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ΓΤΝΑΜΔΩΝ ΑΤΣΩΝ
Παρίσι, 28 Αυγούστου 1952
Τα Κξάηε-Μέιε ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ, ηεο ππνγξαθείζεο ελ Οπαζηγθηώλη ηελ 4ελ Απξηιίνπ 1949,
Έρνληα ππ' όςεη όηη αη δπλάκεηο Μέινπο ηηλόο δύλαληαη θαηόπηλ ζπκθσλίαο λα ζηαινύλ δη' ππεξεζίαλ εηο ην έδαθνο εηέξνπ Μέινπο,
Λακβάλνληα ππ' όςεη όηη ε απόθαζηο πεξί απνζηνιήο ησλ δπλάκεσλ
θαη νη όξνη, ππό ηνπο νπνίνπο ζα απνζηαινύλ αύηαη, εθ' όζνλ δελ θαζνξίδνληαη δηα ηεο παξνύζεο Σπκβάζεσο, ζα εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ
αληηθείκελνλ ηδηαηηέξσλ κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρσξώλ ζπκθσληώλ,
Δπηζπκνύληα ελ ηνύηνηο, λα θαζνξίζνπλ ην λνκηθόλ θαζεζηώο ησλ
Γπλάκεσλ ελόο Μέινπο, θαζ' όλ ρξόλνλ ζα επξίζθσληαη ελ ππεξεζία επί ηνπ
εδάθνπο εηέξνπ Μέινπο,
Σπλεθώλεζαλ επί ησλ εμήο δηαηάμεσλ:
΄Αξζξνλ 1.
1.

Δλ ηε παξνύζε Σπκβάζεη αη εθθξάζεηο:
α)

«Γύλακηο» ζεκαίλεη ην αλήθνλ εηο ηνπο ζηξαηνύο μεξάο,

ζαιάζζεο ή αέξνο ελόο ησλ Σπκβαιινκέλσλ κεξώλ πξνζσπηθόλ, ην νπνίνλ
επξίζθεηαη πξνο εθηέιεζηλ ππεξεζίαο επί ηνπ εδάθνπο εηέξνπ Σπκβαιινκέλνπ
Μέξνπο εληόο ηεο πεξηνρήο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ, ππό ηελ επηθύιαμηλ όηη
ηα δύν ελδηαθεξόκελα Σπκβαιιόκελα Μέξε δύλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ όπσο
σξηζκέλα πξόζσπα, κνλάδεο ή ζρεκαηηζκνί κε ζεσξεζνύλ σο απνηεινύληεο
«δύλακηλ» ή σο κεηέρνληεο απηήο, θαηά ηελ έλλνηαλ ηεο παξνύζεο
Σπκβάζεσο.
β)

«Πνιηηηθόλ

πξόζσπνλ»

ζεκαίλεη

ην

πνιηηηθόλ

πξνζσπηθόλ ην ζπλνδεύνλ ηελ δύλακηλ ελόο Σπκβαιινκέλνπ Μέξνπο θαη
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ππεξεηνύλ εηο ζηξαηησηηθήλ ηηλα ππεξεζίαλ απηνύ. Δηο ην πξνζσπηθόλ ηνύην
δελ πεξηιακβάλνληαη νη απάηξηδεο, νη ππήθννη Κξάηνπο κε Μέινπο ηεο
Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ, νη ππήθννη Κξάηνπο επί ηνπο εδάθνπο ηνπ
νπνίνπ ε δύλακηο επξίζθεηαη ελ ππεξεζία θαη ηα πξόζσπα ηα έρνληα ελ ησ
Κξάηεη ηνύησ ηελ ζπλήζε ησλ δηακνλήλ.
γ)

«Δμαξηώκελνλ πξόζσπνλ» ζεκαίλεη ηελ ζύδπγνλ ή ηνλ

ζύδπγνλ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηα εμ απηώλ
εμαξηώκελα ηέθλα.
δ)

«Κξάηνο πξνειεύζεσο» ζεκαίλεη ην Σπκβαιιόκελνλ

Μέξνο, εηο ην νπνίνλ αλήθεη ε δύλακηο.
ε)

«Κξάηνο δηακνλήο» ζεκαίλεη ην Σπκβαιιόκελνλ Μέξνο

επί ηνπ εδάθνπο ηνπ νπνίνπ επξίζθεηαη ε δύλακηο ή ην πνιηηηθόλ πξνζσπηθόλ,
είηε δηόηη εδξεύεη εθεί είηε δηόηη δηέξρεηαη απιώο εθείζελ.
δ)

«Σηξαηησηηθαί

Αξραί

ηνπ

Κξάηνπο

πξνειεύζεσο»

ζεκαίλεη ηαο Αξράο ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο, αη νπνίαη δπλάκεη ηεο
λνκνζεζίαο απηνύ, είλαη αξκόδηαη δηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ ζηξαηησηηθώλ λόκσλ
ηνπ εηξεκέλνπ Κξάηνπο επί ησλ κειώλ ησλ δπλάκεσλ απηνύ ή ηνπ ηδησηηθνύ
ηνπ πξνζσπηθνύ.
ε)

«Σπκβνύιηνλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ» ζεκαίλεη ην

Σπκβνύιηνλ ην ζπζηαζέλ δηα ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ
Αηιαληηθνύ θαη παλ ππνηεηαγκέλνλ όξγαλνλ, εμνπζηνδνηεκέλνλ λα ελεξγή επ'
νλόκαηη απηνύ.
2.

Η παξνύζα Σύκβαζηο εθαξκόδεηαη θαη επί ησλ θαησηέξσλ

πνιηηηθώλ Αξρώλ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, εληόο ησλ νξίσλ ησλ εδαθώλ,
επί ησλ νπνίσλ ζπκθώλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ 20νπ άξζξνπ ε Σπκθσλία
εθαξκόδεηαη ή επεθηείλεηαη, θαζ' νλ ηξόπνλ εθαξκόδεηαη επί ησλ θεληξηθώλ
Αξρώλ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ππό ηελ επηθύιαμηλ όηη ηα αλήθνληα εηο
ηαο θαησηέξαο Αξράο θηήκαηα δελ ζα ζεσξνύληαη σο θηήκαηα αλήθνληα, ελ ηε
ελλνία ηνπ 8νπ άξζξνπ, εηο Σπκβαιιόκελνλ Μέξνο.
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Άξζξνλ 2.

Τα κέιε δπλάκεσο, ην πνιηηηθόλ πξνζσπηθόλ απηήο σο θαη ηα εμ

απηώλ εμαξηώκελα πξόζσπα, ππνρξενύληαη λα ζέβσληαη ηνπο λόκνπο ηνπ
Κξάηνπο δηακνλήο θαη λα κε πξνβαίλνπλ, επί ηνπ εδάθνπο ηνπ Κξάηνπο,
ηνύηνπ, εηο αζπκβηβάζηνπο πξνο ην πλεύκα ηεο παξνύζεο Σπκβάζεσο
ελεξγείαο θαη ηδίσο εηο πνιηηηθόο ηνηαύηαο. Δπί πιένλ, αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο
πξνειεύζεσο ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία πξνο ηνλ ζθνπόλ
ηνύηνλ κέηξα.
Άξζξνλ 3.
1.

Υπό ηελ επηθύιαμηλ ηεο ηεξήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 2αο

παξαγξάθνπ ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ππό ηνλ όξνλ ηεο ζπκβάζεσο πξνο
ηαο δηαηππώζεηο ηαο θαζηεξνπκέλαο ππό ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, δηα ηελ
είζνδνλ θαη έμνδνλ δπλάκεσο ή ησλ κειώλ απηήο, απαιιάζζνληαη ηαύηα ησλ
δηαηππώζεσλ δηαβαηεξίνπ θαη ζεσξήζεσο απηνύ, σο θαη ηνπ ειέγρνπ ππό
ησλ ππεξεζηώλ απνδεκίαο θαηά ηελ είζνδνλ θαη έμνδνλ εθ ηνπ εδάθνπο ηνπ
Κξάηνπο δηακνλήο. Ωζαύησο, δελ ππόθεηληαη εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ θξάηνπο
ηνύηνπ πεξί θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ αιινδαπώλ, ρσξίο όκσο λα
ζεσξνύληαη σο θηώκελα νηαδήπνηε δηθαηώκαηα κνλίκνπ δηακνλήο ή θαηνηθίαο
εηο ηα εδάθε ηνπ Κξάηνπο ηεο δηακνλήο.
2.

Γηα ηα κέιε δπλάκεσο αλαγθαηνύλ κόλνλ ηα θαησηέξσ έγγξαθα

ηα νπνία δένλ λα επηδεηθλύσληαη εηο πάζαλ δήηεζηλ:
α)
θξάηνπο

πξνζσπηθόλ δειηίνλ ηαπηόηεηνο εθδηδόκελνλ ππό ηνπ

πξνειεύζεσο

θέξνλ

θσηνγξαθίαλ

θαη

αλαγξάθνλ

ην

νλνκαηεπώλπκνλ, ηελ εκεξνκελίαλ γελλήζεσο, ηνλ βαζκόλ, ηελ ππεξεζίαλ
θαη ελδερνκέλσο ηνλ αξηζκόλ κεηξώνπ.
β)

θύιινλ πνξείαο νκαδηθόλ ή αηνκηθόλ ζπληεηαγκέλνλ εηο

ηελ γιώζζαλ ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο, σο θαη εηο ηελ γαιιηθήλ θαη
αγγιηθήλ, εθδηδόκελνλ ππό αξκνδίαο ππεξεζίαο ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο ή
ηεο Οξγαλώζεσο ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ θαη βεβαηνύλ ηελ
ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ή ηεο νκάδνο, σο κέινπο ή κειώλ δπλάκεσο θαη ηελ
δηαηαγήλ θηλήζεσο. Τν Κξάηνο δηακνλήο δύλαηαη λ' απαηηήζε, όπσο ε δηαηαγή
θηλήζεσο πξνζππνγξάθεηαη πθ' ελόο εληεηαικέλνπ πξνο ηνύην εθπξνζώπνπ

-4-

απηνύ.
Δηο ηα δηαβαηήξηα ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ εμ απηνύ

3.

εμαξησκέλσλ πξνζώπσλ, δένλ λ' αλαγξάθεηαη ε ηνηαύηε ηδηόηεο απηώλ.
Δάλ κέινο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ παύζε λα ηειή

4.

εηο ηελ ππεξεζίαλ ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο θαη δελ επαλαπαηξηζζή, αη
Αξραί ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο ζα εηδνπνηνύλ ακέζσο ηαο Αξράο ηνπ
Κξάηνπο δηακνλήο παξέρνπζαη πάζαλ ρξήζηκνλ ελ πξνθεηκέλσ πιεξνθνξίαλ. Ωζαύησο αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο ζα πιεξνθνξνύλ ηαο
Αξράο

ηνπ

Κξάηνπο

δηακνλήο

πεξί

πάζεο

παξαλόκνπ

απνπζίαο

ππεξβαηλνύζεο ηαο 21 εκέξαο.
5.

