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566

OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 1951 bola v Londýne
podpísaná Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy,
vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so
zmluvou uznesením č. 1040 z 23. júna 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu
podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej
republiky. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k
zmluve 16. augusta 2004. Listina o prístupe bola uložená u vlády Spojených štátov amerických,
depozitára zmluvy, 13. septembra 2004. Zmluva nadobudla platnosť 23. augusta 1953 na základe
článku XVIII ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 13. októbra 2004 na základe
článku XVIII ods. 3.
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K oznámeniu č. 566
2004 Z. z.

ZMLUVA medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na
status ich ozbrojených síl Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone 4.
apríla 1949, berúc do úvahy, že ozbrojené sily jednej zmluvnej strany možno po dohode vyslať na
územie inej zmluvnej strany, majúc na zreteli, že rozhodnutie o vyslaní ozbrojených síl a
podmienky, za akých budú vysielané, budú predmetom samostatných dohôd medzi dotknutými
zmluvnými stranami, pokiaľ tieto podmienky nestanovuje táto zmluva, želajúc si definovať status
týchto ozbrojených síl, pokiaľ sa nachádzajú na území inej zmluvnej strany, dohodli sa takto:

Článok I
1. V tejto zmluve pojem

a) „ozbrojené sily“ znamená príslušníkov pozemných, námorných alebo vzdušných ozbrojených síl
jednej zmluvnej strany, keď sa nachádzajú na území inej zmluvnej strany Severoatlantickej
zmluvy v súvislosti s ich služobnými povinnosťami za predpokladu, že tieto dve dotknuté
zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že určití jednotlivci, jednotky alebo iné vojenské formácie sa
nebudú považovať za súčasť „ozbrojených síl“ alebo nebudú začlenení do „ozbrojených síl“ na
účely tejto zmluvy,

b) „civilná zložka“ znamená civilný personál sprevádzajúci ozbrojené sily zmluvnej strany, ktorý je
zamestnaný v ozbrojených silách tejto zmluvnej strany a ktorý netvoria osoby bez štátneho
občianstva, osoby, ktoré sú štátnymi občanmi štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou
Severoatlantickej zmluvy, osoby, ktoré sú štátnymi občanmi štátu, v ktorom sú ozbrojené sily
rozmiestnené alebo osoby s trvalým pobytom na území tohto štátu,

c) „závislá osoba“ znamená manžela alebo manželku príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej
zložky alebo dieťa tohto príslušníka alebo príslušníčky závislé od jeho alebo jej podpory,

d) „vysielajúci štát“ znamená zmluvnú stranu, ktorej ozbrojené sily patria,

e) „prijímajúci štát“ znamená zmluvnú stranu, na ktorej území sa ozbrojené sily alebo civilná
zložka nachádzajú bez ohľadu na to, či ide o ich rozmiestnenie alebo o tranzit cez toto územie,

f) „vojenské orgány vysielajúceho štátu“ znamená orgány vysielajúceho štátu, ktoré sú podľa
právnych predpisov tohto štátu oprávnené uplatňovať voči príslušníkom jeho ozbrojených síl
alebo civilnej zložky vojenské právo tohto štátu,

g) „Severoatlantická rada“ znamená Radu založenú podľa článku 9 Severoatlantickej zmluvy alebo
ktorýkoľvek jej pomocný orgán oprávnený konať v jej mene.

2. Táto zmluva sa vzťahuje na orgány územných samosprávnych celkov zmluvných strán na ich
území, na ktoré sa zmluva vzťahuje alebo na ktoré sa rozširuje podľa článku XX, rovnako ako
sa vzťahuje na ústredné orgány týchto zmluvných strán za predpokladu, že majetok vo
vlastníctve týchto územných samosprávnych celkov sa nepokladá za majetok vo vlastníctve
zmluvnej strany podľa článku VIII.

Článok II

Povinnosťou ozbrojených síl, ich civilnej zložky a ich príslušníkov, ako aj závislých osôb je
dodržiavať právny poriadok prijímajúceho štátu a zdržať sa akejkoľvek činnosti odporujúcej duchu
tejto zmluvy, a najmä akejkoľvek politickej činnosti v prijímajúcom štáte. Povinnosťou
vysielajúceho štátu je tiež prijať na tento účel nevyhnutné opatrenia.

Článok III
1. Za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku a po splnení formalít stanovených

prijímajúcim štátom týkajúcich sa vstupu a odchodu ozbrojených síl alebo ich príslušníkov sú
títo príslušníci vyňatí z pasových a vízových predpisov a z prisťahovaleckej kontroly pri vstupe
na územie alebo pri výstupe z územia prijímajúceho štátu. Takisto budú vyňatí z predpisov
prijímajúceho štátu týkajúcich sa registrácie a kontroly cudzincov, čím však nezískajú právo na
trvalý pobyt alebo na trvalé bydlisko na území prijímajúceho štátu.
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2. Od príslušníkov ozbrojených síl sa požadujú len nasledujúce dokumenty. Na požiadanie musia
predložiť

a) osobnú identifikačnú kartu s fotografiou vydanú vysielajúcim štátom, v ktorej musí byť
uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia, hodnosť a osobné číslo (ak je pridelené) a
príslušnosť k zložke,

b) individuálny alebo kolektívny rozkaz na presun v jazyku vysielajúceho štátu a v anglickom a
vo francúzskom jazyku vydaný príslušným orgánom vysielajúceho štátu alebo Organizácie
Severoatlantickej zmluvy potvrdzujúci status jednotlivca alebo skupiny ako príslušníka alebo
príslušníkov ozbrojených síl a potvrdzujúci rozkaz na presun. Prijímajúci štát môže
vyžadovať, aby rozkaz na presun spolupodpísal jeho príslušný zástupca.

