή ελ νλφκαηη ηνπ Σπκβνπιίνπ.
Άξζξνλ 2.

Υπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Πξσ-

ηνθφιινπ, ε Σπκθσλία ζα εθαξκφδεηαη επί ησλ Σπκκαρηθψλ Αξρεγείσλ ησλ
επξηζθνκέλσλ επί ηνπ εδάθνπο ησλ Κξαηψλ ησλ ππνγξαςάλησλ ην παξφλ
Πξσηφθνιινλ, εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ, επί
ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ απηψλ σο θαη ησλ εμαξησκέλσλ
εθ ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζψπσλ, σο ηαχηα θαζνξίδνληαη εο ηα εδάθηα (α), (β)
θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ νζάθηο
ην πεξί νπ ν ιφγνο πξνζσπηθφλ επξίζθεηαη επί ησλ θαηά η' αλσηέξσ εδαθψλ
πξνο εθηέιεζηλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ελ δε ηε πεξηπηψζεη ησλ εμαξησκέλσλ
πξνζψπσλ, πξνο εθηέιεζηλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζπδχγνπ ή ηνπ γνλέσο
απηψλ.
Άξζξνλ 3.
1.

Πξνθεηκέλνπ

πεξί

εθαξκνγήο

ηεο

Σπκθσλίαο

επί

ηίλνο

Σπκκαρηθνχ Αξρεγείνπ αη εθθξάζεηο «δχλακηο», «πνιηηηθφλ πξνζσπηθφλ» θαη
«εμαξηψκελνλ πξφζσπνλ», νζάθηο ζπλαληψληαη ελ ησ παξφληη έρνπλ ηελ
θαησηέξσ ζεκαζίαλ:
α)

«Γχλακηο»

ζεκαίλεη

ην

εηο

ηα

Σπκκαρηθά

Αξρεγεία

απνζπψκελνλ πξνζσπηθφλ φπεξ αλήθεη εηο ηαο θαηά μεξάλ, ζάιαζζαλ ή
αέξα δπλάκεηο νηνπδήπνηε ησλ Κξαηψλ-Μεξψλ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ
Αηιαληηθνχ.
β)

«Πνιηηηθφλ Πξνζσπηθφλ» ζεκαίλεη ην πνιηηηθφλ πξνζσπηθφλ ην

νπνίνλ είηε (I) απνζπάηαη παξά ηνηο Σπκκαρηθνίο Αξρεγείνηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη παξά ηίλνο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ νηνπδήπνηε Κξάηνπο- Μέινπο ηεο
Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ είηε (II) αλήθεη εηο σξηζκέλαο θαηεγνξίαο
πνιηηηθνχ

πξνζσπηθνχ

ρξεζηκνπνηνπκέλνπ

ππφ

ηίλνο

Σπκκαρηθνχ

Σηξαηεγείνπ ζπκθψλσο πξνο ηαο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βνξείνπ
Αηιαληηθνχ. Δηο ην πξνζσπηθφλ ηνχην δελ πεξηιακβάλνληαη απάηξηδεο ή
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ππήθννη νηνπδήπνηε Κξάηνπο φπεξ δελ ηπγράλεη κέινο ηεο Σπλζήθεο νχηε
ππήθννη ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ή πξφζσπα έρνληα ελ απηψ ηελ κφληκνλ
θαηνηθίαλ ησλ.
γ)
ζχδπγνλ

«Δμαξηψκελνλ πξφζσπνλ» ζεκαίλεη ηελ ζχδπγνλ ή ηνλ
κέινπο

δπλάκεσο

ή

πνιηηηθνχ

πξνζσπηθνχ,

σο

ηαχηα

θαζσξίζζεζαλ εηο ηα εδάθηα (α) θαη (β) ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, ή ηα
εμαξηψκελα εμ απηψλ ηέθλα.
Τα Γηεζλή Σηξαηεγεία ζα ζεσξψληαη «δχλακηο» δηα ηελ

2.

εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ II, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ V, ηεο παξαγξάθνπ
10 ηνπ άξζξνπ VII, ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ IX θαη ηνπ
άξζξνπ XIII ηεο Σπκθσλίαο.
Άξζξνλ 4.

Καζ' φζνλ αθνξά ηα Σπκκαρηθά Αξρεγεία, ην πξνζσπη-

θφλ ησλ θαη ηα εμ απηνχ εμαξηψκελα πξφζσπα επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε
Σπκθσλία ζπκθψλσο πξνο ην άξζξνλ 2 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ, ηα
δηθαηψκαηα θαη αη ππνρξεψζεηο αίηηλεο παξέρνληαη ή επηβάιινληαη ππφ ηεο
Σπκθσλίαο εηο ην Κξάηνο πξνειεχζεσο ή ηαο Αξράο απηνχ ελ ζρέζεη πξνο
ηαο δπλάκεηο απηνχ, ην πνιηηηθφλ πξνζσπηθφλ ηνπ ή ηα εμ απηψλ εμαξηψκελα
πξφζσπα

αλαηίζεληαη

ή

κεηαβηβάδνληαη

εηο

ην

αξκφδηνλ

Αλψηαηνλ

Σπκκαρηθφλ Αξρεγείνλ ή ηαο εμ απηνχ εμαξησκέλαο Αξράο, πιελ ησλ
θαησηέξσ εμαηξέζεσλ:
α)

ην δηα ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Σπκθσλίαο παξερφκελνλ δηθαίσκα εηο

ηαο Σηξαηησηηθάο Αξράο ηνπ Κξάηνπο πξνειεχζεσο φπσο αζθνχλ πνηληθήλ
θαη πεηζαξρηθήλ δηθαηνδνζίαλ κεηαβηβάδεηαη εηο ηαο Σηξαηησηηθάο Αξράο ηνπ
Κξάηνπο

εηο

ηνπ

νπνίνπ

ηελ

ζηξαηησηηθήλ

λνκνζεζίαλ

ππάγεηαη

ν

ελδηαθεξφκελνο·
β)

αη

ππνρξεψζεηο,

αίηηλεο

επηβάιινληαη

επί

ηνπ

Κξάηνπο

πξνειεχζεσο ή επί ησλ Αξρψλ απηνχ ππφ ηνπ άξζξνπ 2, ππφ ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3, ππφ ησλ παξαγξάθσλ 5 (α) θαη 6 (α) ηνπ
άξζξνπ 7, ππφ ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ππφ ηνπ άξζξνπ
13 ηεο Σπκθσλίαο, βαξχλνπλ ηαπηνρξφλσο ην Σπκκαρηθφλ Αξρεγείνλ θαη ην
Κξάηνο, νχηηλνο αη έλνπινη δπλάκεηο σο θαη κέινο ή ππάιιεινο απηψλ ή εμ
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απηψλ εμαξηψκελνλ πξφζσπνλ είλαη νη ελδηαθεξφκελνη γ)

δηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ παξαγξάθσλ 2 (α) θαη 5 ηνπ άξζξνπ 3

θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Σπκθσλίαο, ελ ηε πεξηπηψζεη ησλ κειψλ δπλάκεψο
ηίλνο ή εμ απηψλ εμαξησκέλσλ πξνζψπσλ, Κξάηνο πξνειεχζεσο είλαη ην
Κξάηνο εηο ηαο ελφπινπο δπλάκεηο ηνπ νπνίνπ αλήθεη ην Μέινο. Δηο ηαο
πεξηπηψζεηο κειψλ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ή εμ απηψλ εμαξησκέλσλ
πξνζψπσλ, Κξάηνο πξνειεχζεσο είλαη ην Κξάηνο ππφ ησλ ελφπισλ
δπλάκεσλ ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κέινο ηνχην.
δ)