Δάλ ην Κξάηνο δηακνλήο εηήζαην ηελ απνκάθξπλζηλ εθ ηνπ

εδάθνπο ηνπ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ή εμέδσθε δηαηαγήλ
απειάζεσο θαηά πξώελ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ή
ελαληίνλ πξνζώπνπ εμαξησκέλνπ εθ κέινπο ή πξώελ κέινπο, αη Αξραί ηνπ
Κξάηνπο πξνειεύζεσο ππνρξενύληαη λα ην δερζνύλ εηο ην έδαθνο ησλ ή
ηνπιάρηζηνλ λα ην ηαθηνπνηήζνπλ εθηόο ηνπ εδάθνπο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο.
Η παξάγξαθνο αύηε εθαξκόδεηαη κόλνλ επί ησλ πξνζώπσλ ηα νπνία δελ
ηπγράλνπλ ππήθννη ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη ηα νπνία εηζήιζνλ εηο ην ξεζέλ
Κξάηνο ππό ηελ ηδηόηεηα κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ή κε ηελ
πξόζεζηλ λα θαηαζηνύλ κέιε σο θαη επί ησλ εμαξησκέλσλ εμ απηώλ
πξνζώπσλ.
Άξζξνλ 4.

Τν Κξάηνο δηακνλήο δύλαηαη:
α) είηε, ρσξίο λ' απαηηήζε εμέηαζηλ ηθαλόηεηνο ή θαηαβνιήλ

ηειώλ λα δερζή σο έγθπξνλ ηελ άδεηαλ νδεγνύ ή ηελ άδεηαλ ζηξαηησηηθνύ
νδεγνύ, ηελ ρνξεγεζείζαλ ππό ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο ή ππό Αξρήο ηίλνο
εμαξησκέλεο εμ απηνύ, εηο κέινο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ.
β) είηε λα εθδώζε άλεπ εμεηάζεσο, ηδίαλ απηνύ άδεηαλ νδεγνύ
εηο παλ κέινλ δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ όπεξ θαηέρεη άδεηαλ
νδεγνύ ή ζηξαηησηηθήλ ηνηαύηελ, εθδνζείζαλ ππό ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο
ή ππό Αξρήο ηίλνο εμαξησκέλεο εμ απηνύ.
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Άξζξνλ 5.
1.

Τα Μέιε δπλάκεσο ζα θέξνπλ θαλνληθώο ζηνιήλ. Δθηόο

αληηζέηνπ ζπλελλνήζεσο κεηαμύ ησλ Αξρώλ ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο θαη
ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, ε πνιηηηθή πεξηβνιή ζα θέξεηαη ππό ηνπο απηνύο
όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο θέξεηαη θαη ππό ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ησλ
Κξαηώλ δηακνλήο. Καλνληθώο ζπγθεθξνηεκέλαη κνλάδεο θαη ζρεκαηηζκνί
δπλάκεσο ζα θέξσζη ζηνιήλ θαηά ηελ δηέιεπζίλ ησλ εθ ζπλόξσλ.
2.

Τα ππεξεζηαθά νρήκαηα δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ζα

θέξσζηλ επί πιένλ ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ ησλ θαη δηαθξηηηθόλ ζήκα ηεο
εζληθόηεηνο ησλ.
Άξζξνλ 6.

Τα Μέιε δπλάκεσο δύλαληαη λα θαηέρνπλ θαη θέξνπλ όπια ππό

ηνλ όξνλ λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνύην ππό ηνπ δηέπνληνο απηά
θαλνληζκνύ. Αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο ζα εμεηάδνπλ επκελώο ηαο
απεπζπλνκέλαο εηο απηάο ππό ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ,
αηηήζεηο.
Άξζξνλ 7.
1.

Υπό ηελ επηθύιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ:
α)

Αη

Σηξαηησηηθαί

Αξραί

ηνπ

Κξάηνπο

πξνειεύζεσο

δηθαηνύληαη λα εμαζθνύλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ηελ πνηληθήλ
θαη πεηζαξρηθήλ δηθαηνδνζίαλ, ηελ νπνίαλ ρνξεγεί εηο απηάο ε λνκνζεζία ηνπ
Κξάηνπο πξνειεύζεσο, επί πάλησλ ησλ ππνθεηκέλσλ εηο ηνλ ζηξαηησηηθόλ
λόκνλ ηνπ Κξάηνπο ηνύηνπ πξνζώπσλ.
β)

Αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ζα έρνπλ δηθαηνδνζίαλ

επί ησλ κειώλ δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ εμαξησκέλσλ εμ
απηώλ πξνζώπσλ όζνλ αθνξά ηαο δηαπξαηηνκέλαο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ
Κξάηνπο δηακνλήο παξαβάζεηο αίηηλεο ηπγράλνπλ αμηόπνηλνη θαηά ηελ
λνκνζεζίαλ ηνπ Κξάηνπο ηνύηνπ.
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2.
α)

Αη Σηξαηησηηθαί Αξραί ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο ζα

έρνπλ ην δηθαίσκα λ' αζθνύλ απνθιεηζηηθήλ

δηθαηνδνζίαλ επί ησλ

ππαγνκέλσλ εηο ηνπο ζηξαηησηηθνύο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο ηνύηνπ πξνζώπσλ
όζνλ αθνξά παξαβάζεηο αμηνπνίλνπο θαηά ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο αιι' νπρί αμηνπνίλνπο θαηά ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαβάζεσλ, ησλ ζρεηηθώλ πξνο ηελ αζθάιεηάλ ηνπ.
β)

Αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λ'

αζθνύλ απνθιεηζηηθήλ δηθαηνδνζίαλ επί ησλ κειώλ δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ
πξνζσπηθνύ θαη επί ησλ εμαξησκέλσλ εμ απηώλ πξνζώπσλ όζνλ αθνξά
παξαβάζεηο αμηνπνίλνπο θαηά ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο αιι' νπρί
αμηνπνίλνπο

θαηά

ηνπο

λόκνπο

ηνπ

Κξάηνπο

πξνειεύζεσο,

πεξη-

ιακβαλνκέλσλ ησλ παξαβάζεσλ ησλ ζρεηηθώλ πξνο ηελ αζθάιεηάλ ηνπ.
γ)

Καηά ηελ έλλνηαλ ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ σο θαη ηεο

3εο παξαγξάθνπ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ζεσξνύληαη σο παξαβάζεηο ζρεηηθνί
πξνο ηελ αζθάιεηαλ ελόο Κξάηνπο:
Ι)

ε πξνδνζία ε ζηξεθνκέλε ελαληίνλ απηνύ.

ΙΙ)

ε δνιηνθζνξά (Sabotage), ε θαηαζθνπεία ή ε

παξαβίαζηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο πξνο ηα απόξξεηα ηνπ Κξάηνπο ή
ηεο εζληθήο ακύλεο.
3.

Δλ πεξηπηώζεη ζπληξερνύζεο δηθαηνδνζίαο εθαξκόδνληαη νη

επόκελνη θαλόλεο:
α)

Αη Σηξαηησηηθαί Αξραί ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο έρνπλ

ην δηθαίσκα λα αζθνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ηελ δηθαηνδνζίαλ ησλ επί κέινπο
δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ θαζ' όζνλ αθνξά:
I)

ηαο

παξαβάζεηο

αίηηλεο

πξνζβάιινπζηλ

απνθιεηζηηθώο ηελ αζθάιεηαλ ή ηελ ηδηνθηεζίαλ ηνπ Κξάηνπο ηνύηνπ ή ηαο
παξαβάζεηο αη νπνίαη πξνζβάιινπζηλ απνθιεηζηηθώο ην πξόζσπνλ ή ηελ
ηδηνθηεζίαλ εηέξνπ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Κξάηνπο
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ηνύηνπ, σο θαη εμαξησκέλνπ πξνζώπνπ,
ΙI)

ηαο παξαβάζεηο αίηηλεο πξνθύπηνπλ εθ πξάμεσο ή

παξαιείςεσο δηαπξαρζείζεο ελ ηε εθηειέζεη ηεο ππεξεζίαο.
β)

Δλ πεξηπηώζεη πάζεο άιιεο παξαβάζεσο, αη Αξραί ηνπ

Κξάηνπο δηακνλήο αζθνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ηελ δηθαηνδνζίαλ απηώλ.
γ)

Δάλ ην Κξάηνο ην νπνίνλ έρεη ην δηθαίσκα λ' αζθή θαηά

πξνηεξαηόηεηα, ηελ δηθαηνδνζίαλ ηνπ, απνθαζίζε λα παξαηηεζή ηνπ
δηθαηώκαηνο ηνύηνπ, αλαθνηλνί ηνύην ην ηαρύηεξνλ δπλαηόλ εηο ηαο Αξράο ηνπ
εηέξνπ Κξάηνπο. Αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο ην νπνίνλ έρεη ην δηθαίσκα λ' αζθή
θαηά πξνηεξαηόηεηα ηελ δηθαηνδνζίαλ ηνπ, ζα εμεηάδνπλ επκελώο ηαο πεξί
παξαηηήζεσο από ηνπ δηθαηώκαηνο ηνύηνπ αηηήζεηο, αίηηλεο ππνβάιινληαη ππό
ησλ Αξρώλ ηνπ εηέξνπ Κξάηνπο, όηαλ αύηαη θξνλνύλ όηη ιόγνη ηδηαηηέξσο
ζπνπδαίνη ηελ αηηηνινγνύλ.
4.

Αη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ παξέρνπλ εηο

ηαο Σηξαηησηηθόο Αξράο ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο, νπδέλ δηθαίσκα αζθήζεσο δηθαηνδνζίαο, επί ησλ ππεθόσλ ή ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηνπ θξάηνπο
δηακνλήο, εθηόο εάλ νύηνη ηπγράλνπλ κέιε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ηνπ
Κξάηνπο πξνειεύζεσο.
5.
α)
αιιεινβνεζώληαη

Αη Αξραί ησλ Κξαηώλ δηακνλήο θαη πξνειεύζεσο ζ'
δηα

ηελ

ζύιιεςηλ

κειώλ

δπλάκεσο

ηνπ

Κξάηνπο

πξνειεύζεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ή εμαξησκέλσλ πξνζώπσλ επί ηνπ
εδάθνπο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη δηα ηελ παξάδνζίλ ησλ εηο ηελ αξρήλ, ε
νπνία πξόθεηηαη λ' αζθήζε ηελ δηθαηνδνζίαλ ηεο ζπκθώλσο πξνο ηαο σο άλσ
δηαηάμεηο.
β)

Αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ζ' αλαθνηλνύλ ηαρέσο εηο

ηαο ζηξαηησηηθάο αξράο ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο ηελ ζύιιεςηλ παληόο
κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ή εμαξησκέλσλ πξνζώπσλ.
γ)

Η θξνύξεζηο θαηεγνξνπκέλνπ κέινπο δπλάκεσο ή
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πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ, επί ηνπ νπνίνπ ην Κξάηνο δηακνλήο πξόθεηηαη λ'
αζθήζε δηθαηνδνζίαλ, αλαιακβάλεηαη παξά ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο εάλ ην
πξόζσπνλ ηνύην επξίζθεηαη εηο ρείξαο ηνπ κέρξηο όηνπ αζθεζή θαη' απηνύ ε
δίσμηο ππό ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο.
6.
α)

Αη Αξραί ησλ Κξαηώλ δηακνλήο θαη πξνειεύζεσο ζ'

αιιεινβνεζώληαη δηα ηελ δηεμαγσγήλ αλαθξίζεσλ θαη δηα ηελ ζπγθέληξσζηλ
θαη θαηάζεζηλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, σο θαη δηα ηελ θαηάζρεζηλ, εάλ δε
ζπληξέρε πεξίπησζηο θαη δηα ηελ παξάδνζίλ ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ζπλδενκέλσλ πξνο παξάβαζίλ ηηλα. Δλ ηνύηνηο ε παξάδνζηο ησλ αληηθεηκέλσλ
ηνύησλ ζα δύλαηαη λα γίλε ππό ηνλ όξνλ ηεο απνδόζεώο ησλ εληόο
πξνζεζκίαο νξηδνκέλεο ππό ηεο Αξρήο ήηηο πξνβαίλεη εηο ηελ παξάδνζηλ.
β)

Δηο ηαο πεξηπηώζεηο ζπληξερνύζεο δηθαηνδνζίαο αη Αξραί

ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζα γλσζηνπνηνύλ εηο αιιήιαο ηελ εθδίθαζηλ ηεο
ππνζέζεσο, επί ηεο νπνίαο πθίζηαηαη ζπληξέρνπζα δηθαηνδνζία.
7.

Αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ζα εμεηάδνπλ επκελώο ηαο

αηηήζεηο ησλ Αξρώλ ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο πεξί παξνρήο εηο απηάο ζπλδξνκήο δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο
απαγγειινκέλσλ παξ' απηώλ πνηλώλ θπιαθίζεσο ζπκθώλσο πξνο ηαο
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
8.

Δάλ θαηεγνξνύκελνο ηηο εδηθάζζε ζπκθώλσο πξνο ηαο

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ ππό ησλ Αξρώλ ελόο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξώλ θαη εζσώζε ή θαηεδηθάζζε θαη εθηειεί ή εμεηέιεζε ηελ πνηλήλ ηνπ ή
έηπρε ράξηηνο, δελ δύλαηαη πιένλ λα δηθαζζή εθ λένπ δηα ηελ απηήλ
παξάβαζίλ επί ηνπ απηνύ εδάθνπο ππό ησλ Αξρώλ εηέξνπ ζπκβαιινκέλνπ
κέξνπο. Δλ ηνύηνηο ε παξάγξαθνο αύηε νπδόισο αληίθεηηαη εηο ηελ ππό ησλ
ζηξαηησηηθώλ αξρώλ ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο δίσμηλ κέινπο δπλάκεώο ηνπ
δηα πάζαλ παξάβαζίλ πεηζαξρηθώλ θαλόλσλ πξνθύπηνπζαλ εθ ηεο πξάμεσο
ή παξαιείςεσο ηεο απνηειεζάζεο ηελ παξάβαζίλ δηα ηελ νπνία εδηθάζζε ην
κέινο ηνύην ππό ησλ αξρώλ εηέξνπ Σπκβαιινκέλνπ Μέξνπο.
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9.

Οζάθηο αζθείηαη δίσμηο ελαληίνλ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ

πξνζσπηθνύ ή εμαξησκέλνπ πξνζώπνπ θαη' εθαξκνγήλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ
θξάηνπο δηακνλήο, ην κέινο ηνύην δηθαηνύηαη:
α)

λα δηθαζζή ηαρέσο·

β)

λα ιάβε γλώζηλ πξν ηεο δίθεο ηεο θαη' απηνύ θαηεγνξίαο

ή ησλ θαηεγνξηώλ.
γ)

λα ηεζή εηο αληηπαξάζηαζηλ κε ηνπο κάξηπξαο θαηεγνξίαο.

δ)

λα δεηήζε ηελ αλαγθαζηηθήλ πξνζέιεπζηλ καξηύξσλ

ππεξαζπίζεσο, εθ' όζνλ νύηνη ηεινύλ ππό ηελ δηθαηνδνζίαλ ηνπ Κξάηνπο
δηακνλήοε)

λα πξνβή εηο ηελ εθινγήλ ηνπ ζπλεγόξνπ ηνπ ή λα ηύρε

λνκίκνπ δηθαζηηθήο εθπξνζσπήζεσο θαηά ηαο ηζρπνύζαο ελ ησ Κξάηεη
δηακνλήο δηαηάμεηο·
δ)

εθ' όζνλ θξίλε ηνύην αλαγθαίνλ, λα δεηήζε ηελ

ζπκπαξάζηαζηλ θαηαιιήινπ δηεξκελέσο·
ε)

λα έιζε εηο επηθνηλσλίαλ κεη' αληηπξνζώπνπ ηεο

Κπβεξλήζεσο ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο, νζάθηο δε νη θαλόλεο ηεο
δηθνλνκίαο ην επηηξέπνπλ, λα δεηήζε ηελ παξνπζίαλ ηνηνύηνπ αληηπξνζώπνπ
θαηά ηελ δίθελ.
10.
α)

Αη θαλνληθώο ζπγθεθξνηεκέλαη κνλάδεο ή νη ζρεκαηηζκνί

δπλάκεώο ηίλνο, δηθαηνύληαη λ' αζθνύλ αζηπλνκηθά θαζήθνληα εθ' όισλ ησλ
ζηξαηνπέδσλ, εγθαηαζηάζεσλ ή άιισλ θηηξίσλ άηηλα θαηέρνπλ δπλάκεη
ζπκθσλίαο κεηά ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο. Η ζηξαηησηηθή αζηπλνκία ηεο
δπλάκεσο δύλαηαη λα ιακβάλε όια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο
ηεξήζεσο ηεο ηάμεσο θαη ηεο αζθαιείαο εηο ηαο εγθαηαζηάζεηο ηαύηαο.
β)

Δθηόο ησλ νξίσλ ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ ε εηξεκέλε

ζηξαηησηηθή αζηπλνκία ζα δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζή κόλνλ θαηόπηλ
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ζπκθσλίαο κεηά ησλ Αξρώλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη ελ ζπλεξγαζία κεη'
απηώλ θαη κόλνλ θαζ' ν κέηξνλ ε ηνηαύηε ρξεζηκνπνίεζηο απηήο είλαη αλαγθαία
δηα ηελ ηήξεζηλ ηεο ηάμεσο θαη ηεο πεηζαξρίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο
δπλάκεσο.
Έθαζηνλ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζα επηδηώμε ηελ ζέζπηζηλ

11.

ηεο αλαγθαίαο λνκνζεζίαο, δηα ηελ αζθάιεηαλ θαη πξνζηαζίαλ εληόο ηνπ
εδάθνπο ηνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ πιηθνύ, ηεο πεξηνπζίαο, ησλ αξρείσλ
θαη ησλ επηζήκσλ εγγξάθσλ ησλ ινηπώλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, σο θαη ηελ
δίσμηλ ησλ πξνζώπσλ ηα νπνία ζα παξέβαηλνλ ηνπο λόκνπο, ηνπο
ζεζπηδνκέλνπο πξνο ηνλ ζθνπόλ ηνύηνλ.
Άξζξνλ 8.
1.

Έθαζηνλ Σπκβαιιόκελνλ Μέξνο παξαηηείηαη πάζεο αμηώζεσο

απνδεκηώζεσο

έλαληη

εηέξνπ

Σπκβαιινκέλνπ

Μέξνπο

δηα

δεκίαλ

πξνμελεζείζαλ επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο ππό ησλ
ελόπισλ δπλάκεσλ απηνύ μεξάο, ζαιάζζεο θαη αέξνο, εθ' όζνλ ε δεκία αύηε:
Ι)

πξνεθιήζε ππό κέινπο ή ππαιιήινπ ησλ ελόπισλ

δπλάκεσλ ηνπ εηέξνπ Σπκβαιινκέλνπ Μέξνπο ελ ηε εθηειέζεη ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ ελ ησ πιαηζίσ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ, ή
ΙΙ)
αεξνζθάθνπο

πξνέθπςελ εθ ηεο ρξήζεσο νρήκαηνο, ζθάθνπο ή
αλήθνληνο

εηο

ην

έηεξνλ

Σπκβαιιόκελνλ

Μέξνο

θαη

ρξεζηκνπνηνπκέλνπ ππό ησλ ελόπισλ απηνύ δπλάκεσλ ππό ηνλ όξνλ είηε όηη
ην πξνμελήζαλ ηελ δεκίαλ όρεκα, ζθάθνο ή αεξνζθάθνο ερξεζηκνπνηείην
εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ ή όηη ε δεκία
επξνμελήζε εηο ηνηνπηνηξόπσο ρξεζηκνπνηνπκέλελ πεξηνπζίαλ.
Τα Σπκβαιιόκελα Μέξε παξαηηνύληαη έλαληη αιιήισλ πάζεο αηηήζεσο
δηα λαπαγηαίξεζηλ ππό ηνλ όξνλ όηη ην δηαζσζέλ πινίνλ ή θνξηίνλ αλήθελ εηο
ελ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ θαη ερξεζηκνπνηείην ππό ησλ ελόπισλ απηνύ
δπλάκεσλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ.
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2.
α)

Δλ πεξηπηώζεη δεκηώλ πξνθιεζεηζώλ ή πξνθπςαζώλ

θαηά ηα ελ ηε πξώηε παξαγξάθσ δηαιακβαλόκελα επί άιιεο πεξηνπζίαο αλεθνύζεο εηο ελ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ θαη θεηκέλεο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ,
ε ππνρξέσζηο θαηαβνιήο απνδεκηώζεσο ηνπ εηέξνπ Σπκβαιινκέλνπ Μέξνπο
θαη ην πνζόλ ηεο δεκίαο ζα θαζνξίδσληαη πθ' ελόο δηαηηεηνύ εθιεγνκέλνπ θαηά
ηαο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (β) ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ, εθ' όζνλ ηα
ελδηαθεξόκελα Σπκβαιιόκελα Μέξε δελ ήζεινλ άιισο απνθαζίζεη. Ο
δηαηηεηήο ζ' απνθαίλεηαη σζαύησο θαη επί ησλ ελδερνκέλσλ αληαπαηηήζεσλ
ησλ πξνθππηνπζώλ εθ ηεο απηήο αηηίαο.
β)
δηαηηεηήο

ζα

Ο ελ ησ πξνεγνπκέλσ εδαθίσ α' πξνβιεπόκελνο
εθιέγεηαη

από

ζπκθώλνπ

ππό

ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ

Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ κεηαμύ ησλ ππεθόσλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, ησλ
αζθνύλησλ ή ερόλησλ αζθήζεη αλώηαηνλ δηθαζηηθόλ ιεηηνύξγεκα. Δάλ ηα
ελδηαθεξόκελα Σπκβαιιόκελα Μέξε δελ ζπκθσλήζνπλ εληόο δηκήλνπ επί ηνπ
πξνζώπνπ ηνπ δηαηηεηνύ, έθαζηνλ ησλ Μεξώλ δύλαηαη λα δεηήζε όπσο ν
Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ησλ Αλαπιεξσηώλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ εθιέμε
πξόζσπνλ έρνλ ηα πξναλαθεξζέληα πξνζόληα.
γ)

Πάζα

απόθαζηο

ηνπ

δηαηηεηνύ

είλαη

νξηζηηθή

θαη

δεζκεπηηθή δηα ηα Σπκβαιιόκελα Μέξε.
δ)

Τν πνζόλ πάζεο απνδεκηώζεσο επηδηθαζζείζεο ππό ηνπ

δηαηηεηνύ θαηαλέκεηαη θαηά ηα πξνβιεπόκελα ελ ηε 5ε παξαγξάθσ (ε) (I), (II)
θαη (III) ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
ε)

Η ακνηβή ηνπ δηαηηεηνύ θαζνξίδεηαη δηα ζπκθσλίαο κεηαμύ

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ θαη νκνύ κεηά ησλ ζπλαθώλ
πξνο ηελ άζθεζηλ ησλ θαζεθόλησλ ηνπ δαπαλώλ ζα βαξύλε ακθόηεξα ηα
κέξε εμ ίζνπ.
δ)

Δλ ηνύηνηο έθαζηνλ Σπκβαιιόκελνλ Μέξνο παξαηηείηαη

ηεο πεξί απνδεκηώζεσο αμηώζεώο ηνπ νζάθηο ε δεκία είλαη θαησηέξα ησλ
εμήο πνζώλ:
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Βέιγηνλ…………………..