3. Členovia civilnej zložky a závislé osoby musia mať toto označenie zapísané vo svojich
cestovných dokladoch.

4. Ak príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky prestane plniť úlohy pre vysielajúci štát a ak
nie je repatriovaný, orgány vysielajúceho štátu musia o tejto skutočnosti okamžite informovať
orgány prijímajúceho štátu a poskytnúť im všetky požadované údaje. Orgány vysielajúceho
štátu musia súčasne informovať orgány prijímajúceho štátu o každej neprítomnosti ich
príslušníka, ak trvá dlhšie ako 21 dní.

5. Ak prijímajúci štát požiada príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej zložky, aby opustil jeho
územie, alebo vydá rozhodnutie o vyhostení bývalého príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej
zložky, alebo osoby závislej od príslušníka alebo od bývalého príslušníka, orgány vysielajúceho
štátu majú povinnosť prijať túto osobu na svoje územie alebo zabezpečiť jej odsun z územia
prijímajúceho štátu iným spôsobom. Tento odsek sa vzťahuje len na osoby, ktoré nie sú
štátnymi občanmi prijímajúceho štátu a vstúpili na územie prijímajúceho štátu ako príslušníci
ozbrojených síl alebo civilnej zložky, alebo tak urobili s cieľom stať sa týmito príslušníkmi, ako
aj na osoby závislé od týchto príslušníkov.

Článok IV

Prijímajúci štát buď

a) uzná bez vodičských skúšok alebo bez poplatkov za platné vodičské povolenie alebo preukaz,
alebo vojenský vodičský preukaz vydaný vysielajúcim štátom, alebo jeho orgánom príslušníkovi
ozbrojených síl alebo civilnej zložky, alebo

b) vydá vlastné vodičské povolenie alebo vodičský preukaz každému príslušníkovi ozbrojených síl
alebo civilnej zložky, ktorý je držiteľom vodičského povolenia alebo vodičského preukazu, alebo
vojenského vodičského preukazu vydaného vysielajúcim štátom alebo jeho príslušným orgánom
za podmienky, že nebude vyžadovať žiadnu vodičskú skúšku.

Článok V
1. Príslušníci ozbrojených síl nosia vojenskú rovnošatu. Ak sa orgány vysielajúceho štátu a

prijímajúceho štátu dohodnú inak, budú civilný odev nosiť za rovnakých podmienok ako
príslušníci ozbrojených síl prijímajúceho štátu. Príslušníci pravidelných jednotiek alebo iných
vojenských formácií prekračujú štátnu hranicu vo vojenskej rovnošate.

2. Služobné vozidlá ozbrojených síl alebo civilnej zložky musia byť označené okrem evidenčného
čísla aj poznávacou značkou príslušného štátu.

Článok VI

Príslušníci ozbrojených síl môžu držať a nosiť zbrane za podmienky, že ich na to oprávňuje
príslušný rozkaz. Orgány vysielajúceho štátu ústretovo zvážia požiadavky prijímajúceho štátu
týkajúce sa tejto záležitosti.



Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 566/2004 Z. z.

Článok VII
1. Za podmienok ustanovení tohto článku

a) vojenské orgány vysielajúceho štátu majú právo vykonávať na území prijímajúceho štátu úplnú
trestnú a disciplinárnu právomoc zverenú im právnym poriadkom vysielajúceho štátu nad
všetkými osobami podliehajúcimi vojenskému právu tohto štátu,

b) orgány prijímajúceho štátu majú právo vykonávať právomoc nad príslušníkmi ozbrojených síl
alebo civilnej zložky a nad závislými osobami v súvislosti s trestnými činmi spáchanými na
území prijímajúceho štátu, ktoré sú trestné podľa právneho poriadku tohto štátu.

2.

a) Vojenské orgány vysielajúceho štátu majú právo vykonávať výlučnú právomoc nad osobami
podliehajúcimi vojenskému právu tohto štátu v súvislosti s trestnými činmi vrátane
trestných činov týkajúcich sa bezpečnosti štátu, ktoré sú trestné podľa právneho poriadku
vysielajúceho štátu, ale nie sú trestné podľa právneho poriadku prijímajúceho štátu.

b) Orgány prijímajúceho štátu majú právo vykonávať výlučnú právomoc nad príslušníkmi
ozbrojených síl alebo civilnej zložky a nad závislými osobami v súvislosti s trestnými činmi
vrátane trestných činov týkajúcich sa bezpečnosti prijímajúceho štátu, ktoré sú trestné
podľa jeho právneho poriadku, ale nie sú trestné podľa právneho poriadku vysielajúceho
štátu.

c) Na účely tohto odseku a odseku 3 tohto článku trestný čin proti bezpečnosti štátu zahŕňa

(i) vlastizradu,

(ii) sabotáž, vyzvedačstvo alebo porušenie akéhokoľvek zákona týkajúceho sa služobného
tajomstva tohto štátu alebo tajomstva týkajúceho sa národnej obrany tohto štátu.

