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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. augusta 1952 bol v Paríži
podpísaný Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa
Severoatlantickej zmluvy. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom
uznesením č. 1041 z 23. júna 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa
článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej
republiky. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k
protokolu 16. augusta 2004. Listina o prístupe bola uložená u vlády Spojených štátov amerických,
depozitára protokolu, 13. septembra 2004. Protokol nadobudol platnosť 10. apríla 1954 na
základe čl. 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 13. októbra 2004 na základe
čl. 16 ods. 1.
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K oznámeniu č. 551
2004 Z. z.

PROTOKOL

O STATUSE MEDZINÁRODNÝCH VOJENSKÝCH VELITEĽSTIEV ZRIADENÝCH PODĽA
SEVEROATLANTICKEJ ZMLUVY

Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone 4. apríla 1949, berúc do
úvahy, že medzinárodné vojenské veliteľstvá sa môžu zriadiť na ich území samostatnou dohodou
podľa Severoatlantickej zmluvy, a želajúc si definovať status týchto veliteľstiev a ich personálu v
oblasti Severoatlantickej zmluvy, uzavreli tento protokol k zmluve, ktorá bola podpísaná v Londýne
19. júna 1951, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl.

Článok 1

V tomto protokole pojem

a) „zmluva“ znamená zmluvu podpísanú v Londýne 19. júna 1951 štátmi, ktoré sú zmluvnými
stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcu sa na status ich ozbrojených síl,

b) „najvyššie veliteľstvá“ znamená Najvyššie veliteľstvo spojeneckých síl v Európe, Veliteľstvo
najvyššieho spojeneckého veliteľa Atlantiku a každé ekvivalentné medzinárodné vojenské
veliteľstvo zriadené podľa Severoatlantickej zmluvy,

c) „spojenecké veliteľstvá“ znamená ktorékoľvek najvyššie veliteľstvo a ktorékoľvek medzinárodné
vojenské veliteľstvo zriadené podľa Severoatlantickej zmluvy, ktoré je bezprostredne podriadené
niektorému najvyššiemu veliteľstvu,

d) „Severoatlantická rada“ znamená Radu vytvorenú podľa článku 9 Severoatlantickej zmluvy
alebo ktorýkoľvek jej pomocný orgán, ktorý je oprávnený konať v jej mene.

Článok 2

Podľa nasledujúcich ustanovení tohto protokolu sa zmluva vzťahuje na spojenecké veliteľstvá na
území každej zmluvnej strany tohto protokolu v oblasti Severoatlantickej zmluvy, na vojenský a
civilný personál daných veliteľstiev, ak sa zdržiava na takom území v súvislosti s výkonom svojich
služobných povinností, a na závislé osoby, ktoré sú definované v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c)
tohto protokolu, ak je tento personál prítomný na danom území v súvislosti so služobnými
povinnosťami, a v prípade závislých osôb v súvislosti s povinnosťami manželov alebo rodičov.

Článok 3
1. Na účely uplatňovania zmluvy na niektoré spojenecké veliteľstvo výrazy „ozbrojené sily“, „civilná

zložka“ a „závislá osoba“ majú tento význam:

a) „ozbrojené sily“ znamená personál pozemných, námorných alebo vzdušných ozbrojených síl
ktorejkoľvek zmluvnej strany Severoatlantickej zmluvy pridelený na spojenecké veliteľstvo,

b) „civilná zložka“ znamená civilný personál, ktorý netvoria osoby bez štátneho občianstva,
osoby, ktoré sú štátnymi občanmi štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou Severoatlantickej
zmluvy, osoby, ktoré sú štátnymi občanmi prijímajúceho štátu alebo osoby s trvalým
pobytom na území prijímajúceho štátu, a ktorí sú i) pridelení na spojenecké veliteľstvo a
zamestnaní ozbrojenými silami zmluvnej strany Severoatlantickej zmluvy, alebo ii) patria do
takých kategórií civilného personálu zamestnaného spojeneckým veliteľstvom, o ktorých
rozhodne Severoatlantická rada,

c) „závislá osoba“ znamená manžela/manželku príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej zložky,
ako sú definovaní v písmenách a) a b) tohto odseku, alebo dieťa tohto
príslušníka/príslušníčky závislé od jeho alebo jej podpory.