αη

ππνρξεψζεηο

αίηηλεο

επηβάιινληαη

εηο

ην

Κξάηνο

πξνειεχζεσο επί ηε βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο
Σπκθσλίαο, βαξχλνπλ ην Κξάηνο εθείλν εηο ηαο ελφπινπο δπλάκεηο ηνπ
νπνίνπ αλήθεη ην πξφζσπνλ νχηηλνο ε πξάμηο ή ε παξάιεηςηο απεηέιεζαλ ηελ
αηηίαλ ηεο αηηήζεσο απνδεκηψζεσο, ελ δε ηε πεξηπηψζεη κέινπο πνιηηηθνχ
πξνζσπηθνχ ην Κξάηνο εθείλν ππφ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ νπνίνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ην ελ ιφγσ κέινο ή ειιείςεη ηνηνχηνπ Κξάηνπο ην Σπκκαρηθφλ
Σηξαηεγείνλ εηο ην νπνίνλ αλήθεη ην ελ ιφγσ πξφζσπνλ.
Γηα ηελ ππφδεημηλ δηαηηεηνχ, εηο εθηέιεζηλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ
άξζξνπ 8, ηα δηθαηψκαηα ηνπ Κξάηνπο πξνειεχζεσο αζθνχληαη ηφζνλ ππφ
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ, φζνλ θαη ππφ ηνπ Κξάηνπο
φπεξ βαξχλεηαη δηα ησλ ππφ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ θαζνξηδνκέλσλ
ππνρξεψζεσλ.
Άξζξνλ 5.

Έθαζηνλ κέινο Σπκκαρηθνχ ηίλνο Αξρεγείνπ ζα έρε

πξνζσπηθήλ ηαπηφηεηα εθδηδνκέλελ ππφ ηνπ Αξρεγείνπ ήηηο ζα αλαγξάθε ην
νλνκαηεπψλπκνλ, ηελ εκεξνκελίαλ θαη ηνλ ηφπνλ γελλήζεσο, ηελ εζληθφηεηα,
ηνλ βαζκφλ ή ηελ ηδηφηεηα, ηνλ αξηζκφλ κεηξψνπ (εάλ ππάξρε) ηελ δηάξθεηαλ
ηζρχνο, ζα θέξε δε θαη θσηνγξαθίαλ. Η ηαπηφηεο δένλ λα επηδεηθλχεηαη εηο
εθάζηελ δήηεζηλ.
Άξζξνλ 6.
1.

Η βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο επηβαιινκέλε εηο ηα

ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξέσζηο παξαηηήζεσο απφ πάζεο αηηήζεσο
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απνδεκηψζεσο εθαξκφδεηαη ηφζνλ επί ησλ Σπκκαρηθψλ Σηξαηεγείσλ φζνλ θαη
επί παληφο ελδηαθεξνκέλνπ Κξάηνπο-Μέξνπο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ.
Γηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο

2.
Σπκθσλίαο:
α)

Θεσξνχληαη σο αλήθνληα εηο ηη ζπκβαιιφκελνλ Μέξνο θαη

ρξεζηκνπνηνχκελα ππφ ησλ ελφπισλ απηνχ δπλάκεσλ φια ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηα αλήθνληα εηο ηη Σπκκαρηθφλ Σηξαηεγείνλ ή φια ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Κξάηνπο-Μέξνπο

ηνπ

παξφληνο

Πξσηνθφιινπ

ηα

ρξεζη-

κνπνηνπκέλα ππφ ηίλνο Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ.
β)

Θεσξείηαη σο δεκία πξνθιεζείζα ππφ κέινπο ησλ ελφπισλ

δπλάκεσλ ζπκβαιινκέλνπ ηηλφο Μέξνπο ή ππφ ππαιιήινπ ησλ απηψλ δπλάκεσλ, πάζα δεκία ήηηο πξνεθιήζε ππφ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνχ
πξνζσπηθνχ σο ηαχηα θαζνξίδνληαη εηο ηελ παξάγξαθνλ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο Πξσηνθφιινπ ή πθ' νηνπδήπνηε εηέξνπ ππαιιήινπ ζπκκαρηθνχ
ηίλνο Σηξαηεγείνπ.
γ)

Αη δηαηάμεηο ηεο παξάγξαθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο,

ζα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη επί Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ, ζεσξνπκέλνπ σο «Σπκβαιινκέλνπ Μέξνπο», θαηά ηνπο φξνπο ηεο εηξεκέλεο
παξαγξάθνπ.
3.