3. V prípadoch, keď je výkon právomoci súbežný, uplatnia sa tieto pravidlá:

a) vojenské orgány vysielajúceho štátu majú prednostné právo vykonávať právomoc nad
príslušníkmi ozbrojených síl alebo civilnej zložky v súvislosti

(i) s trestnými činmi výhradne voči majetku alebo bezpečnosti tohto štátu, alebo s
trestnými činmi výhradne voči osobe alebo majetku iného príslušníka ozbrojených síl
alebo civilnej zložky tohto štátu, alebo závislej osoby,

(ii) s trestnými činmi vyplývajúcimi z akéhokoľvek konania alebo opomenutia pri výkone
služobnej povinnosti.

b) V prípade akéhokoľvek iného trestného činu majú prednostné právo vykonávať právomoc
orgány prijímajúceho štátu.

c) Ak sa štát, ktorý má prednostné právo vykonávať právomoc, rozhodne ju nevykonávať,
bezodkladne to oznámi orgánom druhého štátu. Orgány štátu, ktorý má prednostné právo,
ústretovo zvážia žiadosť druhého štátu vzdať sa svojho práva v prípadoch, keď druhý štát
pokladá takéto vzdanie sa práv za osobitne dôležité.

4. Z predchádzajúcich ustanovení tohto článku nevyplýva pre vojenské orgány vysielajúceho
štátu právo vykonávať právomoc nad osobami, ktoré sú štátnymi občanmi prijímajúceho štátu
alebo majú na jeho území trvalý pobyt, ak tieto osoby nie sú príslušníkmi ozbrojených síl
vysielajúceho štátu.

5.

a) Orgány prijímajúceho štátu a orgány vysielajúceho štátu si budú vzájomne pomáhať pri
zadržaní príslušníkov ozbrojených síl alebo civilnej zložky alebo závislých osôb na území
prijímajúceho štátu a pri ich odovzdávaní orgánu, ktorý má právo vykonávať právomoc
podľa uvedených ustanovení.

b) Orgány prijímajúceho štátu bezodkladne oznámia vojenským orgánom vysielajúceho štátu
zadržanie každého príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej zložky alebo závislej osoby.

c) Obvinený príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky, nad ktorým má vykonávať
právomoc prijímajúci štát, ak sa tento nachádza v rukách vysielajúceho štátu, zostane vo
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väzbe vysielajúceho štátu až dovtedy, dokedy proti nemu prijímajúci štát nevznesie
obvinenie.

6.

a) Orgány prijímajúceho štátu a orgány vysielajúceho štátu si budú vzájomne pomáhať pri
vedení celého potrebného vyšetrovania trestných činov, pri zhromažďovaní a vykonávaní
dôkazov vrátane zaistenia a odňatia veci a v príslušných prípadoch odovzdania vecí
spojených s trestným činom. Odovzdanie týchto vecí však možno podmieniť ich vrátením v
časovom období stanovenom orgánom, ktorý ich odovzdal.

b) Orgány zmluvných strán sa budú navzájom informovať o skončení všetkých prípadov, v
ktorých došlo k súbehu práv na vykonávanie právomoci.

7.

a) Orgány vysielajúceho štátu nesmú vykonať trest smrti v prijímajúcom štáte, ak právny
poriadok prijímajúceho štátu v podobnom prípade takýto trest nestanovuje.

b) Orgány prijímajúceho štátu ústretovo zvážia žiadosť orgánov vysielajúceho štátu o pomoc
pri vykonávaní rozsudku, ktorým bol uložený trest odňatia slobody orgánmi vysielajúceho
štátu podľa ustanovení tohto článku na území prijímajúceho štátu.

8. Ak bol obvinený trestne stíhaný podľa ustanovení tohto článku orgánmi jednej zmluvnej strany
a bol oslobodený, alebo bol odsúdený a vykonáva trest, alebo si už vykonal svoj trest, alebo mu
bol trest odpustený, nemôže byť stíhaný opäť za ten istý skutok na tom istom území orgánmi
druhej zmluvnej strany. Znenie tohto odseku však nebráni vojenským orgánom vysielajúceho
štátu stíhať príslušníka svojich ozbrojených síl za porušenie disciplinárnych predpisov v
súvislosti s konaním alebo opomenutím, ktoré zakladajú trestný čin, za ktorý bol trestne
stíhaný orgánmi inej zmluvnej strany.

9. Keď je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky alebo závislá osoba súdne stíhaný podľa
právomoci prijímajúceho štátu, má vždy právo

a) na včasné a rýchlo vykonané trestné konanie,

b) byť pred začatím trestného konania pred súdom informovaný o podrobnostiach vzneseného
obvinenia alebo obvinení,

c) byť konfrontovaný so svedkami svedčiacimi v neprospech obvineného,

d) na povinné predvolanie svedkov svedčiacich v jeho prospech, ak títo svedkovia patria pod
právomoc prijímajúceho štátu,

e) zvoliť si obhajcu podľa vlastného výberu alebo mať bezplatné alebo pomocné právne
zastúpenie podľa podmienok platných v čase pobytu na území prijímajúceho štátu,

f) na službu kvalifikovaného tlmočníka, ak to pokladá za potrebné,

g) byť v kontakte s predstaviteľom vlády vysielajúceho štátu a ak to pravidlá súdu povoľujú,
mať takého predstaviteľa prítomného na konaní pred súdom.