2. Spojenecké veliteľstvo sa bude považovať za ozbrojenú silu na účely článku II, článku V ods. 2,
článku VII ods. 10, článku IX ods. 2, 3, 4, 7 a 8 a článku XIII zmluvy.
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Článok 4

Práva, ktoré zmluva poskytuje, a povinnosti, ktoré ukladá vysielajúcemu štátu alebo jeho
orgánom, týkajúce sa jeho ozbrojených síl alebo civilných zložiek, alebo závislých osôb, ak ide o
spojenecké veliteľstvo a jeho personál vrátane závislých osôb, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa
článku 2 tohto protokolu, zveria sa príslušnému najvyššiemu veliteľstvu a jeho zodpovedným
orgánom s výnimkou, že

a) právo vojenských orgánov vysielajúceho štátu vykonávať trestnú a disciplinárnu právomoc
vyplývajúce z článku VII zmluvy sa zverí vojenským orgánom štátu, ak také jestvujú, ktorého
vojenskému právu dotknutá osoba podlieha,

b) povinnosti uložené vysielajúcemu štátu alebo jeho orgánom na základe článku II, článku III ods.
4, článku VII ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. a), článku VIII ods. 9 a 10 a článku XIII zmluvy
budú uložené spojeneckému veliteľstvu, ako aj každému štátu, ktorého ozbrojených síl alebo
ktoréhokoľvek príslušníka, alebo zamestnanca ozbrojených síl, alebo osoby závislej od takého
príslušníka alebo zamestnanca sa uvedené povinnosti týkajú,

c) na účely článku III ods. 2 písm. a) a ods. 5 a na účely článku XIV zmluvy bude vysielajúcim
štátom v prípade príslušníkov ozbrojených síl a závislých osôb ten štát, ku ktorého ozbrojeným
silám príslušník patrí, alebo ak ide o príslušníkov civilnej zložky a závislých osôb, ten štát, ak
taký existuje, ktorého ozbrojené sily príslušníka zamestnávajú,

d) povinnosti uložené vysielajúcemu štátu podľa článku VIII ods. 6 a 7 zmluvy sa zveria štátu,
ktorého štátnym občanom je príslušník ozbrojených síl, ktorého konanie alebo opomenutie
zapríčinilo vznik nároku na náhradu škody, alebo ak ide o príslušníka civilnej zložky, tieto
povinnosti sa zveria štátu, ktorého ozbrojenými silami je zamestnaný, alebo ak taký štát
neexistuje, zveria sa spojeneckému veliteľstvu, ktorého príslušníkom je dotknutá osoba.

Práva vysielajúceho štátu týkajúce sa vymenovania rozhodcu podľa ustanovenia článku VIII ods. 8
patria štátu, ktorému sú uložené povinnosti podľa tohto odseku, ak taký existuje, ako aj
príslušnému spojeneckému veliteľstvu.

Článok 5

Každý príslušník spojeneckého veliteľstva musí mať osobnú identifikačnú kartu s fotografiou
vydanú týmto veliteľstvom, v ktorej musí byť uvedené meno a priezvisko, dátum a miesto
narodenia, štátna príslušnosť, hodnosť alebo funkcia, číslo (ak je pridelené) a obdobie platnosti
karty. Touto kartou sa musí príslušník na požiadanie preukázať.

Článok 6
1. Povinnosť zmluvných strán vzdať sa nárokov na náhradu škody podľa článku VIII zmluvy sa

vzťahuje na spojenecké veliteľstvo a na každú dotknutú zmluvnú stranu tohto protokolu.

2. Na účely článku VIII ods. 1 a 2 zmluvy sa

a) majetok vo vlastníctve spojeneckého veliteľstva alebo zmluvnej strany tohto protokolu
používaný spojeneckým veliteľstvom považuje za majetok vo vlastníctve zmluvnej strany
používaný jej ozbrojenými silami,

b) škoda spôsobená príslušníkom ozbrojených síl alebo civilnej zložky, ako sú definovaní v
článku 3 ods. 1 tohto protokolu, alebo ktorýmkoľvek iným zamestnancom spojeneckého
veliteľstva sa považuje za škodu spôsobenú príslušníkom alebo zamestnancom ozbrojených
síl zmluvnej strany,

c) výraz „vo vlastníctve zmluvnej strany“ v článku VIII ods. 3 zmluvy sa vzťahuje na spojenecké
veliteľstvo.

3. Nároky, na ktoré sa vzťahuje článok VIII ods. 5 zmluvy, zahŕňajú aj nároky (s výnimkou
zmluvných nárokov a nárokov, na ktoré sa vzťahuje článok VIII ods. 6 alebo 7) vznikajúce v
dôsledku konania alebo v dôsledku opomenutia ktoréhokoľvek zamestnanca spojeneckého
veliteľstva, alebo spôsobené akýmkoľvek iným konaním, opomenutím, či udalosťou, za ktorú
spojenecké veliteľstvo právne zodpovedá, a spôsobujúce škodu na území prijímajúceho štátu
tretej strane, ktorá nie je zmluvnou stranou tohto protokolu.
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Článok 7
1. Oslobodenie od dane zo mzdy a z ďalších príjmov príslušníkov ozbrojených síl alebo civilnej

zložky podľa článku X zmluvy sa vzťahuje, ak ide o personál spojeneckého veliteľstva, ako je
definované v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) bod i) tohto protokolu, aj na mzdy a ďalšie príjmy,
ktoré mu ako personálu vyplácajú ozbrojené sily, ku ktorým patrí, alebo ktoré ho zamestnávajú,
s výnimkou, že taký príslušník alebo zamestnanec nebude oslobodený od zdanenia uloženého
štátom, ktorého je štátnym občanom.