Δηο ηαο αηηήζεηο απνδεκηψζεσο εθ' σλ εθαξκφδεηαη ε παξάγξα-

θνο 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο πεξηιακβάλνληαη θαη αη αηηήζεηο απνδεκηψζεσο (πιελ ησλ πξνθππηνπζψλ εθ ηεο εθαξκνγήο ζπκβάζεψο ηίλνο
θαη εθείλσλ επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη αη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ σο άλσ
άξζξνπ) αη

πξνθχπηνπζαη

εθ πξάμεσλ ή

παξαιείςεσλ νηνπδήπνηε

ππαιιήινπ Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ ή εμ νηαζδήπηνε άιιεο πξάμεσο,
παξαιείςεσο ή ζπκβάληνο, σλ ηελ επζχλελ λνκηθψο θέξεη Σπκκαρηθφλ ηη
Σηξαηεγείνλ θαη ζπλεπεία ησλ νπνίσλ πξνεθιήζε επί ηνπ εδάθνπο ηνπ
Κξάηνπο δηακνλήο δεκία εηο ηξίηνλ μέλνλ πξνο ηα Μέξε ηνπ παξφληνο
Πξσηνθφιινπ.
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Άξζξνλ 7.
1.

Η απφ ηεο θνξνινγίαο απαιιαγή, ε ρνξεγνπκέλε βάζεη ηνπ

άξζξνπ 10 ηεο Σπκθσλίαο εηο ηα κέιε δπλάκεσο ή πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ,
θαζ' φζνλ αθνξά ηνπο κηζζνχο ησλ θαη ηαο ελ γέλεη απνδνράο απηψλ, ελ ηε
πεξηπηψζεη ηνπ πξνζσπηθνχ Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ, εκπίπηνληνο εηο
ηαο θαηεγνξίαο ηαο θαζνξηζζείζαο δηα ησλ παξαγξάθσλ 1 (α) θαη (β) (I) ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ, ηπγράλεη εθαξκνγήο επί ησλ κηζζψλ
θαη ελ γέλεη απνδνρψλ αίηηλεο θαηαβάιινληαη απηνίο ππφ ηεο ελφπινπ
δπλάκεσο εηο ελ αλήθνπλ ή ππφ ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχληαη. Η δηα ηεο
παξνχζεο

παξαγξάθνπ

ρνξεγνπκέλε

απαιιαγή

δελ

αθνξά

θφξνλ

επηβαιιφκελνλ επί κέινπο ελφπινπ δπλάκεσο ή ππαιιήινπ ππφ ηνπ Κξάηνπο
νχηηλνο ηπγράλεη ππήθννο.
2.

Οη ππάιιεινη Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ νη ππαγφκελνη εηο

ηίλα ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θαζνξηζζεηζψλ ππφ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βνξείνπ
Αηιαληηθνχ, απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο ησλ κηζζψλ θαη ελ γέλεη
απνδνρψλ

ησλ

αίηηλεο

θαηαβάιινληαη

απηνίο

ππφ

ηνπ

Σπκκαρηθνχ

Σηξαηεγείνπ ελ ηε ηδηφηεηί ησλ σο ππαιιήισλ. Παλ Μέξνο ηνπ παξφληνο
Πξσηνθφιινπ δχλαηαη, πάλησο, λα ζπλάςε Σπκθσλίαλ κεηά ηνπ Σπκκαρηθνχ
Σηξαηεγείνπ δπλάκεη ηεο νπνίαο ην Μέξνο ηνχην ζα πξνζιακβάλε θαη ζα
ηνπνζεηή