10.

a) Pravidelné vojenské jednotky alebo útvary ozbrojených síl majú právo vykonávať policajnú
činnosť vo všetkých táboroch, zariadeniach alebo iných objektoch, v ktorých sa nachádzajú
na základe dohody s prijímajúcim štátom. Vojenská polícia ozbrojených síl môže prijať
všetky primerané opatrenia na zabezpečenie udržania poriadku a bezpečnosti v týchto
objektoch.

b) Mimo týchto objektov môže vojenská polícia vykonávať svoju činnosť iba na základe dohody
s orgánmi prijímajúceho štátu a v spolupráci s nimi do tej miery, do akej je táto činnosť
nevyhnutná na udržanie disciplíny a poriadku medzi príslušníkmi ozbrojených síl.

11. Každá zmluvná strana si vytvorí také právne predpisy, aké pokladá za potrebné na
zabezpečenie primeranej bezpečnosti a ochrany zariadení, vybavenia, majetku, záznamov a
oficiálnych informácií iných zmluvných strán na svojom území a na potrestanie osôb, ktoré
porušia právne predpisy prijaté na tento účel.
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Článok VIII
1. Každá zmluvná strana sa vzdáva všetkých svojich nárokov voči inej zmluvnej strane na

náhradu škôd na akomkoľvek majetku, ktorý vlastní a ktorý používajú jej pozemné,
námorné alebo vzdušné ozbrojené sily, ak

(i) škodu spôsobil príslušník alebo zamestnanec ozbrojených síl druhej zmluvnej strany pri plnení
svojich povinností v súvislosti s vykonávaním Severoatlantickej zmluvy, alebo

(ii) škoda vznikla použitím akéhokoľvek vozidla, plavidla alebo lietadla inej zmluvnej strany
používaného jej ozbrojenými silami pod podmienkou, že sa toto vozidlo, plavidlo alebo lietadlo,
ktoré spôsobilo škodu, použilo v súvislosti s vykonávaním Severoatlantickej zmluvy, alebo že
táto škoda bola spôsobená na majetku takto používanom.
Zmluvná strana sa vzdáva nárokov v spojitosti so záchranou lode alebo nákladu na mori voči
akejkoľvek inej zmluvnej strane, ak tieto boli majetkom zmluvnej strany a používali ich jej
ozbrojené sily v súvislosti s vykonávaním Severoatlantickej zmluvy.

2.

a) V prípade, že vznikne alebo bude spôsobená škoda spôsobom uvedeným v odseku 1 na
inom majetku vo vlastníctve zmluvnej strany, ktorý sa nachádza na jej území, zodpovednosť
a výšku škody ktorejkoľvek inej zmluvnej strany určí jediný rozhodca vybraný podľa
písmena b) tohto odseku, ak sa dotknuté zmluvné strany nedohodnú inak. Rozhodca
rozhodne aj o všetkých protinárokoch vyplývajúcich z tej istej udalosti.

b) Rozhodca uvedený v písmene a) bude po dohode medzi dotknutými zmluvnými stranami
vybraný spomedzi štátnych občanov prijímajúceho štátu, ktorí vykonávajú alebo vykonávali
vysokú súdnu funkciu. Ak sa dotknuté zmluvné strany nedokážu dohodnúť v priebehu
dvoch mesiacov na osobe rozhodcu, každá z nich môže požiadať predsedu zástupcov
Severoatlantickej rady, aby vybral osobu spĺňajúcu uvedené požiadavky.

c) Každé rozhodnutie rozhodcu je pre zmluvné strany záväzné a konečné.

d) Výška náhrady stanovená rozhodcom sa rozdelí podľa ustanovení odseku 5 písm. e), bodov
(i), (ii) a (iii) tohto článku.

e) Odmena pre rozhodcu sa stanoví po dohode zmluvných strán a spolu s nevyhnutnými
výdavkami na výkon jeho činnosti ju zmluvné strany znášajú rovnakým dielom.

f) Každá zmluvná strana sa však vzdáva svojich nárokov v prípade, ak je škoda nižšia ako:

v Belgicku 70 000 BEF

v Kanade 1 460 CAD

v Dánsku 9 670 DKK

vo Francúzsku 490 000 FRF

na Islande 22 800 ISK

v Taliansku 850 000 ITL

v Luxembursku 70 000 LUF

v Holandsku 5320 NLG

v Nórsku 10 000 NOK

v Portugalsku 40 250 PTE

vo Veľkej Británii 500 GBP

v Spojených štátoch amerických 1 400 USD

Ktorákoľvek ďalšia zmluvná strana, ktorej majetok bol poškodený pri tej istej udalosti, sa tiež
vzdá svojich nárokov až do výšky uvedenej sumy. V prípade závažných odchýlok od
výmenného kurzu medzi týmito menami sa zmluvné strany dohodnú na primeraných
úpravách týchto súm.
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3. Na účely odsekov 1 a 2 tohto článku výraz „vlastníctvo zmluvnej strany“ v prípade plavidla
znamená plavidlo prenajaté zmluvnou stranou, skonfiškované alebo ukoristené (okrem
prípadov, keď riziko straty alebo zodpovednosť nesie iná osoba ako zmluvná strana).