Βειγ.Φξάγθ.

70.000

Καλαδάο…………………

Γνιιάξηα

1.460

Γαλία…………………….. Κνξώλεο

9.670

Γαιιία……………………

Γαι.Φξάγ.

490.000

Ιζιαλδία…………………

Κνξώλεο

22.800

Ιηαιία…………………….. Ληξξέηεο

850.000

Λνπμεκβνύξγνλ…………

Φξάγθα Λ.

70.000

Κάησ Φώξαη…………….

Φισξίληα

6.320

Ννξβεγία………………..

Κνξώλεο

10.000

Πνξηνγαιία……………… Δζθνύδα

40.250

Ηλσκέλνλ Βαζίιεηνλ…..

Λίξαη

500

Ηλσκέλαη Πνιηηείαη…….

Γνιιάξηα

1.400

Παλ έηεξνλ Σπκβαιιόκελνλ Μέξνο ηνπ νπνίνπ ε πεξηνπζία ππέζηε
δεκίαλ εθ ηνπ απηνύ γεγνλόηνο ζα παξαηηήηαη σζαύησο ηεο αμηώζεώο ηνπ
κέρξη ησλ θαηά η' αλσηέξσ πνζώλ. Δλ πεξηπηώζεη ζεκαληηθήο κεηαβνιήο εηο
ηελ ζρέζηλ ηεο ηηκήο ησλ λνκηζκάησλ ηα Σπκβαιιόκελα Μέξε ζα
πξνέξρσληαη εηο Σπκθσλίαο επί ησλ ελδεηθλπνκέλσλ αλαπξνζαξκνγώλ ησλ
σο άλσ πνζώλ.
3.

Καηά ηελ έλλνηαλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο

άξζξνπ σο ζθάθε «αλήθνληα εηο ελ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ» ζεσξνύληαη
θαη ηα ζθάθε ηα λαπισκέλα θελά ππό ηνπ Σπκβαιινκέλνπ ηνύηνπ Μέξνπο ή
επηηεπρζέληα παξ' απηνύ θελά ή θαηαζρεζέληα σο ιεία πνιέκνπ (εθηόο εάλ θαη
θαζ'

ν

κέηξνλ

ν

θίλδπλνο

απώιεηαο

ή

ε

ππνρξέσζηο

θαηαβνιήο

απνδεκηώζεσο βαξύλνπλ έηεξνλ πξόζσπνλ).
4.

Έθαζηνλ Σπκβαιιόκελνλ Μέξνο παξαηηείηαη πάζεο αμηώζεσο α-
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πνδεκηώζεσο θαηά εηέξνπ Σπκβαιινκέλνπ Μέξνπο δηα ηνλ ηξαπκαηηζκόλ ή
ηνλ ζάλαηνλ κέινπο ησλ ελόπισλ απηνύ δπλάκεσλ ηνλ επηζπκβάληα ελ ηε
εθηειέζεη ηεο ππεξεζίαο ηνπ.
5.

Αη πεξί απνδεκηώζεσο απαηηήζεηο (εμαηξέζεη ησλ ζπκβαηηθώο

θαζσξηζκέλσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ εηο ηαο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 ηνπ παξόληνο άξζξνπ) αη πξνθύπηνπζαη εθ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ελ ηε εθηειέζεη ηνπ
ππεξεζηαθνύ ηνπ θαζήθνληνο ή εμ άιιεο πξάμεσο, παξαιείςεσο ή ζπκβάληνο δηα ην νπνίνλ δύλακηο ή πνιηηηθόλ πξνζσπηθόλ είλαη θαηά λόκνλ
ππεύζπλνο, εθ' όζνλ ε δεκία πξνεθιήζε επί ηνπ εδάθνπο ηνπ Κξάηνπο
δηακνλήο εηο ηξίηα πξόζσπα εθηόο ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, ζα
δηαθαλνλίδσληαη ππό ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαηά ηαο αθνινύζνπο δηαηάμεηο:
α)

Αη πεξί απνδεκηώζεσο απαηηήζεηο ζα ππνβάιισληαη, ζα

εμεηάδσληαη θαη ζα δηαθαλνλίδσληαη ή ζα επηδηθάδσληαη ζπκθώλσο πξνο ηνπο
λόκνπο θαη θαλνληζκνύο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ηνπο δηέπνληαο ηαο απαηηήζεηο
απνδεκηώζεσο, ηαο πξνθππηνύζαο εθ ηεο δξάζεσο ησλ ηδίσλ απηνύ
ελόπισλ δπλάκεσλ.
β)

Τν Κξάηνο δηακνλήο δύλαηαη λα δηαθαλνλίζε πάζαλ

ηνηαύηελ απαίηεζηλ θαη ε πιεξσκή ηνπ ζπκθσλεζέληνο ή επηδηθαζζέληνο
πνζνύ, ζα εθηειήηαη ππό ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο εηο ην ίδηνλ απηνύ λόκηζκα.
γ)

Η θαηαβνιή απνδεκηώζεσο ε γελνκέλε βάζεη ζπκθσλίαο

ή απνθάζεσο ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ή ε
ηειεζίδηθνο απόθαζηο ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνύηνπ ε απνξξίςαζα ηελ αίηεζηλ
απνδεκηώζεσο, ζα είλαη ππνρξεσηηθή δηα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη ζα
απνηειή δη' απηά δεδηθαζκέλνλ.
δ)

Πάζα απνδεκίσζηο θαηαβαιινκέλε ππό ηνπ Κξάηνπο

δηακνλήο ζα θέξεηαη εηο γλώζηλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κξαηώλ πξνειεύζεσο
ελ πάζε ιεπηνκεξεία κεηά πξνηάζεσο θαηαλνκήο, ζπκθώλσο πξνο ηα
θαησηέξσ εδάθηα (ε) (I), (II) θαη (III). Δάλ δελ ιεθζή απάληεζηο εληόο δηκήλνπ
ε πξόηαζηο θαηαλνκήο ζεσξείηαη σο γελνκέλε απνδεθηή.
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ε)

Τα έμνδα ηα πξνθύπηνληα εθ ηεο ηθαλνπνηήζεσο

αηηήζεσλ απνδεκηώζεσο, ζπκθώλσο πξνο ηα αλσηέξσ εδάθηα θαη πξνο ηε
παξάγξαθνλ 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ζα θαηαλέκσληαη κεηαμύ ησλ
Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ σο εμήο:
Ι)

Όηαλ ελ θαη κόλνλ Κξάηνο πξνειεύζεσο είλαη

ππεύζπλνλ, ην θαηαβιεζέλ πνζόλ θαηαινγίδεηαη θαηά 25% εηο ην Κξάηνο
δηακνλήο θαη θαηά 75% εηο ην Κξάηνο πξνειεύζεσο.
ΙΙ)

Όηαλ πιείνλα ηνπ ελόο Κξάηε πξνειεύζεσο είλαη

ππεύζπλα ην πνζόλ ηεο απνδεκηώζεσο βαξύλεη απηά εμ ίζνπ. Δλ ηνύηνηο ην
Κξάηνο δηακνλήο, εάλ δελ είλαη εθ ησλ ππεπζύλσλ Κξαηώλ, ζα ζπλεηζθέξε
πνζόλ ίζνλ πξνο ην ήκηζπ ηεο ζπλεηζθνξάο εθάζηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο.
ΙΙΙ)

Όηαλ ε δεκία έρεη πξνμελεζή ππό ησλ ελόπισλ

δπλάκεσλ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ θαη δελ είλαη δπλαηόλ λ' απνδνζή αύηε
εηδηθώηεξov εηο κίαλ ή εηο πεξηζζνηέξαο εμ απηώλ, ην θαηαβιεζέλ πνζόλ ζα
θαηαλεκεζή εμ ίζνπ κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ. Δλ
ηνύηνηο, ην Κξάηνο δηακνλήο, εάλ δελ είλαη εθ ησλ Κξαηώλ ησλ νπνίσλ αη
έλνπινη δπλάκεηο επξνμέλεζαλ ηελ δεκίαλ, ζα ζπλεηζθέξε ην ήκηζπ ηεο
ζπλεηζθνξάο εθάζηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο.
ΙV)

Τν Κξάηνο δηακνλήο ζ' απνζηέιιε αλά εμάκελνλ

εηο ηα ελδηαθεξόκελα Κξάηε πξνειεύζεσο θαηάζηαζηλ ησλ θαηαβιεζέλησλ
παξ' απηνύ θαηά ην δηάζηεκα ηεο εμακελίαο πνζώλ, κεηά αηηήζεσο
εμνθιήζεσο δηα ηαο πεξηπηώζεηο, σο πξνο ηαο νπνίαο ε πξνηαζείζα
θαηαλνκή θαηά πνζνζηά εγέλεην απνδεθηή. Η εμόθιεζηο ιακβάλεη ρώξαλ
εληόο ησλ βξαρπηέξσλ δπλαηώλ πξνζεζκηώλ εηο ην λόκηζκα ηνπ Κξάηνπο
δηακνλήο.
δ)

Δηο αο πεξηπηώζεηο ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ

εδαθίσλ (β) θαη (ε) ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ ήζειε βαξύλεη ππεξβνιηθώο
Σπκβαιιόκελόλ ηη Μέξνο, ηνύην δύλαηαη λα δεηήζε παξά ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Βόξεηνπ Αηιαληηθνύ όπσο νξίζε άιιε δηεπζέηεζηλ.
ε)

Μέινο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ δελ ζα
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ππόθεηηαη

εηο

ηελ

δηαδηθαζίαλ

αλαγθαζηηθήο

εθηειέζεσο

δηθαζηηθήο

απνθάζεσο εθδνζείζεο εηο βάξνο απηνύ ελ ησ Κξάηεη δηακνλήο, εθ' όζνλ
πξόθεηηαη πεξί ππνζέζεσο πξνθπςάζεο εθ ηεο εθηειέζεσο ηνπ ππεξεζηαθνύ
ηνπ θαζήθνληνο.
ζ)

Δθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ θαζ' αο ην εδάθηνλ (ε) ηεο

παξνύζεο παξαγξάθνπ εθαξκόδεηαη επί απαηηήζεσλ θαιππηνκέλσλ ππό ηεο
παξαγξάθνπ

2

ηνπ παξόληνο άξζξνπ, αη

δηαηάμεηο ηεο παξνύζεο

παξαγξάθνπ δελ εθαξκόδνληαη επί απαηηήζεσλ ζρεηηδνκέλσλ ακέζσο ή
εκκέζσο πξνο ηνλ πινπλ ή ηελ εθκεηάιιεπζηλ πινίνπ ή ηελ θόξησζηλ,
κεηαθνξάλ ή εθθόξησζηλ θνξηίνπ, εθηόο ησλ απαηηήζεσλ δηα ζάλαηνλ ή
ζσκαηηθήλ βιάβελ επί ησλ νπνίσλ δελ εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ
παξόληνο άξζξνπ.
6.