εηο

ην

Σπκκαρηθφλ

Σηξαηεγείνλ

ηδίνπο

απηνχ

ππεθφνπο

(εμαηξνπκέλσλ, εθ' φζνλ ην Μέξνο επηζπκεί ηνχην, ησλ ππεθφσλ ηνπ ησλ κε
ερφλησλ ηελ ζπλήζε απηψλ θαηνηθίαλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ σο άλσ Μέξνπο).
Οη κηζζνί θαη ελ γέλεη αη απνδνραί ηνπ νχησ δηνξηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζα
θαηαβάιισληαη ππφ ηνπ δηνξίδνληνο Κξάηνπο εμ ηδίσλ πφξσλ θαη εηο θιίκαθα
θαζνξηδνκέλελ ππ' απηνχ. Οη κηζζνί νχηνη θαη απνδνραί δχλαληαη λα
θνξνινγνχληαη ππφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Μέξνπο αιιά ζα εμαηξνχληαη ηεο πθ'
νηνπδήπνηε άιινπ Μέξνπο επηβαιινκέλεο θνξνινγίαο. Δάλ ζπλαθζή
ηνηαχηεο

θχζεσο

ζπκθσλία

πθ'

νηνπδήπνηε

Μέξνπο

ηνπ

παξφληνο

Πξσηνθφιινπ, αχηε δε ελ ζπλερεία ήζειε ηξνπνπνηεζή ή θαηαγγειζή, ηα
Μέξε ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ δελ ζα είλαη πιένλ ππνρξεσκέλα, βάζεη
ηεο πξψηεο δηαηάμεσο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, λα εμαηξνχλ απφ
θνξνινγίαλ ηνπο κηζζνχο θαη ηαο απνδνράο ηνπο θαηαβαιινκέλνπο εηο ηνπο
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ηδίνπο απηψλ ππεθφνπο.
Άξζξνλ 8.
1.

Πξνο ηνλ ζθνπφλ ηεο δηεπθνιχλζεσο ηεο εγθαηαζηάζεσο

θαηαζθεπήο, ζπληεξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σπκκαρηθψλ Σηξαηεγείσλ
ηαχηα απαιιάζζνληαη ελ ησ κέηξσ ηνπ δπλαηνχ απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο
θφξνπο ηνπο ζρεηηθνχο πξνο ηαο δαπάλαο εηο αο ππνβάιινληαη είηε πξνο ην
θνηλφλ ακπληηθφλ ζπκθέξνλ ή πξνο επίζεκνλ θαη απνθιεηζηηθφλ απηψλ
φθεινο. Έθαζηνλ Μέξνο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ζα πξνβή εηο
δηαπξαγκαηεχζεηο κεηά ησλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ ιεηηνπξγνχλησλ Σπκκαρηθψλ
Σηξαηεγείσλ δηα ηελ ζχλαςηλ Σπκθσλίαο πξνο ηνλ ζθνπφλ απηφλ.
2.

Τα Σπκκαρηθά Σηξαηεγεία απνιαχνπλ ησλ δηθαησκάησλ άηηλα

παξέρνληαη εηο ηηλα δχλακηλ, ζπκθψλσο πξνο ην άξζξνλ XI ηεο Σπκθσλίαο
ππφ ηνπο απηνχο πάληνηε φξνπο.
3.

Αη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ XI ηεο

Σπκθσλίαο δελ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ πεξί ππεθφσλ ηνπ Κξάηνπο
δηακνλήο, εθηφο εάλ νη σο άλσ ππήθννη αλήθνπλ εηο ηαο ελφπινπο δπλάκεηο
Μέξνπο ηηλφο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ άιινπ πιελ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο.
Η έθθξαζηο «δαζκνί θαη θφξνη» σο ρξεζηκνπνηείηαη εηο ην παξφλ άξζξνλ, δελ
πεξηιακβάλεη

ηνπο

θφξνπο

ηνπο

εηζπξαηηνκέλνπο

εηο

αληακνηβήλ

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
Άξζξνλ 9.