4. Každá zmluvná strana sa vzdáva všetkých svojich nárokov voči každej inej zmluvnej strane v
súvislosti so zranením alebo smrťou ktoréhokoľvek príslušníka svojich ozbrojených síl, ak
tento príslušník vykonával služobné povinnosti.

5. Nároky (iné ako zmluvné nároky a tie, ktoré sa vzťahujú na ustanovenia odsekov 6 a 7 tohto
článku), ktoré vznikli na základe konania alebo opomenutia príslušníkov ozbrojených síl alebo
civilnej zložky pri plnení služobných povinností alebo ktoré vyplynuli z iného konania,
opomenutia alebo udalosti, za ktorú sú ozbrojené sily alebo civilná zložka právne zodpovedné,
a ktoré na území prijímajúceho štátu spôsobia škodu tretej strane, ktorá nie je zmluvnou
stranou, vyrovná prijímajúci štát v súlade s týmito ustanoveniami:

a) Nároky sa uplatňujú, posudzujú, vyrovnávajú alebo súdnou cestou rozhodujú v súlade so
zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu o nárokoch vyplývajúcich z činnosti jeho
ozbrojených síl.

b) Prijímajúci štát môže vyrovnať všetky také nároky; platby dohodnutej výšky alebo priznané
súdnym rozhodnutím vyplatí vo vlastnej mene.

c) Také platby bez ohľadu na to, či sa uskutočnia na základe vyrovnania, alebo rozhodnutia
príslušného súdu prijímajúceho štátu, alebo konečné rozhodnutia súdu zamietajúce platbu
budú pre zmluvné strany záväzné a konečné.

d) Každý nárok, ktorý prijímajúci štát vyplatí, oznámi vysielajúcim štátom s uvedením
všetkých podrobností a s návrhom na rozdelenie v súlade s písm. e) bodmi (i), (ii) a (iii). Ak
do dvoch mesiacov nebude doručená odpoveď, navrhované rozdelenie sa bude pokladať za
prijaté.

e) Náklady vzniknuté pri uspokojovaní nárokov podľa predchádzajúcich písmen a podľa
odseku 2 tohto článku sa rozdelia medzi zmluvné strany takto:

(i) V prípade, že je zodpovedný iba jeden vysielajúci štát, priznaná alebo prisúdená suma
sa rozdelí v pomere 25 % pre prijímajúci štát a 75 % pre vysielajúci štát.

(ii) V prípade, že za škodu zodpovedá viac štátov ako jeden, priznaná alebo prisúdená
suma sa medzi ne rozdelí rovnakým dielom; avšak v prípade, že prijímajúci štát nie je
zodpovedným štátom, jeho príspevok bude tvoriť polovicu príspevku každého z
vysielajúcich štátov.

(iii) Ak škodu spôsobili ozbrojené sily zmluvných strán, a nemožno ju presne prisúdiť jednej
ani viacerým ozbrojeným silám, priznaná alebo prisúdená suma sa medzi zmluvné
strany rozdelí rovnakým dielom. Ak však prijímajúci štát nie je jedným zo štátov,
ktorých ozbrojené sily spôsobili škodu, jeho príspevok bude tvoriť polovicu príspevku
každého z vysielajúcich štátov.

(iv) Každých šesť mesiacov bude dotknutým vysielajúcim štátom zasielané hlásenie o
sumách vyplatených prijímajúcim štátom v priebehu uplynulých šiestich mesiacov v
súvislosti s každým prípadom, keď sa prijalo navrhované delenie na percentuálnom
základe, spolu so žiadosťou na úhradu. Úhrada sa uskutoční v čo najkratšom čase a v
mene prijímajúceho štátu.

f) V prípadoch, keď uplatnenie ustanovení písmen b) a e) tohto odseku spôsobí zmluvnej
strane vážne ťažkosti, môže táto zmluvná strana požiadať Severoatlantickú radu, aby riešila
vyrovnanie iným spôsobom.

g) Príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky nepodlieha nijakému súdnemu konaniu,
ktorého účelom je vykonanie akéhokoľvek rozsudku vyneseného proti nemu v prijímajúcom
štáte v záležitosti vyplývajúcej z výkonu jeho služobných povinností.

h) Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na žiadne nároky, ktoré vznikli v spojení s plavbou
alebo prevádzkou lode, nakladaním, dopravou alebo vykladaním nákladu, ak nejde o
nároky z dôvodu úmrtia alebo zranenia, na ktoré sa ustanovenie odseku 4 tohto článku
nevzťahuje, okrem prípadov, keď sa ustanovenie písmena e) vzťahuje na nároky uvedené v
odseku 2 tohto článku.
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6. Nároky uplatňované voči príslušníkom ozbrojených síl alebo civilnej zložky, ktoré sú
dôsledkom protiprávneho konania alebo opomenutia, ku ktorým dôjde v čase mimo výkonu
služobných povinností v prijímajúcom štáte, sa budú riešiť takto:

a) Orgány prijímajúceho štátu zvážia nároky a určia náhradu pre žiadateľa čestne a
spravodlivo, pričom vezmú do úvahy všetky okolnosti prípadu vrátane konania poškodenej
osoby, a vypracujú o danej záležitosti správu.