Αη απαηηήζεηο απνδεκηώζεσο θαηά κειώλ ελόπινπ δπλάκεσο ή

πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ, αη πξνθύπηνπζαη εθ παξαλόκσλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηώλ, εληόο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, κε γελνκέλσλ θαηά ηελ
εθηέιεζεηλ ππεξεζίαο ζα ξπζκίδνληαη σο αθνινύζσο:
α)

Αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ζα εμεηάδνπλ ηελ πεξί

απνδεκηώζεσο αίηεζηλ θαη ζα ππνινγίδνπλ θαηά ηξόπνλ δίθαηνλ θαη νξζόλ ηελ
νθεηινκέλελ εηο ηνλ αηηνύληα απνδεκίσζηλ ιακβάλνπζαη ππ' όςηλ όια ηα
ζρεηηθά πξνο ηελ ππόζεζηλ πεξηζηαηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
δηαγσγήο ηνπ δεκησζέληνο πξνζώπνπ, ζα θαηαξηίδνπλ δε έθζεζηλ επί ηεο
ππνζέζεσο.
β)

Η έθζεζηο αύηε ζ' απνζηέιιεηαη εηο ηαο Αξράο ηνπ

Κξάηνπο πξνειεύζεσο, αη νπνίαη ηόηε ζ' απνθαζίδνπλ άλεπ αλαβνιήο εάλ ζα
πξνζθέξσζη ραξηζηηθήλ απνδεκίσζηλ ελ θαηαθαηηθή δε πεξηπηώζεη κέρξη
πνίνπ πνζνύ.
γ)

Δάλ πξνηαζή ραξηζηηθή θαηαβνιή απνδεκηώζεσο, ε

πξόηαζηο δε αύηε γίλε δεθηή παξά ηνπ δηθαηνύρνπ σο ηθαλνπνηνύζα πιήξσο
ηελ απαίηεζίλ ηνπ, αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο ζα θαηαβάιινπλ ην
πνζόλ θαη ζα πιεξνθνξνύλ ηαο Αξράο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο πεξί ηεο
απνθάζεώο ησλ θαη ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνύ.
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δ)

Αη δηαηάμεηο ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ νπδόισο ζίγνπλ

ηελ αξκνδηόηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο όπσο επηιεθζνύλ
αγσγήο ελαληίνλ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ, εάλ θαη εθ’ όζνλ
δελ έρεη θαηαβιεζή απνδεκίσζηο ηθαλνπνηνύζα πιήξσο ηελ απαίηεζηλ.
7.

Αη απαηηήζεηο απνδεκηώζεσο αη πξνθύπηνπζαη εθ ηεο άλεπ

αδείαο ρξήζεσο νηνπδήπνηε νρήκαηνο ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ηνπ Κξάηνπο
πξνειεύζεσο, ζα ξπζκίδσληαη ζπκθώλσο πξνο ηελ παξάγξαθνλ 6 ηνπ
παξόληνο άξζξνπ, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ θαζ' αο ε δύλακηο ή ην πνιηηηθόλ
πξνζσπηθόλ ηπγράλνπλ θαηά λόκνλ ππεύζπλνη.
8.

Αλ γελλεζή ακθηζβήηεζηο πεξί ηνπ εάλ ε παξάλνκνο πξάμηο ή ε

παξάιεηςηο κέινπο ηηλόο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ έιαβε ρώξαλ
θαηά ηελ εθηέιεζηλ ππεξεζίαο πεξί ηνπ εάλ ε ρξήζηο νρήκαηνο αλήθνληνο εηο
ηαο ελόπινπο δπλάκεηο ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο εγέλεην άλεπ αδείαο, ε
ππόζεζηο ζα παξαπέκπεηαη εηο δηαηηεηήλ, δηνξηδόκελνλ ζπκθώλσο πξνο ηελ
παξάγξαθνλ 2 (β) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ν νπνίνο απνθαζίδεη αλεθθιήησο
επί ηεο δηαθνξάο ηαύηεο.
9.

Δμαηξέζεη ησλ ελ ηε παξαγξάθσ 5 (ε) ηνπ παξόληνο άξζξνπ

δηαιακβαλνκέλσλ, ην Κξάηνο πξνειεύζεσο δελ ζ' αμηώζε εμαίξεζηλ κειώλ
δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ εθ ηεο δσζηδηθίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ
Κξάηνπο δηακνλήο επί ππνζέζεσλ αζηηθνύ δηθαίνπ.
10.
ζα

Αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο θαη ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο

ζπλεξγάδσληαη

δηα

ηελ

ζπιινγήλ

απνδεηθηηθώλ

ζηνηρείσλ

πξνο

εμαζθάιηζηλ δηθαίαο εμεηάζεσο θαη εθδηθάζεσο απαηηήζεσλ απνδεκηώζεσο,
αη νπνίαη ελδηαθέξνπλ ηα Σπκβαιιόκελα Μέξε.
΄Αξζξνλ 9.
1.

Τα Μέιε δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηα εμ απηώλ

εμαξηώκελα πξόζσπα ζα δύλαληαη λα πξνκεζεύσληαη επηηνπίσο ηα αλαγθαία
δηα ηελ πξνζσπηθήλ απηώλ θαηαλάισζηλ είδε, σο θαη ηαο ππεξεζίαο ησλ
νπνίσλ έρνπλ αλάγθελ, ππό ηνπο απηνύο σο θαη νη ππήθννη ηνπ Κξάηνπο
δηακνλήο όξνπο.
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2.

Τα είδε επηηόπηαο πξνειεύζεσο ηα αλαγθαηνύληα δηα ηελ

ζπληήξεζηλ δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ζ' αγνξάδσληαη θαλνληθώο
κέζσ ησλ Αξρώλ αίηηλεο πξνκεζεύνληαη ηνηαύηα είδε δηα ηαο ελόπινπο
δπλάκεηο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο. Δπί ησ ζθνπώ όπσο απνθεπρζνύλ
δπζκελείο ζπλέπεηαη εθ ηνηνύησλ αγνξώλ επί ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, αη αξκόδηνη ππεξεζίαη ηνπ θξάηνπο ηνύηνπ ζα απνδεηθλύνπλ, νζάθηο
παξίζηαηαη αλάγθε, ηα είδε ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα ζα έδεη λα πεξηνξηζζή ή
λα απαγνξεπζή.
3.

Υπό ηελ επηθύιαμηλ ησλ ελ ηζρύη ζπκθσληώλ ή ησλ εηο ην κέιινλ

ελδερνκέλσο ζπλαθζεζνκέλσλ κεηαμύ εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζώπσλ
ησλ Κξαηώλ δηακνλήο θαη πξνειεύζεσο, αη Αξραί ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ζα
είλαη απνθιεηζηηθώο ππεύζπλνη δηα ηελ ιήςηλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ,
ώζηε λα ηεζνύλ εηο ηελ δηάζεζηλ δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηα θηίξηα
θαη αη εθηάζεηο γεο ησλ νπνίσλ έρεη αλάγθελ, σο θαη νη ζπλαθείο
δηεπθνιύλζεηο θαη ππεξεζίαη. Αη ζπκθσλίαη θαη ηα κέηξα ηαύηα δένλ λ'
αληαπνθξίλσληαη θαηά ην κέηξνλ ηνπ δπλαηνύ πξνο ηνπο θαλνληζκνύο ηνπο
αθνξώληαο ηνλ ζηξαησληζκόλ θαη ηελ ζηέγαζηλ παξνκνίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
Κξάηνπο δηακνλήο. Διιείςεη εηδηθήο αληηζέηνπ ζπκθσλίαο, ηα δηθαηώκαηα θαη
αη ππνρξεώζεηο αη πξνθύπηνπζαη εθ ηεο θαηνρήο ή ρξεζηκνπνηήζεσο θηηξίσλ,
εθηάζεσλ γεο, επθνιηώλ θαη ππεξεζηώλ, ζα δηέπσληαη ππό ησλ λόκσλ ηνπ
Κξάηνπο δηακνλήο.
4.

Αη εηο εξγαηηθάο ρείξαο ηνπηθαί αλάγθαη δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ

πξνζσπηθνύ ζα ηθαλνπνηώληαη θαηά ηνλ απηόλ ηξόπνλ θαζ' νλ θαη αη αλάινγνη
αλάγθαη ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη δηα ηεο ζπκπαξαζηάζεσο ησλ αξρώλ
απηνύ κέζσ ησλ γξαθείσλ εξγαζίαο. Οη όξνη απαζρνιήζεσο θαη εξγαζίαο θαη
ηδηαηηέξσο ηα εκεξνκίζζηα, αη πξόζζεηνη ακνηβαί θαη αη ζπλζήθαη πξνζηαζίαο
ησλ εξγαδνκέλσλ ξπζκίδνληαη ζπκθώλσο πξνο ηελ ελ ηζρύη λνκνζεζίαλ ηνπ
Κξάηνπο δηακνλήο. Δξγάηαη ρξεζηκνπνηνύκελνη ππό δπλάκεσο ή ππό
πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ελ νπδεκηά πεξηπηώζεη δύλαληαη λα ζεσξεζνύλ σο
κέιε ηεο δπλάκεσο ή ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ.
5.

Δάλ αη εηο ηνλ ηόπνλ ηεο ζηαζκεύζεσο δπλάκεώο ηίλνο ή

πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ δηαζέζηκνη ηαηξηθνί θαη νδνληηαηξηθνί ππεξεζίαη
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ηπγράλνπζηλ αλεπαξθείο, ηα κέιε ηεο δπλάκεσο θαη ηνπ πνιηηηθνύ
πξνζσπηθνύ σο θαη ηα εμ απηώλ εμαξηώκελα πξόζσπα δύλαληαη λα ηύρνπλ
ηαηξηθήο θαη νδνληηαηξηθήο πεξηζάιςεσο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηζαγσγήο
απηώλ εηο λνζνθνκείνλ ππό ηνπο απηνύο όξνπο πθ' νπο θαη ην αλάινγνλ
πξνζσπηθόλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο.
6.

Τν Κξάηνο δηακνλήο ζα εμεηάδε επκελώο ηαο αηηήζεηο παξνρήο

ηαμεηδησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ θαη εθπηώζεσλ επί ησλ εηζηηεξίσλ εηο ηα κέιε
ελόπινπ δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ. Αη δηεπθνιύλζεηο θαη αη
εθπηώζεηο ζ' απνηεινύλ αληηθείκελνλ ηδηαηηέξσλ ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ Κπβεξλήζεσλ.
7.