Δμαηξέζεη αληηζέηνπ απνθάζεσο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ

Βνξείνπ Αηιαληηθνχ:
α)

Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα θηεζέληα δηα δηεζλψλ πφξσλ

Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ εθ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εγθαηαζηάζεσο
απηνχ, εθ' φζνλ παχνπλ λα αλαγθαηνχλ εηο ην Σηξαηεγείνλ, ζα δηαηίζεληαη
βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ ησλ εγθξηλνκέλσλ ππφ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Βνξείνπ Αηιαληηθνχ ή ζα θέξεηαη εηο πίζησζηλ απηψλ θαηά ην πνζνζηφλ ησλ
ζπλεηζθνξψλ ησλ εηο ηαο δαπάλαο εγθαηαζηάζεσο ηνπ πεξί νπ ν ιφγνο
Σηξαηεγείνπ. Τν Κξάηνο δηακνλήο ζα έρε πξνηεξαηφηεηα δηα ηελ απφθηεζηλ
πάζεο νχησ δηαηηζεκέλεο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ αθηλήηνπ πεξηνπζίαο ππφ ηελ
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πξνυπφζεζηλ φηη νη ππ' απηνχ πξνζθεξφκελνη φξνη δελ ζα είλαη νιηγψηεξνλ
ζπκθέξνληεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πθ' νηνπδήπνηε ηξίηνπ.
β)

Δθηάζεηο γεο, νηθήκαηα ή κφληκνη εγθαηαζηάζεηο, αίηηλεο ηίζεληαη

εηο ηελ δηάζεζηλ Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ ππφ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο άλεπ
νπδεκηάο επηβαξχλζεσο δηα ην Σηξαηεγείνλ (πιελ ηεο νλνκαζηηθήο ηνηαχηεο)
εθ' φζνλ παχνπλ λα αλαγθαηνχλ εηο ην Σηξαηεγείνλ ζα επηζηξέθσληαη εηο ην
Κξάηνο δηακνλήο.
Πάζα επί πιένλ ή επί έιαηηνλ αμία ησλ αθηλήησλ ησλ δηαηεζέλησλ ππφ
ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, ήηηο ήζειε πξνθχςεη εθ ηεο ρξήζεψο ησλ ππφ ηνπ
θαηά η' αλσηέξσ Σηξαηεγείνπ, ζα πξνζδηνξίδεηαη ππφ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Βνξείνπ Αηιαληηθνχ (φπεξ ζα ιακβάλε ππ' φςηλ πάληα ελ πξνθεηκέλσ
εθαξκφζηκνλ λφκνλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη ζα θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ
Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ ή ζα θέξεηαη εηο
πίζησζηλ ή ρξέσζηλ απηψλ θαηά ην πνζνζηφλ ησλ ζπλεηζθνξψλ ησλ εηο ηαο
δαπάλαο εγθαηαζηάζεσο ηνπ Σηξαηεγείνπ.
Άξζξνλ 10. Παλ ζπκκαρηθφλ Σηξαηεγείνλ έρεη ηθαλφηεηα δηθαίνπ. Έρεη
σζαχησο δηθαηνπξαθηηθήλ ηθαλφηεηα σο θαη ηελ ηθαλφηεηα θηήζεσο θαη
απαιινηξηψζεσο. Πάλησο ην Κξάηνο δηακνλήο δχλαηαη λα ππνβάιε ηελ
άζθεζηλ ηεο ηνηαχηεο ηθαλφηεηνο εηο εηδηθάο ζπκθσλίαο ζπλαπηνκέλαο κεηαμχ
απηνχ θαη ηνπ Αλσηάηνπ Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ ή παληφο ππνηεηαγκέλνπ
Σηξαηεγείνπ ελεξγνχληνο ελ νλφκαηη ηνπ Αλσηάηνπ ηνηνχηνπ.
Άξζξνλ 11.
1. Υπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο ελ
Αλψηαηνλ Σηξαηεγείνλ δχλαηαη λα παξίζηαηαη επί δηθαζηεξίσ σο ελάγσλ ή
ελαγφκελνο. Πάλησο ην Κξάηνο δηακνλήο θαη ην Αλψηαηνλ Σηξαηεγείνλ ή
νηνλδήπνηε