2. Zamestnanci spojeneckého veliteľstva patriaci do kategórií schválených Severoatlantickou
radou sú oslobodení od dane zo mzdy a z ďalších príjmov, ktoré im vypláca spojenecké
veliteľstvo ako svojim zamestnancom. Každá zmluvná strana tohto protokolu však môže
uzavrieť so spojeneckým veliteľstvom dohovor, podľa ktorého zamestná a pridelí spojeneckému
veliteľstvu všetkých svojich štátnych občanov (okrem osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt na jej
území, v prípade, že si to daná strana želá), ktorí majú pracovať v štábe spojeneckého
veliteľstva, a týmto osobám bude vyplácať mzdy a ďalšie príjmy zo svojich vlastných fondov vo
výške, ktorú určí. Takto vyplácané mzdy a ďalšie príjmy môže zmluvná strana zdaňovať, ale
budú oslobodené od zdanenia všetkými ostatnými zmluvnými stranami. Ak niektorá zmluvná
strana tohto protokolu uzatvorí taký dohovor, ktorý sa neskôr zmení alebo jeho platnosť skončí,
zmluvné strany tohto protokolu nebudú ďalej viazané ustanovením prvej vety tohto odseku,
ktoré sa týka oslobodenia od dane zo mzdy a z ďalších príjmov vyplácaných ich štátnym
občanom.

Článok 8
1. S cieľom uľahčiť zriaďovanie, výstavbu, údržbu a prevádzku spojeneckých veliteľstiev budú

tieto, ak je to možné, v záujme spoločnej obrany a na ich oficiálny a výlučný prospech
oslobodené od ciel a daní, ktoré ovplyvňujú ich náklady, a každá zmluvná strana tohto
protokolu začne rokovať s každým spojeneckým veliteľstvom na svojom území s cieľom uzatvoriť
dohodu, ktorá zabezpečí vykonanie tohto ustanovenia.

2. Spojeneckému veliteľstvu sa priznávajú rovnaké práva ako ozbrojeným silám podľa ustanovenia
článku XI zmluvy za takých istých podmienok.

3. Ustanovenia článku XI ods. 5 a 6 zmluvy sa nevzťahujú na štátnych občanov prijímajúcich
štátov, ak nejde o príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi inej zmluvnej
strany tohto protokolu, ako je prijímajúci štát.

4. Výraz „clá a dane“ uvedený v tomto článku nezahŕňa poplatky za poskytnuté služby.

Článok 9

Ak Severoatlantická rada nerozhodne inak,

a) s akýmkoľvek majetkom spojeneckého veliteľstva v rámci jeho kapitálového rozpočtu získaným z
medzinárodných prostriedkov, ktorý už spojenecké veliteľstvo nepotrebuje, sa naloží na základe
dohôd schválených Severoatlantickou radou a výnos sa rozdelí medzi zmluvné strany
Severoatlantickej zmluvy, alebo sa pripíše na ich účet v pomere, v akom sa podieľali na
kapitálových výdavkoch daného veliteľstva. Prijímajúci štát má prednostné právo na akýkoľvek
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na jeho území za predpokladu, že jeho ponuka nie je
menej výhodná ako ponuka ktorejkoľvek tretej strany,

b) akékoľvek pozemky, budovy alebo pevne zabudované zariadenia, ktoré prijímajúci štát poskytne
spojeneckému veliteľstvu na účely užívania bezplatne (s výnimkou nominálneho poplatku) a
ktoré už toto veliteľstvo nebude ďalej potrebovať, vrátia sa prijímajúcemu štátu a akékoľvek
zvýšenie alebo zníženie hodnoty tohto majetku vyplývajúce z jeho využívania veliteľstvom určí
Severoatlantická rada (berúc do úvahy príslušné právne predpisy prijímajúceho štátu) a rozdelí
sa medzi zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy, prípadne sa pripíše na ich účet alebo sa
odpíše z ich účtu v pomere, v akom sa podieľali na nákladoch veliteľstva.
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Článok 10

Každé najvyššie veliteľstvo má právnu subjektivitu, je oprávnené uzatvárať zmluvy, nadobúdať
majetok a nakladať s ním. Prijímajúci štát však môže podmieniť vykonávanie tohto oprávnenia
uzatvorením osobitných dohôd s najvyšším veliteľstvom alebo s ktorýmkoľvek podriadeným
spojeneckým veliteľstvom oprávneným konať v mene najvyššieho veliteľstva.

Článok 11
1. V súlade s ustanoveniami článku VIII zmluvy sa najvyššie veliteľstvo môže vystupovať na

súdnom konaní ako navrhovateľ alebo odporca. Prijímajúci štát a najvyššie veliteľstvo alebo
ktorékoľvek spojenecké veliteľstvo ním splnomocnené sa však môžu dohodnúť, že prijímajúci
štát bude konať v mene najvyššieho veliteľstva v akomkoľvek konaní pred súdmi prijímajúceho
štátu, v ktorom je toto veliteľstvo stranou súdneho sporu.