Υπό ηελ επηθύιαμηλ εηδηθώλ ή γεληθώλ νηθνλνκηθώλ ζπκθσληώλ

κεηαμύ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ αη εηο ηνπηθόλ λόκηζκα πιεξσκαί δη'
αγαζά, θαηαιύκαηα θαη ππεξεζίαο παξερνκέλαο βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 2, 3
θαη 4 θαη εθ' όζνλ ππάξρεη αλάγθε, 5 θαη 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ζα
δηελεξγνύληαη ηαρέσο ππό ησλ αξρώλ ηεο δπλάκεσο.
8.

Η δύλακηο, ην πνιηηηθόλ πξνζσπηθόλ, ηα κέιε απηώλ σο θαη ηα

εμ απηώλ εμαξηώκελα πξόζσπα, νπδεκηάο ζα ηπγράλνπλ βάζεη ηνπ παξόληνο
άξζξνπ απαιιαγήο από ηέιε ή θόξνπο επηβαιινκέλνπο επί αγνξώλ αγαζώλ
θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ππό ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Κξάηνπο
δηακνλήο.
Άξζξνλ 10.
1.

Δηο ελ πεξίπησζηλ ε εληόο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο επηβνιή

θόξνπ ηηλόο εμαξηάηαη εθ ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ή ηεο θαηνηθίαο ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ, ν ρξόλνο θαζ' νλ κέινο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ
επξίζθεηαη εληόο ηνπ εδάθνπο ηνπ Κξάηνπο ηνύηνπ κόλνλ σο εθ ηεο ηδηόηεηνο
ηνπ σο κέινπο ηεο δπλάκεσο ή ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ, δελ ζα ζεσξήηαη
σο ρξόλνο δηακνλήο εληόο ηνπ σο άλσ Κξάηνπο ή σο δεκηνπξγώλ αιιαγήλ
δηακνλήο ή θαηνηθίαο δη' ό,ηη αθνξά ηελ ηνηαύηελ θνξνινγίαλ. Τα κέιε
δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ζ' απαιιάζζσληαη ελ ησ Κξάηεη δηακνλήο
παληόο θόξνπ επί ησλ κηζζώλ θαη ελ γέλεη απνδνρώλ ησλ θαηαβαιινκέλσλ
απηνίο σο εθ ηεο ηδηόηεηνο ησλ ηαύηεο ππό ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο ή επί
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αληηθεηκέλσλ θηλεηήο ηδηνθηεζίαο αλεθόλησλ εηο απηά θαη επξηζθνκέλσλ ελ ησ
Κξάηεη δηακνλήο απνθιεηζηηθώο θαη κόλνλ ιόγσ ηεο πξνζθαίξνπ εθεί
παξνπζίαο ησλ.
2.

Δλ νπδεκηά πεξηπηώζεη, δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ, κέινο

δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ζ' απαιιάζζεηαη από ηνπο θόξνπο νίηηλεο
επηβάιινληαη δη' επηθεξδείο επηρεηξήζεηο, αζθεζείζαο εληόο ηνπ Κξάηνπο
δηακνλήο, μέλαο πξνο ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο κέινπο ηεο δπλάκεσο ή ηνπ
πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ. Δμαηξέζεη ηνπ κηζζνύ, ησλ ελ γέλεη απνδνρώλ θαη ησλ
αληηθεηκέλσλ θηλεηήο ηδηνθηεζίαο πεξί σλ ε πξώηε παξάγξαθνο, αη δηαηάμεηο
ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη' νπδέλ αληίθεηληαη εηο ηελ είζπξαμηλ ησλ θόξσλ εηο
ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη κέινο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ, δπλάκεη
ησλ λόκσλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο έζησ θαη αλ ζεσξήηαη σο έρνλ ηελ
δηακνλήλ ή ηελ θαηνηθίαλ ηνπ εθηόο ηνπ εδάθνπο ηνπ Κξάηνπο ηνύηνπ.
3.

Αη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ ζα εθαξκόδσληαη επί ησλ

«δαζκώλ» σο θαζνξίδνληαη νύηνη εηο ηελ παξάγξαθνλ 12 ηνπ άξζξνπ 11.
4.

Δλ ηε ελλνία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ε έθθξαζηο

«κέινο δπλάκεσο» δελ ζα πεξηιακβάλε πξόζσπα έρνληα ηελ ππεθνόηεηα
ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο.
΄Αξζξνλ 11.
1.

Υπό ηελ επηθύιαμηλ ησλ ξεηώλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηαηάμεσλ

ηεο παξνύζεο ζπκθσλίαο, ηα κέιε δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ σο θαη
ηα εμ απηώλ εμαξηώκελα πξόζσπα ππόθεηληαη εηο ηνπο λόκνπο θαη
θαλνληζκνύο νίηηλεο εθαξκόδνληαη ππό ησλ Τεισλεηαθώv Αξρώλ ηνπ Κξάηνπο
δηακνλήο. Δηδηθώηεξνλ αη Τεισλεηαθαί Αξραί ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο έρνπλ ην
δηθαίσκα ειέγρνπ, ππό ηνπο γεληθνύο όξνπο ηνπο πξνβιεπνκέλνπο ππό ηεο
λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκώλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, ησλ κειώλ δπλάκεσο
ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ σο θαη ησλ εμ απηώλ εμαξησκέλσλ πξνζώπσλ, ησλ
απνζθεπώλ απηώλ θαη ησλ νρεκάησλ ησλ. Ωζαύησο έρνπλ δηθαίσκα
θαηαζρέζεσο δηαθόξσλ εηδώλ ζπκθώλσο πξνο ηελ σο άλσ λνκνζεζίαλ θαη
θαλνληζκνύο.

-20-

2.
α)

Η

πξνζσξηλή

εηζαγσγή

θαη

επαλεμαγσγή

ησλ

ππεξεζηαθώλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ ησλ αλεθόλησλ εηο δύλακηλ ή πνιηηηθόλ
πξνζσπηθόλ επηηξέπεηαη ειεπζέξα δαζκώλ επί ηε πξνζαγσγή ηξηπηύρνπ
θαηά ην ππόδεηγκα ην πξνζεξηεκέλνλ εηο ηελ παξνύζαλ ζπκθσλίαλ.
β)

Η πξνζσξηλή εηζαγσγή νρεκάησλ κε θηλνπκέλσλ

απηνδπλάκσο δηελεξγείηαη ππό ηνπο όξνπο ηνπο θαζνξηδνκέλνπο εηο ηελ
παξάγξαθνλ

4

ε

δε

επαλεμαγσγή

απηώλ

ππό

ηνπο

όξνπο

ηνπο

θαζνξηδνκέλνπο ππό ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
γ)

Τα

ζηξαηησηηθά

νρήκαηα

δπλάκεσο

ή

πνιηηηθνύ

πξνζσπηθνύ απαιιάζζνληαη παληόο ηέινπο θπθινθνξίαο.
3.

Τα επίζεκα έγγξαθα εληόο θαθέιινπ θέξνληνο επίζεκνλ

ζθξαγίδα δελ ππόθεηληαη εηο ηεισλεηαθόλ έιεγρνλ. Οη ηαρπδξόκνη νη
εθηεινύληεο ηελ κεηαθνξάλ ηνηνύησλ εγγξάθσλ, νπνηαδήπνε θαη αλ ηπγράλε
ε ηδηόηεο ησλ, δένλ λα ώζηλ εθσδηαζκέλνη κε αηνκηθόλ θύιινλ πνξείαο,
ρνξεγνύκελνλ θαηά ηα νξηδόκελα ελ ησ άξζξσ ΙΙΙ (3) παξάγξαθνο 2 (β). Τν
θύιινλ πνξείαο δένλ λ' αλαθέξε ηνλ αξηζκόλ ηνπ θαθέιινπ θαη λα πηζηνπνηή
όηη νύηνο πεξηέρεη απνθιεηζηηθώο επίζεκα έγγξαθα.
4.

Γύλακίο ηηο δύλαηαη λα εηζάγε αηειώο ην πιηθόλ απηήο σο θαη

ινγηθάο πνζόηεηαο πξνκεζεηώλ εθνδίσλ θαη άιισλ εκπνξεπκάησλ πξννξηδνκέλσλ δηα ηελ απνθιεηζηηθήλ ηεο δπλάκεσο ηαύηεο ρξήζηλ σο επίζεο θαη,
εθ' όζνλ ηνύην επηηξέπεηαη ππό ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, δηα ηελ ρξήζηλ ηνπ
πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ εμαξησκέλσλ εμ απηώλ πξνζώπσλ. Η αηειήο
αύηε εηζαγσγή ζα επηηξέπεηαη ππό ηνλ όξνλ ηεο εηο ην Τεισλείνλ Δηζόδνπ
θαηαζέζεσο, πιελ ησλ ζπκθσλεζεζνκέλσλ ηεισλεηαθώλ εγγξάθσλ, ελόο
πηζηνπνηεηηθνύ νύηηλνο ην πεξηερόκελνλ ζα θαζνξηζζή από ζπκθώλνπ κεηαμύ
ησλ Κξαηώλ δηακνλήο θαη πξνειεύζεσο. Τν πηζηνπνηεηηθόλ ηνύην ζα
ππνγξάθεηαη

ππό

εμνπζηνδνηεκέλνπ

πξνο

ηνύην

ππό

ηνπ

Κξάηνπο

πξνειεύζεσο πξνζώπνπ. Ο δηνξηζκόο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
λα ππνγξάθε ηα πηζηνπνηεηηθά σο θαη ππνδείγκαηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ θαη
ησλ

ρξεζηκνπνηεζεζνκέλσλ

ζθξαγίδσλ

ζ'

απνζηέιισληαη

εηο

ηαο
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Τεισλεηαθάο Αξράο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο.
5.

Μέινο δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ζα δύλαηαη θαηά ηνλ

ρξόλνλ ηεο πξώηεο αθίμεώο ηνπ πξνο αλάιεςηλ ππεξεζίαο εηο ην Κξάηνο
δηακνλήο ή θαηά ηνλ ρξόλνλ ηεο πξώηεο αθίμεσο νηνπδήπνηε εμαξησκέλνπ εμ
απηνύ πξνζώπνπ εξρνκέλνπ πξνο ζπλάληεζίλ ηνπ λα εηζάγε ηαο απνζθεπάο
θαη ηελ νηθνζθεπήλ ηνπ απειιαγκέλνο δαζκώλ δηα ηελ δηάξθεηαλ ηεο
ππεξεζίαο ηνπ.
6.
εηζάγνπλ,

Τα κέιε δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ζα δύλαληαη λα
πξνζσξηλώο

άλεπ

θαηαβνιήο

δαζκώλ,

ηα

δηα

θηλεηήξνο

εθσδηαζκέλα ηδησηηθά ησλ νρήκαηα ηα πξννξηδόκελα δηα ηελ πξνζσπηθήλ απηώλ ρξήζηλ ή δηα ηελ ρξήζηλ ησλ εμ απηώλ εμαξησκέλσλ πξνζώπσλ. Η
δηάηαμηο αύηε δελ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζηλ απαιιαγήο εθ ησλ
θαηαβιεηέσλ ηειώλ δηα ηελ ππό ησλ ηδησηηθώλ νρεκάησλ ρξήζηλ ησλ νδώλ.
7.