εμνπζηνδνηεκέλνλ

ππ'

απηνχ

ππνηεηαγκέλνλ

Σηξαηεγείνλ

δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ φηη ην Κξάηνο δηακνλήο ζα παξίζηαηαη ελψπηνλ
ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ ελ νλφκαηη ηνπ Αλσηάηνπ Σηξαηεγείνπ δη' νηαλδήπνηε
δηαδηθαζηηθήλ ελέξγεηαλ δη' ελ ην Σηξαηεγείνλ είλαη ελδηαθεξφκελνο.
2

Οπδέλ

κέηξνλ

εθηειέζεσο

σο

επίζεο

νπδέλ

κέηξνλ
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θαηαζρέζεσο

ή

δεζκεχζεσο

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ

ή

θεθαιαίσλ

νηνπδήπνηε Σηξαηεγείνπ δχλαηαη λα ιεθζή θαη' απηνχ εμαηξέζεη ηεο
πεξηπηψζεσο θαζ' ελ ηα κέηξα ηαχηα ήζεινλ εθαξκνζζή δηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο παξαγξάθνπ 6 (α) ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Σπκθσλίαο.
Άξζξνλ 12.
1.

Γηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ δηεζλνχο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παλ

Σηξαηεγείνλ δχλαηαη λα θαηέρε νηαζδήπνηε θχζεσο λφκηζκα θαη λα έρε
ινγαξηαζκνχο εηο νηνλδήπνηε λφκηζκα.
2.

Τε αηηήζεη Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ ηα Μέξε ηνπ παξφληνο

Πξσηνθφιινπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθνξάλ ησλ θεθαιαίσλ ησλ
Σηξαηεγείσλ απφ ρψξαο εηο ρψξαλ θαη ηελ κεηαηξνπήλ νηνπδήπνηε λνκίζκαηνο, νζάθηο ηνχην ηπγράλε αλαγθαίνλ πξνο αληηκεηψπηζηλ ησλ αλαγθψλ
ηνπ Σηξαηεγείνπ.
Άξζξνλ 13. Τα αξρεία θαη ινηπά επίζεκα έγγξαθα Σπκκαρηθνχ ηίλνο
Σηξαηεγείνπ ηα θπιαζζφκελα εληφο ησλ νηθεκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
ππφ ηνπ Σηξαηεγείνπ ηνχηνπ ή ηα επξηζθφκελα εηο ρείξαο νηνπδήπνηε δεφλησο
εμνπζηνδνηεκέλνπ κέινπο ηνπ Σηξαηεγείνπ ζα είλαη απαξαβίαζηα, εμαηξέζεη
ηεο πεξηπηψζεσο θαζ' ελ ην Σηξαηεγείνλ ήζειε παξαηηεζή ηεο ηνηαχηεο
αζπιίαο. Τε αηηήζεη ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη επί παξνπζία Αληηπξνζψπνπ
απηνχ ην Σηξαηεγείνλ ζα ειέγρε ηελ θχζηλ ησλ εγγξάθσλ, έλα εμαθξηβψλε φηη
ηαχηα θαιχπηνληαη ππφ ηεο δηα ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ θαζηεξνπκέλεο
αζπιίαο.
Άξζξνλ 14.
1.