b) Správa sa doručí orgánom vysielajúceho štátu, ktoré bezodkladne rozhodnú, či ponúknu
platbu „ex gratia“, a ak áno, v akej výške.

c) Ak dôjde k ponuke o platbe „ex gratia“ a žiadateľ ju bude akceptovať ako úplné uspokojenie
svojho nároku, orgány vysielajúceho štátu vykonajú túto platbu a budú o svojom
rozhodnutí a o vyplatenej sume informovať orgány prijímajúceho štátu.

d) Ustanovenie tohto odseku neovplyvňuje právomoc súdov prijímajúceho štátu začať konanie
proti príslušníkovi ozbrojených síl alebo civilnej zložky v prípade, že nároky nebudú
uspokojené v plnom rozsahu.

7. Nároky vzniknuté z neoprávneného použitia akéhokoľvek vozidla ozbrojených síl vysielajúceho
štátu sa riešia v súlade s odsekom 6 tohto článku s výnimkou prípadov, keď sú právne
zodpovedné ozbrojené sily alebo civilná zložka.

8. Ak vznikne spor o tom, či k protiprávnemu činu alebo opomenutiu príslušníka ozbrojených síl
alebo civilnej zložky došlo počas výkonu služobných povinností, alebo či použitie akéhokoľvek
vozidla ozbrojených síl vysielajúceho štátu bolo neoprávnené, vec bude predložená rozhodcovi
vymenovanému v súlade s ustanovením odseku 2 písm. b) tohto článku, pričom jeho
rozhodnutie je záväzné a konečné.

9. Vysielajúci štát nebude pre príslušníkov ozbrojených síl alebo civilnej zložky uplatňovať
vyňatie z právomoci súdov prijímajúceho štátu v občianskoprávnej oblasti, okrem prípadov
ustanovených v odseku 5 písm. g) tohto článku.

10. Orgány vysielajúceho štátu a orgány prijímajúceho štátu budú spolupracovať pri získavaní
dôkazov pre spravodlivé prejednanie a vyrovnanie nárokov, ktoré sú predmetom sporu
zmluvných strán.

Článok IX
1. Príslušníci ozbrojených síl alebo civilnej zložky a závislé osoby môžu nakupovať miestny tovar

nevyhnutný pre vlastnú spotrebu a využívať služby, ktoré potrebujú, za rovnakých podmienok
ako štátni občania prijímajúceho štátu.

2. Tovar požadovaný z miestnych zdrojov na zabezpečenie existencie ozbrojených síl alebo civilnej
zložky sa bude za obvyklých okolností nakupovať prostredníctvom orgánov, ktoré zaobstarávajú
taký tovar pre ozbrojené sily prijímajúceho štátu. Aby sa zabránilo negatívnym vplyvom týchto
nákupov na ekonomiku prijímajúceho štátu, príslušné orgány tohto štátu v prípade potreby
určia výrobky, ktorých nákup by mal podliehať obmedzeniu alebo zákazu.

3. Podľa už platných zmlúv alebo zmlúv, ktoré môžu oprávnení predstavitelia vysielajúceho štátu a
prijímajúceho štátu neskôr uzavrieť, prevezmú orgány prijímajúceho štátu na seba výhradnú
zodpovednosť za vytvorenie vhodných podmienok na užívanie budov a pozemkov požadovaných
ozbrojenými silami alebo civilnou zložkou, ako aj s tým spojených zariadení a služieb. Tieto
zmluvy a dohovory budú podľa možnosti v súlade s predpismi týkajúcimi sa ubytovania a
umiestnenia podobného personálu prijímajúceho štátu. Ak osobitná dohoda neustanovuje inak,
práva a povinnosti vyplývajúce z držby alebo z používania budov, pozemkov, zariadení a služieb
sa budú riadiť právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

4. Požiadavky ozbrojených síl alebo civilnej zložky na prácu miestneho civilného obyvateľstva sa
budú uspokojovať v spolupráci s orgánmi prijímajúceho štátu prostredníctvom úradov práce
rovnakým spôsobom ako porovnateľné požiadavky prijímajúceho štátu. Pracovné podmienky,
konkrétne mzdy, doplatky a podmienky na ochranu pracujúcich budú rovnaké ako ich
ustanovuje právny poriadok prijímajúceho štátu. Civilní pracovníci zamestnaní v ozbrojených
silách alebo civilnej zložke sa v žiadnom prípade nebudú pokladať za príslušníkov týchto
ozbrojených síl alebo civilnej zložky.
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5. Keď ozbrojené sily alebo civilná zložka nemajú v mieste svojho rozmiestnenia zabezpečenú
primeranú lekársku alebo stomatologickú starostlivosť, môžu ich príslušníci a závislé osoby
využívať lekársku a stomatologickú starostlivosť vrátane hospitalizácie za rovnakých podmienok
ako porovnateľný personál prijímajúceho štátu.