Αη κε πξννξηδόκελαη δηα ηελ απνθιεηζηηθήλ ρξήζηλ δπλάκεσο ή

πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ εηζαγσγαί, αη δηελεξγνύκελαη ππό ησλ αξρώλ ηεο
δπλάκεσο σο θαη αη εηζαγσγαί αη δηελεξγνύκελνη ππό ησλ κειώλ ελόπινπ
δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηαο
παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ απαιιάζζνληαη, δπλάκεη ηνπ
παξόληνο άξζξνπ, από δαζκνύο ή άιιαο δηαηππώζεηο.
8.

Τα αηειώο εηζαρζέληα είδε θαη' εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ

σο άλσ παξαγξάθσλ 2(β), 4, 5 ή 6:
α)

Θα δύλαληαη λα επαλεμαρζώζηλ ειεπζέξσο ππό ηνλ όξνλ

όηη δηα ηα θαη' εθαξκνγήλ ηεο παξαγξάθνπ 4 εηζαρζέληα είδε ζα πξνζάγεηαη
εηο ηαο Τεισλεηαθάο Αξράο ην ζπκθώλσο πξνο ηελ απηήλ παξάγξαθνλ
εθδνζέλ πηζηνπνηεηηθόλ. Δηο ηαο Τεισλεηαθάο Αξράο επηθπιιάζζεηαη ην
δηθαίσκα όπσο εμαθξηβώλνπλ εάλ ηα επαλεμαγόκελα είδε είλαη ηα ελ ησ
πηζηνπνηεηηθώ πεξηγξαθόκελα θαη εάλ έρνπλ πξαγκαηηθώο εηζαρζή ππό ηνπο
όξνπο ησλ παξαγξάθσλ 2(β), 4, 5 ή 6, αλαιόγσο ησλ πεξηπηώζεσλ.
β)

Καλνληθώο δελ ζα δύλαληαη λα δηαηεζώζηλ ελ ησ Κξάηεη

δηακνλήο δηα πσιήζεσο ή δσξεάο. Δλ ηνύηνηο εηο εηδηθόο πεξηπηώζεηο ε
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ηνηαύηε

δηάζεζηο

ζα

δύλαηαη

λα

επηηξαπή

ππό

ηνπο

όξνπο

ηνπο

επηβαιινκέλνπο ηηηηό ησλ αξκνδίσλ Αξρώλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο (σο επί
παξαδείγκαηη πιεξσκή ησλ δαζκώλ θαη θόξσλ θαη ζπκκόξθσζηο πξνο ηνπο
εκπνξηθνύο θαη ζπλαιιαγκαηηθνύο πεξηνξηζκνύο).
9.

Αγαζά αγνξαδόκελα εληόο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ζα δύλαληαη

λα εμαρζώζηλ κόλνλ ζπκθώλσο πξνο ηνπο ελ ηζρύη θαλνληζκνύο ηνπ Κξάηνπο
ηνύηνπ.
10.

Δηδηθά κέηξα ζα ιακβάλσληαη ππό ησλ Τεισλεηαθώλ Αξρώλ δηα

ηελ δηα ησλ ζπλόξσλ δηέιεπζηλ θαλνληθώο ζπγθεθξνηεκέλσλ κνλάδσλ ή
ζρεκαηηζκώλ ππό ηελ πξνϋπόζεζηλ όηη αη αξκόδηνη Τεισλεηαθνί Αξραί ζα
έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ δεόλησο εηδνπνηεζή.
11.

Δηδηθά κέηξα ζα ιακβάλσληαη ππό ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ίλα ηα

πξννξηδόκελα δηα ηελ ρξήζηλ ησλ ζηξαηησηηθώλ νρεκάησλ, αεξνζθαθώλ θαη
ζθαθώλ δπλάκεσο ή πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαύζηκα, έιαηα θαη ιηπαληηθά,
παξαδίδσληαη απειιαγκέλα παληόο δαζκνύ θαη ηέινπο.
12.

Καηά ηελ έλλνηαλ ησλ δέθα πξώησλ παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο

άξζξνπ, ε ιέμηο «δαζκόο» ζεκαίλεη ηνλ ηεισλεηαθόλ δαζκόλ θαη πάληα άιινλ
δαζκόλ θαη θόξνλ θαηαβαιιόκελνλ θαηά ηελ εηζαγσγήλ ή ηελ εμαγσγήλ,
αλαιόγσο ηεο πεξηπηώζεσο, εμαηξέζεη ησλ θόξσλ θαη ηειώλ νίηηλεο
απνηεινύλ ακνηβήλ δηα παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο.
Η ιέμηο «εηζαγσγή» πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηαλ ηεο απνκαθξύλζεσο εθ
ησλ απνζεθώλ ηνπ Τεισλείνπ ή άιιεο αλαιόγνπ ηεισλεηαθήο θπιάμεσο ππό
ηνλ όξνλ όηη ηα πεξί σλ ζα πξόθεηηαη είδε δελ παξήρζεζαλ νύηε
θαηεζθεπάζζεζαλ ελ ησ Κξάηεη δηακνλήο.
13.

Αη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ εθαξκόδνληαη νπρί κόλνλ επί

ησλ εηζαγνκέλσλ εηο ην Κξάηνο δηακνλήο ή εμαγνκέλσλ εμ απηνύ εηδώλ αιι'
σζαύησο επί ησλ δηακεηαθνκηδνκέλσλ δηα ηνπ εδάθνπο ζπκβαιινκέλνπ ηηλόο
κέξνπο εηδώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ελ ησ παξόληη άξζξσ ε έθθξαζηο «Κξάηνο
δηακνλήο» ζεκαίλεη θαη παλ ζπκβαιιόκελνλ κέξνο δηα ηνπ εδάθνπο ηνπ
νπνίνπ δηακεηαθνκίδνληαη ηα εκπνξεύκαηα.
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Άξζξνλ 12.
1.

Πάζα

ηεισλεηαθή

ή

θνξνινγηθή

απαιιαγή

ή

δηεπθόιπλζηο, πξνβιεπνκέλε ππό ηεο παξνύζεο ζπκβάζεσο, δύλαηαη λα
ρνξεγήηαη ππό ηελ πξνύπόζεζηλ ηεο ηεξήζεσο σξηζκέλσλ όξσλ, ηνπο
νπνίνπο ηπρόλ αη Τεισλεηαθαί ή θνξνινγηθαί Αξραί ήζεινλ ζεσξήζεη
αλαγθαίνλ λα επηβάιινπλ πξνο πξόιεςηλ θαηαρξήζεσλ.
2.

Αη αλσηέξσ Αξραί δύλαληαη λ' αξλεζνύλ νηαλδήπνηε

απαιιαγήλ, εθ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππό ηεο παξνύζεο ζπκθσλίαο δηα ηελ
εηζαγσγήλ εηο ην Κξάηνο δηακνλήο εηδώλ παξαγνκέλσλ ή θαηαζθεπαδνκέλσλ
ελ απηώ, εθ' όζνλ ηα είδε ηαύηα εμήρζεζαλ εθ ηνπ Κξάηνπο ηνύηνπ είηε άλεπ
θαηαβνιήο είηε θαηόπηλ επηζηξνθήο εηο ηνλ εμαγσγέα ησλ θαηαβιεζέλησλ
δαζκώλ ή θόξσλ νίηηλεο ζα είρνλ επηβιεζή εάλ ηα είδε ηαύηα δελ είρνλ
εμαρζή αηειώο. Δίδε απνκαθξπλόκελα εθ ηεισλεηαθήο απνζήθεο ζα
ζεσξώληαη σο εηζαρζέληα εάλ εινγίδνλην όηη είρνλ εμάρζή σο εθ ηνπ
γεγνλόηνο όηη είρνλ ελαπνηεζή εηο ηελ απνζήθελ.
Άξζξνλ 13.
1.

Πξνο

πξόιεςηλ

παξαβάζεσλ

ησλ

ηεισλεηαθώλ

θαη

θνξνινγηθώλ λόκσλ θαη θαλνληζκώλ αη Αξραί ησλ Κξαηώλ δηακνλήο θαη
πξνειεύζεσο ζ' αιιεινβνεζώληαη δηα ηελ δηελέξγεηαλ ησλ εξεπλώλ θαη ηελ
αλαδήηεζηλ ησλ απνδείμεσλ.
2.

Αη Αξραί δπλάκεώο ηίλνο ζα παξέρνπλ πάζαλ δπλαηήλ

ζπλδξνκήλ ίλα ηα εηο θαηάζρεζηλ ππό ή ελ νλόκαηη ησλ ηεισλεηαθώλ ή
θνξνινγηθώλ Αξρώλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ππνθείκελα είδε παξαδίδσληαη
εηο ηαο Αξράο ηαύηαο.
3.

Αη Αξραί δπλάκεώο ηίλνο ζα παξέρνπλ πάζαλ ελ ησ κέηξσ ησλ

δπλάκεώλ ησλ βνήζεηαλ πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο θαηαβνιήο ησλ ππό κειώλ ηεο
δπλάκεσο, ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ή ησλ εμ απηώλ εμαξησκέλσλ
πξνζώπσλ νθεηινκέλσλ δαζκώλ, θόξσλ θαη πξνζηίκσλ.
4.

Σηξαηησηηθά νρήκαηα θαη είδε αλήθνληα εηο δύλακηλ ή πνιηηηθόλ
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πξνζσπηθόλ απηήο νπρί δε εηο ηα θαζ' έθαζηνλ κέιε, θαηαζρόκελα ππό ησλ
Αξρώλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, ελ πεξηπηώζεη ηεισλεηαθήο ή θνξνινγηθήο
παξαβάζεσο, ζα παξαδίδσληαη εηο ηαο αξκνδίαο Αξράο ηεο πεξί εο ν ιόγνο
δπλάκεσο.
Άξζξνλ 14.
1.

Γύλακηο, πνιηηηθόλ

πξνζσπηθόλ, κέιε απηώλ σο θαη ηα εμ

απηώλ εμαξηώκελα πξόζσπα, ζα ππόθεηληαη πάληνηε εηο ηαο δηαηάμεηο
ειέγρνπ ζπλαιιάγκαηνο ηνπ Κξάηνπο πξνειεύζεσο σο θαη ηνπ Κξάηνπο
δηακνλήο.
2.

Αη επηθνξηηζκέλαη κε ηνλ έιεγρνλ ζπλαιιάγκαηνο Αξραί ηνπ

Κξάηνπο πξνειεύζεσο ή ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο δύλαληαη λα εθδίδνπλ εηδηθνύο
θαλνληζκνύο

έρνληαο

εθαξκνγήλ

επί

δπλάκεώο

ηίλνο

ή

πνιηηηθνύ

πξνζσπηθνύ, ησλ κειώλ απηώλ σο θαη ησλ εμ απηώλ εμαξησκέλσλ πξνζώπσλ.
Άξζξνλ 15.
1.