Τν φινλ ή κέξνο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ή ηεο Σπκθσλίαο

δχλαηαη, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ, λα
εθαξκνζζή επί νηνπδήπνηε Γηεζλνχο Σηξαηησηηθνχ Αξρεγείνπ ή δηεζλνχο
ζηξαηησηηθήο

νξγαλψζεσο

(κε

εκπηπηφλησλ

εηο

ηαο

δηαηάμεηο

ησλ

παξαγξάθσλ (β) θα (γ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ) εθ' φζνλ
ηδξχνληαη εηο εθηέιεζηλ ηεο Βνξεηναηιαληηθήο Σπκκαρίαο.

-10-

Όηαλ ηδξπζή ε Δπξσπατθή Ακπληηθή Κνηλφηεο, ην παξφλ

2.

πξσηφθνιινλ ζα δχλαηαη λα εθαξκνζζή επί ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
Δπξσπατθψλ Ακπληηθψλ Γπλάκεσλ ησλ απεζπαζκέλσλ εηο ηη Σπκκαρηθφλ
Σηξαηεγείνλ σο θαη επί ησλ εμ απηψλ εμαξησκέλσλ πξνζψπσλ θαηά ηνλ
ρξφλνλ θαη ππφ ηνπο φξνπο νπο ήζειε θαζνξίζεη ην Σπκβνχιηνλ ηνπ Βνξείνπ
Αηιαληηθνχ.
Άξζξνλ 15. Πάζα

δηαθνξά

κεηαμχ

Μεξψλ

ηνπ

παξφληνο

Πξσηνθφιινπ ή κεηαμχ Μέξνπο θαη Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ ελ ζρέζεη
πξνο ηελ εξκελείαλ ή ηελ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο πξσηνθφιινπ ζα
ξπζκίδεηαη δηα δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Μεξψλ άλεπ
πξνζθπγήο

εηο

νηαλδήπνηε

εζσηεξηθήλ

δηθαηνδνζίαλ.

Δμαηξέζεη

ησλ

πεξηπηψζεσλ δη' αο έρεη γίλεη ξεηή πξφβιεςηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ ελ ησ
παξφληη Πξσηνθφιισ ή ελ ηε Σπκθσλία, αη δηαθνξαί αίηηλεο δελ θαζίζηαηαη
δπλαηφλ

λα

ξπζκηζζνχλ

δη'

απ'

επζείαο

δηαπξαγκαηεχζεσλ

ζα

παξαπέκπσληαη εηο ην Σπκβνχιηνλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ.
Άξζξνλ 16.
1.

Καζ' φζνλ αθνξά ην παξφλ Πξσηφθνιινλ, ηα άξζξα 15 θαη 17

έσο 20 ηεο Σπκθσλίαο ζα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο σο εάλ απεηέινπλ κέξνο
απηνχ, αιιά θαηά ηξφπνλ ψζηε ην Πξσηφθνιινλ λα δχλαηαη λ' αλαζηαιή, λ'
αλαζεσξεζή, λα θπξσζή, λα ππνγξαθή, λα θαηαγγειζή ή λα επεθηαζή,
ζπκθψλσο πξνο ηαο αλσηέξσ δηαηάμεηο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκθσλίαο.
2.

Τν παξφλ Πξσηφθνιινλ δχλαηαη λα ζπκπιεξνχηαη δηα δηκεξψλ

ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη Αλσηάηνπ ηηλφο Σηξαηεγείνπ. Αη
αξραί Κξάηνπο ηηλφο δηακνλήο θαη Σπκκαρηθφλ ηη Σηξαηεγείνλ δχλαληαη λα
ζπκθσλήζνπλ φπσο ηεζνχλ ελ ηζρχη δηα δηνηθεηηθψλ κέηξσλ νηαηδήπνηε
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ή ηεο Σπκθσλίαο, σλ ην Κξάηνο
δηακνλήο ήζειελ απνθαζίζεη ηελ εθαξκνγήλ, πξν ηεο θπξψζεσο ηνπ
Πξσηνθφιινπ ή ηεο Σπκθσλίαο.
Δηο Πίζησζηλ ησλ νπνίσλ νη θάησζη πιεξεμνχζηνη ππέγξαςαλ ην
παξφλ Πξσηφθνιινλ.
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