2. Proti spojeneckému veliteľstvu sa nesmie prijať žiadne exekučné opatrenie alebo opatrenie
smerujúce k zhabaniu alebo zaisteniu majetku alebo finančných prostriedkov s výnimkou
dôvodov uvedených v článku VII ods. 6 písm. a) a v článku XIII zmluvy.

Článok 12
1. Aby spojenecké veliteľstvo mohlo disponovať svojím medzinárodným rozpočtom, je oprávnené

vlastniť peňažné prostriedky a disponovať účtami v ľubovoľnej mene.

2. Na žiadosť spojeneckého veliteľstva zmluvné strany tohto protokolu umožnia prevod finančných
prostriedkov tohto veliteľstva z jednej krajiny do druhej krajiny a výmenu finančných
prostriedkov spojeneckého veliteľstva za akúkoľvek menu, ak je to nevyhnutné na splnenie
požiadaviek ktoréhokoľvek spojeneckého veliteľstva.

Článok 13

Archív a iné oficiálne dokumenty spojeneckého veliteľstva, ktoré sa uchovávajú v jeho
priestoroch alebo sú v držbe ktoréhokoľvek oprávneného člena veliteľstva, sú nedotknuteľné, ak sa
veliteľstvo tejto imunity nevzdá. Na požiadanie prijímajúceho štátu a v prítomnosti jeho
predstaviteľa veliteľstvo overí povahu akýchkoľvek dokumentov, aby sa potvrdilo, že sa na ne
vzťahuje imunita podľa tohto článku.

Článok 14
1. Celý tento protokol alebo jeho časť, ako aj zmluva sa môžu na základe rozhodnutia

Severoatlantickej rady vzťahovať na ktorékoľvek medzinárodné vojenské veliteľstvo alebo
organizáciu [nezahrnuté do definícií uvedených v článku 1 písm. b) a c) tohto protokolu], ktoré
sa zriadili podľa Severoatlantickej zmluvy.

2. Keď vznikne Európske obranné spoločenstvo, tento protokol sa môže vzťahovať na personál
európskych obranných síl pridelených ktorémukoľvek spojeneckému veliteľstvu a závislé osoby,
a to odo dňa a spôsobom, ktorý určí Severoatlantická rada.

Článok 15

Všetky spory medzi zmluvnými stranami tohto protokolu alebo medzi ktorýmikoľvek týmito
zmluvnými stranami a ktorýmkoľvek spojeneckým veliteľstvom týkajúce sa interpretácie alebo
vykonávania tohto protokolu sa budú riešiť rokovaniami medzi stranami sporu bez akejkoľvek
vonkajšej jurisdikcie. Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, než ustanovuje tento
protokol alebo zmluva, spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť priamym rokovaním, postúpia sa
Severoatlantickej rade.

Článok 16
1. Články XV a XVII až XX zmluvy platia v súvislosti s týmto protokolom rovnako, ako keby boli

jeho neoddeliteľnou súčasťou, pričom však protokol možno revidovať, pozastaviť jeho platnosť,
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ratifikovať, pristúpiť k nemu, vypovedať ho alebo rozšíriť v súlade s týmito ustanoveniami
nezávisle od zmluvy.

2. Tento protokol možno doplniť na základe dvojstrannej dohody medzi prijímajúcim štátom a
najvyšším veliteľstvom a orgány prijímajúceho štátu a najvyššie veliteľstvo sa môžu dohodnúť,
že na základe administratívneho rozhodnutia nadobudnú účinnosť akékoľvek ustanovenia tohto
protokolu alebo zmluvy ešte pred jeho ratifikáciou.

Na dôkaz uvedeného podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Paríži 28. augusta 1952 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú
rovnakú platnosť, v jednom origináli uloženom u vlády Spojených štátov amerických; overené
kópie tohto dokumentu rozošle vláda Spojených štátov amerických všetkým signatárom a
pristupujúcim štátom.
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PRO TO  COL

ON THE STA TUS OF IN TER NA TIO NAL MI LI TA RY HE AD QU AR TERS
SET UP PUR SU ANT TO THE NORTH AT LAN TIC TRE A TY

The Par ties to the North At lan tic Tre a ty sig ned in
Wash ing ton on 4th Ap ril, 1949, 

Con si de ring that in ter na tio nal mi li ta ry He ad qu ar -
ters may be es tab lis hed in the ir ter ri to ries, by se pa ra te
ar ran ge ment, un der the North At lan tic Tre a ty, and 

De si ring to de fi ne the sta tus of such He ad qu ar ters
and of the per son nel the re of wit hin the North At lan tic
Tre a ty area, 

Have ag re ed to the pre sent Pro to col to the Ag re e ment 
sig ned in Lon don on 19th June, 1951, re gar ding the
Sta tus of the ir For ces:

Ar tic le 1

In the pre sent Pro to col the ex pres sion
(a) ”the Ag re e ment“ me ans the Ag re e ment sig ned in

Lon don on 19th June, 1951, by the Par ties to the
North At lan tic Tre a ty re gar ding the Sta tus of the ir
For ces;

(b) ”Sup re me He ad qu ar ters“ me ans Sup re me  Head -
quarters Al lied Po wers in Eu ro pe, He ad qu ar ters of
the Sup re me Al lied Com man der At lan tic and any
equ i va lent in ter na tio nal mi li ta ry He ad qu ar ters set
up pur su ant to the North At lan tic Tre a ty;

(c) ”Al lied He ad qu ar ters“ me ans any Sup re me He ad -
qu ar ters and any in ter na tio nal mi li ta ry He ad qu ar -
ters set up pur su ant to the North At lan tic Tre a ty
which is im me dia te ly sub or di na te to a Sup re me
He ad qu ar ters;

(d) ”North At lan tic Co un cil“ me ans the Co un cil es tab -
lis hed by Ar tic le 9 of the North At lan tic Tre a ty or
any of its sub si dia ry bo dies aut ho ri sed to act on its
be half.

Ar tic le 2

Sub ject to the fol lo wing pro vi sions of this Pro to col,
the Ag re e ment shall ap ply to Al lied He ad qu ar ters in
the ter ri to ry of a Par ty to the pre sent Pro to col in the
North At lan tic Tre a ty area, and to the mi li ta ry and ci vi -
lian per son nel of such He ad qu ar ters and the ir de pen -
dents in clu ded in the de fi ni tions in sub-paragraphs
(a), (b) and (c) of pa ra graph 1 of Ar tic le 3 of this Pro to -
col, when such per son nel are pre sent in any such ter ri -
to ry in con nec tion with the ir of fi cial du ties or, in the
case of de pen dents, the of fi cial du ties of the ir spo u se or 
pa rent.

Ar tic le 3

1. For the pur po se of ap ply ing the Ag re e ment to an
Al lied He ad qu ar ters the ex pres sions ”for ce“, ”ci vi lian
com po nent“ and ”de pen dent“, whe re ver they oc cur in
the Ag re e ment, shall have the me a nings set out be low:
(a) ”for ce“ me ans the per son nel at ta ched to the Al lied

He ad qu ar ters who be long to the land, sea or air ar -
med ser vi ces of any Par ty to the North At lan tic
 Treaty;

(b) ”ci vi lian com po nent“ me ans ci vi lian per son nel who
are not sta te less per sons, nor na tio nals of any Sta -
te which is not a Par ty to the Tre a ty, nor na tio nals
of, nor or di na ri ly re si dent in the re ce i ving Sta te,
and who are (i) at ta ched to the Al lied He ad qu ar ters
and in the em ploy of an ar med ser vi ce of a Par ty to
the North At lan tic Tre a ty or (ii) in such ca te go ries of 
ci vi lian per son nel in the em ploy of the Al lied He ad -
qu ar ters as the North At lan tic Co un cil shall de ci de;

(c) ”de pen dent“ me ans the spo u se of a mem ber of a for ce
or ci vi lian com po nent, as de fi ned in sub-paragraphs
(a) and (b) of this pa ra graph, or a child of such
mem ber de pen ding on him or her for sup port.

2. An Al lied He ad qu ar ters shall be con si de red to be
a for ce for the pur po ses of Ar tic le II, pa ra graph 2 of Ar -
tic le V, pa ra graph 10 of Ar tic le VII, pa ra graphs 2, 3, 4,
7 and 8 of Ar tic le IX, and Ar tic le XIII, of the Ag re e ment.

Ar tic le 4

The rights and ob li ga tions which the Ag re e ment gi -
ves to or im po ses upon the sen ding Sta te or its aut ho ri -
ties in res pect of its for ces or the ir ci vi lian com po nents
or de pen dents shall, in res pect of an Al lied He ad qu ar -
ters and its per son nel and the ir de pen dents to whom
the Ag re e ment ap plies in ac cor dan ce with Ar tic le 2 of
the pre sent Pro to col, be ves ted in or at ta ched to the
 appropriate Sup re me He ad qu ar ters and the aut ho ri -
ties res pon sib le un der it, ex cept that:
(a) the right which is gi ven by Ar tic le VII of the  Ag -

reement to the mi li ta ry aut ho ri ties of the sen ding
Sta te to exer ci se cri mi nal and dis cip li na ry ju ris dic -
tion shall be ves ted in the mi li ta ry aut ho ri ties of the 
Sta te, if any, to who se mi li ta ry law the per son con -
cer ned is sub ject;