Υπό ηελ επηθύιαμηλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ ηνύηνπ ε

παξνύζα Σύκβαζηο ζα παξακείλε ελ ηζρύη ελ πεξηπηώζεη ερζξνπξαμηώλ
ζπλεπαγνκέλσλ ηελ εθαξκνγήλ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ. Δλ
ηνύηνηο αη ελ ηνηο παξαγξάθνηο 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 8 δηαηάμεηο αη αθνξώζαη
ηνλ δηαθαλνληζκόλ ησλ απαηηήζσλ απνδεκηώζεσο δελ ζα εθαξκόδσληαη επί
πνιεκηθώλ δεκηώλ. Δπίζεο αη δηαηάμεηο ηεο παξνύζεο Σπκβάζεσο, ηδία δε αη
ησλ άξζξσλ 3 θαη 7, ζ' αλαζεσξεζνύλ ακέζσο ππό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ηα νπνία ζα δύλαληαη λα επηθέξνπλ εηο απηάο ηαο
ηξνπνπνηήζεηο αο ήζεινλ θξίλεη επηζπκεηάο θαζ' όζνλ αθνξά ηελ κεηαμύ
απηώλ εθαξκνγήλ ηεο Σπκβάζεσο.
2.

Δλ

πεξηπηώζεη

ηνηνύησλ

ερζξνπξαμηώλ

έθαζηνλ

Σπκβαιιόκελνλ Μέξνο έρεη ην δηθαίσκα λ' αλαζηείιε ηελ εθαξκνγήλ
νηαζδήπνηε δηαηάμεσο ηεο Σπκβάζεσο, θαζ' όζνλ ην αθνξά, ππό ηελ
πξνϋπόζεζηλ όηη ζα εηδνπνηήζε ηα ινηπά Σπκβαιιόκελα Μέξε εμήθνληα
εκέξαο πξν ηεο αλαζηνιήο. Δάλ αζθεζή ην δηθαίσκα ηνύην, ηα Σπκβαιιόκελα
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Μέξε ζα ζπζθεθζνύλ ακέζσο πξνο επίηεπμηλ ζπκθσλίαο επί θαηαιιήισλ
δηαηάμεσλ πξνο αληηθαηάζηαζηλ ησλ αλαζηειινκέλσλ.
Άξζξνλ 16. Πάζα δηαθνξά κεηαμύ ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ όζνλ αθνξά
ηελ εξκελείαλ ή ηελ εθαξκνγήλ ηεο παξνύζεο Σπκβάζεσο ζα ξπζκίδεηαη δηα
δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ απηώλ άλεπ πξνζθπγήο εηο νηαλδήπνηε εμσηεξηθήλ
δηθαηνδνζίαλ. Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ θαζ' αο ε παξνύζα Σύκβαζηο
πξνβιέπεη ξεηώο πεξί ηνπ αληηζέηνπ, αη δηαθνξαί αη κε δπλάκελνη λα
δηεπζεηεζώζη δη' απ' επζείαο δηαπξαγκαηεύζεσλ ζα παξαπέκπσληαη εηο ην
Σπκβνύιηνλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ.
Άξζξνλ 17. Έθαζηνλ Σπκβαιιόκελνλ Μέξνο δύλαηαη αλά πάζαλ ζηηγκήλ λα
δεηήζε ηελ αλαζεώξεζηλ παληόο άξζξνπ ηεο παξνύζεο Σπκβάζεσο. Η
ζρεηηθή αίηεζηο ζ' απεπζύλεηαη εηο ην Σπκβνύιηνλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ.
Άξζξνλ 18.
1. Η παξνύζα Σύκβαζηο ζα θπξσζή, ηα δε όξγαλα θπξώζεσο ζα
θαηαηεζνύλ ην ηαρύηεξνλ δπλαηόλ παξά ηε Κπβεξλήζεη ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο, ε νπνία ζ' αλαθνηλώζε ηελ εκεξνκελίαλ ηεο
θαηαζέζεσο εηο έθαζηνλ ππνγξάςαλ Κξάηνο.
2.

Τξηάθνληα

εκέξαο

κεηά

ηελ

ππό

ηεζζάξσλ

εθ

ησλ

ππνγξαςάλησλ Κξαηώλ, θαηάζεζηλ ησλ νξγάλσλ θπξώζεσο ε Σύκβάζηο ζα
ηεζή ελ ηζρύη κεηαμύ απηώλ. Καζ' όζνλ αθνξά ηα ινηπά ππνγξάςαληα Κξάηε
ε παξνύζα Σύκβαζηο ζα ηεζή ελ ηζρύη δη' έθαζηνλ εμ απηώλ ηξηάθνληα εκέξαο
κεηά ηελ ππ' απηνύ θαηάζεζηλ ηνπ νξγάλνπ θπξώζεσο.
3.

Αθνύ ηεζή ελ ηζρύη ε παξνύζα Σύκβαζηο ζα είλαη αλνηθηή δηα

παλ Κξάηνο πξνζρσξνύλ εηο ηελ Βνξεηναηιαληηθήλ Σπλζήθελ ππό ηελ
επηθύιαμηλ ηεο ζπγθαηαζέζεσο ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη πθ' νπο όξνπο ήζειελ
ελδερνκέλσο ζέζεη ηνύην. Η πξνζρώξεζηο ζπληειείηαη δηα ηεο θαηαζέζεσο
νξγάλνπ θπξώζεσο παξά ηε Κπβεξλήζεη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο
Ακεξηθήο, ε νπνία αλαθνηλνί εηο έθαζηνλ ππνγξάςαλ θαη πξνζρσξήζαλ
Κξάηνο ηελ εκεξνκελίαλ ηεο ελ ιόγσ θαηαζέζεσο. Η παξνύζα Σύκβαζηο
ηίζεηαη ελ ηζρύη έλαληη παληόο Κξάηνπο επ' νλόκαηη ηνπ νπνίνπ θαηεηέζε
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όξγαλνλ θπξώζεσο ηξηάθνληα εκέξαο κεηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο θαηαζέζεσο.
Άξζξνλ 19.
1.

Η παξνύζα Σύκβαζηο δύλαηαη λα θαηαγγειζή ππό παληόο

Σπκβαιινκέλνπ Μέξνπο κεηά παξέιεπζηλ ηεηξαεηίαο από ηεο ζέζεώο ηεο ελ
ηζρύη.
2.

Η θαηαγγειία ηεο Σπκβάζεσο ππό Σπκβαιινκέλνπ ηηλόο Μέξνπο

ζπληειείηαη δηα γξαπηήο αλαθνηλώζεσο απεπζπλνκέλεο ππό ηνπ θαηαγγέιινληνο Μέξνπο πξνο ηελ Κπβέξλεζηλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο
Ακεξηθήο, ε νπνία εηδνπνηεί πάληα ηα ινηπά Σπκβαιιόκελα Μέξε πεξί ηεο
αλαθνηλώζεσο ηαύηεο θαη ηεο εκεξνκελίαο θαζ' ελ ειήθζε.
Τα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο άξρνληαη ελ έηνο κεηά ηελ ιήςηλ ηεο
σο άλσ αλαθνηλώζεσο ππό ηεο Κπβεξλήζεσο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο
Ακεξηθήο. Μεηά ηελ παξέιεπζηλ ηεο εληαπζίαο ηαύηεο πεξηόδνπ ε Σύκβαζηο ζα
παύζε ηζρύνπζα θαζ' όζνλ αθνξά ην θαηαγγείιαλ Μέξνο, ζα παξακείλε όκσο
ελ ηζρύη κεηαμύ ησλ ινηπώλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ.
Άξζξνλ 20.
1.

Η παξνύζα Σύκβαζηο αθνξά κόλνλ ην Μεηξνπνιηηηθόλ έδαθνο

ησλ Σπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ππό ηελ επηθύιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
2.

Δλ ηνύηνηο έθαζηνλ Κξάηνο δύλαηαη θαηά ηελ θαηάζεζηλ ηνπ

νξγάλνπ θπξώζεσο ή πξνζρσξήζεσο απηνύ ή θαη κεηαγελεζηέξσο, λα
δειώζε δη' αλαθνηλώζεσο πξνο ηελ Κπβέξλεζηλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ
ηεο Ακεξηθήο όηη ε παξνύζα Σύκβαζηο επεθηείλεηαη θαη εηο άπαληα ή ηηλά ησλ
εδαθώλ ησλ νπνίσλ ηαο δηεζλείο ζρέζεηο ρεηξίδεηαη ην Κξάηνο ηνύην εληόο ηεο
πεξηνρήο ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ. Δλ ηε πεξηπηώζεη ηαύηε θαη
εθ' όζνλ ην δεινύλ Κξάηνο ζεσξή ηνύην αλαγθαίνλ δύλαηαη, αλεμαξηήησο ηεο
σο άλσ δειώζεσο, λα πξνβή θαη εηο ηελ ζύλαςηλ εηδηθώλ ζπκθσληώλ κεζ'
εθάζηνπ ησλ Κξαηώλ πξνειεύζεσο.
Μεηά ηελ ζπκπιήξσζηλ ησλ σο άλσ δηαηππώζεσλ ε παξνύζα
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Σύκβαζηο επεθηείλεηαη θαη επί ηνπ εδάθνπο ή ησλ εδαθώλ ησλ αλαθεξνκέλσλ
ελ ηε δειώζεη, ηξηάθνληα εκέξαο κεηά ηελ ιήςηλ ππό ηεο Κπβεξλήζεσο ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο ηεο δειώζεσο ηαύηεο ή ηξηάθνληα εκέξαο
κεηά ηελ ζύλαςηλ ησλ εηδηθώλ ζπκθσληώλ ή ηέινο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 18, πξνηηκσκέλεο ηεο κεηαγελεζηέξαο εμ όισλ ρξνλνινγίαο.
3.

Κξάηνο ην νπνίνλ πξνέβε εηο ηελ ελ ηε πξνεγνπκέλε

παξαγξάθσ (2) πξνβιεπνκέλελ δήισζηλ πεξί επεθηάζεσο ηεο Σπκβάζεσο
εηο έδαθνο δηα ηαο δηεζλείο ζρέζεηο ηνπ νπνίνπ είλαη ππεύζπλνλ, δύλαηαη λα
θαηαγγέιε ηελ Σύκβαζηλ θερσξηζκέλσο δηα ην έδαθνο ηνύην, ζπκθώλσο
πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19.
Δηο

πίζησζηλ

ηνύηνπ

νη

θάησζη

ππνγεγξακκέλνη

πιεξεμνύζηνη

ππέγξαςαλ ηελ παξνύζαλ Σύκβαζηλ.
Δγέλεην ελ Λνλδίλσ ηελ 19ελ Ινπλίνπ 1951, εηο ηελ αγγιηθήλ θαη ηελ
γαιιηθήλ γιώζζαλ, ακθνηέξσλ ησλ θεηκέλσλ όλησλ εμ ίζνπ απζεληηθώλ εηο
ελ πξσηόηππνλ, όπεξ ζα θαηαηεζή εηο ηα αξρεία ηεο Κπβεξλήζεσο ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο. Η Κπβέξλεζηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ
ηεο Ακεξηθήο ζέιεη δηαβηβάζεη θεθπξσκέλα αληίγξαθα ηεο Σπκβάζεσο εηο όια
ηα ππνγξάςαληα ηαύηελ Κξάηε.