(b) the ob li ga tions im po sed upon the sen ding Sta te or
its aut ho ri ties by Ar tic le II, pa ra graph 4 of Ar tic -
le III, pa ra graph 5 (a) and 6 (a) of Ar tic le VII, pa ra -
graphs 9 and 10 of Ar tic le VIII, and Ar tic le XIII, of
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the Ag re e ment, shall at tach both to the Al lied He ad -
qu ar ters and to any Sta te who se ar med ser vi ce, or
any mem ber or em plo y ee of who se ar med ser vi ce,
or the de pen dent of such mem ber or em plo y ee, is
con cer ned;

(c) for the pur po ses of pa ra graphs 2 (a) and 5 of Ar tic le
III, and Ar tic le XIV, of the Ag re e ment, the sen ding
Sta te shall be, in the case of mem bers of a for ce and
the ir de pen dents, the Sta te to who se ar med ser vi ce
the mem ber be longs, or, in the case of mem bers of
a ci vi lian com po nent and the ir de pen dents, the
Sta te, if any, by who se ar med ser vi ce the mem ber is 
em plo y ed;

(d) the ob li ga tions im po sed on the sen ding Sta te by vir -
tue of pa ra graphs 6 and 7 of Ar tic le VIII of the  Ag ree -
ment shall at tach to the Sta te to who se ar med ser -
vi ce the per son be longs who se act or omis sion has
gi ven rise to the cla im or, in the case of a mem ber of
a ci vi lian com po nent, to the Sta te by who se ar med
ser vi ce he is em plo y ed or, if the re is no such Sta te,
to the Al lied He ad qu ar ters of which the per son con -
cer ned is a mem ber.

Both the Sta te, if any, to which ob li ga tions at tach
un der this pa ra graph and the Al lied He ad qu ar ters con -
cer ned shall have the rights of the sen ding Sta te in con -
nec tion with the ap po in tment of an ar bit ra tor un der
pa ra graph 8 of Ar tic le VIII.

Ar tic le 5

Eve ry mem ber of an Al lied He ad qu ar ters shall have
a per so nal iden ti ty card is su ed by the He ad qu ar ters
sho wing na mes, date and pla ce of birth, na tio na li ty,
rank or gra de, num ber (if any), pho tog raph and pe riod
of va li di ty. This card must be pre sen ted on de mand.

Ar tic le 6

1. The ob li ga tions to wa i ve cla ims im po sed on the
Con trac ting Par ties by Ar tic le VIII of the Ag re e ment
shall at tach both to the Al lied He ad qu ar ters and to any
Par ty to this Pro to col con cer ned. 

2. For the pur po ses of pa ra graphs 1 and 2 of Ar tic le
VIII of the Ag re e ment,
(a) pro per ty ow ned by an Al lied He ad qu ar ters or by

a Par ty to this Pro to col and used by an Al lied He ad -
qu ar ters shall be de e med to be pro per ty ow ned by
a Con trac ting Par ty and used by its ar med ser vi ces;

(b) da ma ge ca u sed by a mem ber of a for ce or ci vi lian
com po nent as de fi ned in pa ra graph 1 of Ar tic le 3 of
this Pro to col or by any ot her em plo y ee of an Al lied
He ad qu ar ters shall be de e med to be da ma ge ca u -
sed by a mem ber or em plo y ee of the ar med ser vi ces
of a Con trac ting Par ty;

(c) the de fi ni tion of the ex pres sion ”ow ned by a Con -
trac ting Par ty“ in pa ra graph 3 of Ar tic le VIII shall
ap ply in res pect of an Al lied He ad qu ar ters.

3. The cla ims to which pa ra graph 5 of Ar tic le VIII of
the Ag re e ment ap plies shall in clu de cla ims (ot her than
con trac tu al cla ims and cla ims to which pa ra graphs 6

or 7 of that Ar tic le ap ply) ari sing out of acts or omis -
sions of any em plo y e es of an Al lied He ad qu ar ters, or
out of any ot her act, omis sion or oc cur ren ce for which
an Al lied He ad qu ar ters is le gal ly res pon sib le, and ca u -
sing da ma ge in the ter ri to ry of a re ce i ving Sta te to third
par ties, ot her than any of the Par ties to this Pro to col.

Ar tic le 7

1. The exem ption from ta xa tion ac cor ded un der Ar -
tic le X of the Ag re e ment to mem bers of a for ce or ci vi -
lian com po nent in res pect of the ir sa la ries and emo lu -
ments shall ap ply, as re gards per son nel of an Al lied
He ad qu ar ters wit hin the de fi ni tions in pa ra graph 1 (a)
and (b) (i) of Ar tic le III of this Pro to col, to sa la ries and
emo lu ments paid to them as such per son nel by the
 armed ser vi ce to which they be long or by which they
are em plo y ed, ex cept that this pa ra graph shall not
exempt any such mem ber or em plo y ee from ta xa tion
im po sed by a Sta te of which he is a na tio nal. 

2. Em plo y e es of an Al lied He ad qu ar ters of ca te go ries
ag re ed by the North At lan tic Co un cil, shall be  exempted
from ta xa tion on the sa la ries and emo lu ments paid to
them by the Al lied He ad qu ar ters in the ir ca pa ci ty as
such  employees. Any Par ty to the pre sent Pro to col
may, ho we ver, con clu de an ar ran ge ment with the
 Allied He ad qu ar ters whe re by such Par ty will  employ
and as sign to the Al lied He ad qu ar ters all of its na tio -
nals (ex cept, if such Par ty so de si res, any not or di na ri ly 
re si dent  within its ter ri to ry) who are to ser ve on the
staff of the Al lied He ad qu ar ters and pay the sa la ries
and emo lu ments of such per sons from its own funds,
at a sca le fi xed by it. The sa la ries and emo lu ments so
paid may be ta xed by the Par ty con cer ned but shall be
exem pted from ta xa tion by any ot her Par ty. If such an
ar ran ge ment is en te red into by any Par ty to the pre sent 
Pro to col and is sub se qu en tly mo di fied or ter mi na ted,
Par ties to the pre sent Pro to col shall no lon ger be bo und 
un der the first sen ten ce of this pa ra graph to exempt
from ta xa tion the sa la ries and emo lu ments paid to
 their na tio nals.

Article 8

1. For the pur po se of fa ci li ta ting the es tab lis hment,
con struc tion, ma in te nan ce and ope ra tion of Al lied
 Headquarters, the se He ad qu ar ters shall be re lie ved, so 
far as prac ti cab le, from du ties and ta xes, af fec ting ex -
pen di tu res by them in the in te re st of com mon de fen se
and for the ir of fi cial and ex clu si ve be ne fit, and each
Par ty to the pre sent Pro to col shall en ter into ne go tia -
tions with any Al lied He ad qu ar ters ope ra ting in its ter -
ri to ry for the pur po se of con clu ding an ag re e ment to
give ef fect to this pro vi sion.

2. An Al lied He ad qu ar ters shall have the rights gran -
ted to a for ce un der Ar tic le XI of the Ag re e ment sub ject
to the same con di tions.

3. The pro vi sions in pa ra graphs 5 and 6 of Ar tic le XI
of the Ag re e ment shall not ap ply to na tio nals of the re -
ce i ving Sta tes, un less such na tio nals be long to the
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 armed ser vi ces of a Par ty to this Pro to col ot her than the 
re ce i ving Sta te.

4. The ex pres sion ”du ties and ta xes“ in this Ar tic le
does not in clu de char ges for ser vi ces ren de red. 

Ar tic le 9

Ex cept in so far as the North At lan tic Co un cil may
de ci de ot her wi se,
(a) any as sets ac qu i red from the in ter na tio nal funds of 

an Al lied He ad qu ar ters un der its ca pi tal bud get
and no lon ger re qu i red by the He ad qu ar ters shall
be dis po sed of un der ar ran ge ments ap pro ved by
the North At lan tic Co un cil and the pro ce eds shall
be dis tri bu ted among or cre di ted to the Par ties to
the North At lan tic Tre a ty in the pro por tions in
which they have con tri bu ted to the ca pi tal costs of
the He ad qu ar ters. The re ce i ving Sta te shall have
the pri or right to ac qu i re any im mo vab le pro per ty
so dis po sed of in its ter ri to ry pro vi ded that it of fers
terms no less fa vo u rab le than tho se of fe red by any
third par ty;

(b) any land, bu il dings or fi xed in stal la tions pro vi ded
for the use of an Al lied He ad qu ar ters by the re ce i -
ving Sta te wit ho ut char ge to the He ad qu ar ters
( other than a no mi nal char ge) and no lon ger re qu i -
red by the He ad qu ar ters shall be han ded back to
the re ce i ving Sta te, and any in cre a se or loss in the
va lue of the pro per ty pro vi ded by the re ce i ving Sta -
te re sul ting from its use by the He ad qu ar ters shall
be de ter mi ned by the North At lan tic Co un cil
 ( taking into con si de ra tion any ap pli cab le law of the
re ce i ving Sta te) and dis tri bu ted among or cre di ted
or de bi ted to the Par ties to the North At lan tic Tre a ty 
in the pro por tions in which they have con tri bu ted
to the ca pi tal costs of the He ad qu ar ters.

Ar tic le 10

Each Sup re me He ad qu ar ters shall po ssess ju ri di cal
per so na li ty; it shall have the ca pa ci ty to con clu de con -
tracts and to ac qu i re and dis po se of pro per ty. The  re -
ceiving Sta te may, ho we ver, make the exer ci se of such
ca pa ci ty sub ject to spe cial ar ran ge ments bet we en it
and the Sup re me He ad qu ar ters or any sub or di na te
 Allied He ad qu ar ters ac ting on be half of the Sup re me
 Headquarters.

Ar tic le 11

1. Sub ject to the pro vi sions of Ar tic le VIII of the  Agree -
ment, a Sup re me He ad qu ar ters may en ga ge in le gal
pro ce e dings as cla i mant or de fen dant. Ho we ver, the re -
ce i ving Sta te and the Sup re me He ad qu ar ters or any
sub or di na te Al lied He ad qu ar ters aut ho ri zed by it may
ag ree that the re ce i ving Sta te shall act on be half of the
Sup re me He ad qu ar ters in any le gal pro ce e dings to
which that He ad qu ar ters is a par ty be fo re the co urts of
the re ce i ving Sta te.

2. No me a su re of exe cu tion or me a su re di rec ted to

the se i zu re or at tach ment of its pro per ty or funds shall
be ta ken aga inst any Al lied He ad qu ar ters, ex cept for
the pur po ses of pa ra graph 6 (a) of Ar tic le VII and  Arti -
cle XIII of the Ag re e ment.

Ar tic le 12

1. To enab le it to ope ra te its in ter na tio nal bud get, an
Al lied He ad qu ar ters may hold cur ren cy of any kind and 
ope ra te ac co unts in any cur ren cy.

2. The Par ties to the pre sent Pro to col shall, at the re -
qu est of an Al lied He ad qu ar ters, fa ci li ta te trans fers of
the funds of such He ad qu ar ters from one co un try to
anot her and the con ver sion of any cur ren cy held by an
Al lied He ad qu ar ters into any ot her cur ren cy, when ne -
ces sa ry to meet the re qu i re ments of any Al lied  Head -
quarters.

Ar tic le 13

The ar chi ves and ot her of fi cial do cu ments of an Al -
lied He ad qu ar ters kept in pre mi ses used by tho se
 Headquarters or in the po sses sion of any pro per ly
 authorized mem ber of the He ad qu ar ters shall be in vio -
lab le, un less the He ad qu ar ters has wa i ved this im mu -
ni ty. The He ad qu ar ters shall, at the re qu est of the  re -
ceiving Sta te and in the pre sen ce of a re pre sen ta ti ve of
that Sta te, ve ri fy the na tu re of any do cu ments to con -
firm that they are en tit led to im mu ni ty un der this Ar -
tic le.

Ar tic le 14

1. The who le or any part of the pre sent Pro to col or of
the Ag re e ment may be ap plied, by de ci sion of the North
At lan tic Co un cil, to any in ter na tio nal mi li ta ry  Head -
quarters or or ga ni sa tion (not in clu ded in the de fi ni -
tions in pa ra graphs (b) and (c) of Ar tic le 1 of this Pro to -
col] which is es tab lis hed pur su ant to the North At lan tic 
Tre a ty.

2. When the Eu ro pe an De fen ce Com mu ni ty co mes
into be ing, the pre sent Pro to col may be ap plied to the
per son nel of the Eu ro pe an De fen ce For ces at ta ched to
an Al lied He ad qu ar ters and the ir de pen dents at such
time and in such man ner as may be de ter mi ned by the
North At lan tic Co un cil. 

Ar tic le 15

All dif fe ren ces bet we en the Par ties to the pre sent
Pro to col or bet we en any such Par ties and any Al lied
He ad qu ar ters re la ting to the in ter pre ta tion or ap pli ca -
tion of the Pro to col shall be set tled by ne go tia tion  be -
tween the par ties in dis pu te wit ho ut re co ur se to any
out si de ju ris dic tion. Ex cept whe re ex press pro vi sion is
made to the con tra ry in the pre sent Pro to col or in the
Ag re e ment, dif fe ren ces which can not be set tled by di -
rect ne go tia tion shall be re fer red to the North At lan tic
Co un cil.
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Ar tic le 16

1. Ar tic les XV and XVII to XX of the Ag re e ment shall
ap ply as re gards the pre sent Pro to col as if they were an
in teg ral part the re of, but so that the Pro to col may be
re vie wed, sus pen ded, ra ti fied, ac ce ded to, de no un ced
or ex ten ded in ac cor dan ce with tho se pro vi sions in de -
pen den tly from the Ag re e ment. 

2. The pre sent Pro to col may be sup ple men ted by bi -
la te ral ag re e ment  between the re ce i ving Sta te and
a Sup re me He ad qu ar ters, and the aut ho ri ties of a re ce -
i ving Sta te and a Sup re me He ad qu ar ters may ag ree to

give ef fect, by ad mi nis tra ti ve me ans in ad van ce of ra ti -
fi ca tion, to any pro vi sions of this Pro to col or of the Ag -
re e ment as ap plied by it.

In wit ness whe re of the un der sig ned Ple ni po ten tia -
ries have sig ned the pre sent Pro to col. 

Done in Pa ris this 28th day of Au gust 1952, in the
En glish and French lan gu a ges, both texts be ing equ al -
ly aut ho ri ta ti ve, in a sing le ori gi nal which shall be de -
po si ted in the ar chi ves of the Go ver nment of the Uni ted
Sta tes of Ame ri ca. The Go ver nment of the Uni ted Sta -
tes of Ame ri ca shall trans mit cer ti fied co pies the re of to
all the sig na to ry and ac ce ding Sta tes.
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