6. Prijímajúci štát čo najústretovejšie zváži žiadosti o poskytnutie cestovných výhod a zliav pre
príslušníkov ozbrojených síl alebo civilnej zložky. Cestovné výhody a zľavy budú predmetom
osobitných dohôd medzi vládami dotknutých zmluvných strán.

7. Na základe všeobecných alebo osobitných dohôd medzi zmluvnými stranami orgány
ozbrojených síl bezodkladne zrealizujú platby v miestnej mene za tovar, ubytovanie a služby
poskytnuté podľa odsekov 2, 3, 4 a v prípade potreby podľa odsekov 5 a 6 tohto článku.

8. Ozbrojené sily ani civilná zložka, ich príslušníci ani závislé osoby nie sú na základe tohto
článku oslobodení od daní a poplatkov za nákupy a služby podľa daňových predpisov
prijímajúceho štátu.

Článok X
1. V prípadoch, keď akákoľvek forma zdanenia v prijímajúcom štáte závisí od miesta pobytu alebo

trvalého bydliska, obdobie, počas ktorého sa príslušník ozbrojených síl alebo civilných zložiek
nachádza na území tohto štátu výlučne z dôvodu príslušnosti k týmto ozbrojeným silám alebo
civilnej zložke, nebude sa pokladať za obdobie pobytu alebo zmeny pobytu alebo trvalého
bydliska na účel tohto zdanenia. Príslušníci ozbrojených síl alebo civilnej zložky budú v
prijímajúcom štáte oslobodení od dane zo mzdy a ďalších príjmov, ktoré dostávajú ako
príslušníci vysielajúceho štátu, ako aj od daní z akéhokoľvek hnuteľného majetku, ktorý
vlastnia v prijímajúcom štáte počas svojej dočasnej prítomnosti.

2. Žiadne ustanovenie tohto článku nezbavuje príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej zložky
daňovej povinnosti v prípade, že v prijímajúcom štáte vykonáva akúkoľvek inú zárobkovú
činnosť, než je jeho zamestnanie ako príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej zložky, s
výnimkou mzdy a ďalších príjmov, ako aj hnuteľného majetku podľa odseku 1; žiadne
ustanovenie tohto článku nezbavuje príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej zložky daňovej
povinnosti, ktorá vyplýva z právneho poriadku prijímajúceho štátu, a to ani v prípade, že sa
jeho pobyt alebo trvalé bydlisko považuje za pobyt alebo trvalé bydlisko v prijímajúcom štáte,
pretože sa na tohto príslušníka vzťahujú právne predpisy prijímajúceho štátu.

3. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na „clo“ definované v článku XI ods. 12.

4. Na účely tohto článku pojem „príslušník ozbrojených síl“ nezahŕňa osoby, ktoré sú štátnymi
občanmi prijímajúceho štátu.

Článok XI
1. Ak táto zmluva výslovne neustanovuje inak, príslušníci ozbrojených síl alebo civilnej zložky,

ako aj závislé osoby podliehajú zákonom a predpisom prijímajúceho štátu, ktorých
uplatňovanie patrí do pôsobnosti colných orgánov. Colné orgány prijímajúceho štátu majú za
podmienok ustanovených zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu právo vykonať prehliadku
príslušníkov ozbrojených síl alebo civilnej zložky a závislých osôb, ako aj ich batožiny a
vozidiel, a majú právo zaistiť tovar v súlade s týmito zákonmi a predpismi.

2.

a) Dočasný dovoz alebo spätný vývoz služobných vozidiel ozbrojených síl alebo civilnej zložky
po vlastnej osi bude oslobodený od cla po predložení triptyku, ktorého vzor je uvedený v
prílohe k tejto zmluve.

b) Dočasný dovoz týchto vozidiel, ktorý sa neuskutoční po ich vlastnej osi, sa bude riadiť
ustanoveniami odseku 4 tohto článku, a ich spätný vývoz ustanoveniami odseku 8.

c) Služobné vozidlá ozbrojených síl alebo civilnej zložky sú oslobodené od akýchkoľvek daní a
poplatkov platených v súvislosti s používaním pozemných komunikácií motorovými
vozidlami.

3. Úradné listiny opatrené úradnou pečiatkou nepodliehajú colnej kontrole. Kuriéri, bez ohľadu
na ich status, prepravujúci takéto listiny, musia byť vybavení osobitným rozkazom na presun
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vydaným v súlade s ustanovením článku III ods. 2 písm. b). V tomto rozkaze musí byť uvedený
počet prevážaných depeší a potvrdenie, že obsahujú len úradné listiny.

4. Ozbrojené sily môžu s oslobodením od cla dovážať svoju techniku a primerané množstvo
potravín, zásob a iného tovaru určeného výhradne pre potreby ozbrojených síl a v prípadoch,
ak to povolí prijímajúci štát, aj pre potreby civilnej zložky a závislých osôb. Dovoz takého
tovaru s oslobodením od dovozného cla podlieha uskladneniu na colnom úrade príslušnom pre
miesto vstupu spolu s takými dokladmi, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, ako aj s
potvrdením, ktoré bude mať formu dohodnutú medzi prijímajúcim štátom a vysielajúcim
štátom, podpísaným osobou poverenou na tento účel vysielajúcim štátom. Určenie osoby
poverenej podpisovať toto potvrdenie, ako aj podpisové vzory a vzory pečiatok, ktoré sa budú
používať, budú zaslané orgánom colnej správy prijímajúceho štátu.

5. Príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky môže v čase svojho prvého príchodu pri nástupe
do služby v prijímajúcom štáte alebo v čase prvého príchodu závislej osoby, ktorá ho
nasleduje, doviezť svoj osobný hnuteľný majetok a nábytok s oslobodením od dovozného cla na
čas výkonu svojej služby.

6. Príslušníci ozbrojených síl alebo civilnej zložky môžu na dočasné použitie doviezť s
oslobodením od dovozného cla svoje osobné motorové vozidlá na osobné použitie alebo na
použitie závislými osobami. Z tohto článku nevyplýva povinnosť oslobodiť tieto vozidlá od
platenia daní a poplatkov spojených s používaním pozemných komunikácií.

7. Tovar, ktorý dovážajú orgány ozbrojených síl a ktorý nie je výhradne určený pre potreby
ozbrojených síl a civilnej zložky, ako aj tovar, ktorý dovážajú príslušníci ozbrojených síl alebo
civilnej zložky, iný než uvedený v ustanoveniach odsekov 5 a 6 tohto článku, nie je podľa tohto
článku oslobodený od dovozného cla alebo iných podmienok.

8. Tovar, ktorý sa doviezol s oslobodením od dovozného cla podľa ustanovení odseku 2 písm. b) a
odsekov 4, 5 alebo 6 tohto článku,

a) môže sa bez cla spätne vyviezť pod podmienkou, že ak sa tento tovar doviezol podľa
ustanovenia odseku 4, predloží sa certifikát vydaný v súlade s uvedeným odsekom colnému
úradu; colné orgány sú však oprávnené overiť, či spätne vyvážaný tovar je totožný s
tovarom uvedeným v certifikáte, ak je priložený, a či sa skutočne doviezol podľa podmienok
ustanovených v odseku 2 písm. b) a v odsekoch 4, 5 alebo 6, podľa toho, o aký prípad ide,

b) nebude za obvyklých okolností v prijímajúcom štáte určený na predaj alebo darovaný;
avšak v určitých prípadoch sa môže takéto nakladanie s tovarom povoliť za podmienok
stanovených príslušnými orgánmi prijímajúceho štátu (napríklad po zaplatení cla a dane a
po splnení požiadaviek v súvislosti s opatreniami v obchode s tovarom).

9. Tovar zakúpený v prijímajúcom štáte sa z neho bude vyvážať len v súlade s platnými
predpismi prijímajúceho štátu.

10. Colné orgány vytvoria pravidelným jednotkám alebo iným vojenským formáciám osobitné
podmienky na prechod, resp. prekročenie hraníc, ak o tom budú vopred riadne informované.

11. Prijímajúci štát prijme osobitné opatrenia na to, aby sa pohonné látky, oleje a mazivá pre
služobné vozidlá, lietadlá a lode ozbrojených síl alebo civilnej zložky mohli dodávať s
oslobodením od všetkých ciel a daní.

12. V odsekoch 1 až 10 tohto článku
„clo“ označuje clá a iné platby a dane splatné pri dovoze alebo vývoze okrem poplatkov a daní,
ktoré sú len poplatkami za poskytované služby,
„dovoz“ zahŕňa vyskladnenie tovaru z colného skladu alebo dočasného uskladnenia, ak sa
tento tovar nevypestoval, nevyrobil ani nespracoval v prijímajúcom štáte.

13. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na uvedený tovar nielen v prípade, keď sa dováža do
prijímajúceho štátu alebo sa z neho vyváža, ale aj v prípade, keď bude v režime tranzitu
prechádzať cez územie zmluvnej strany, a na tieto účely sa v tomto článku pod pojmom
„prijímajúci štát“ rozumie aj ktorákoľvek zmluvná strana, cez ktorej územie sa prepravuje
tovar v režime tranzitu.



566/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11

Článok XII
1. Colné orgány alebo daňové orgány prijímajúceho štátu môžu na udelenie akýchkoľvek colných

alebo daňových výnimiek alebo úľav uvedených v tejto zmluve vyžadovať splnenie takých
podmienok, ktoré budú pokladať za potrebné, aby sa zabránilo ich zneužitiu.

2. Tieto orgány môžu odmietnuť udeliť akúkoľvek výnimku uvedenú v tejto zmluve na dovoz
takého tovaru do prijímajúceho štátu, ktorý je vypestovaný, vyrobený alebo spracovaný v tomto
štáte a bol z neho vyvezený bez zaplatenia daní alebo cla, ktoré by sa inak museli zaplatiť, alebo
za ktorý boli dane alebo clo vrátené. Tovar vyskladnený z colného skladu sa pokladá za
dovezený, ak sa jeho uskladnenie v colnom sklade pokladalo za vývoz.

Článok XIII
1. S cieľom zabrániť porušeniu colných a daňových zákonov a predpisov budú si orgány

prijímajúceho štátu a orgány vysielajúceho štátu navzájom pomáhať pri vyšetrovaní a
zhromažďovaní dôkazov.

2. Orgány ozbrojených síl poskytnú pomoc v rámci svojej právomoci, aby tovar podliehajúci
zaisteniu, resp. zhabaniu colnými orgánmi alebo daňovými orgánmi prijímajúceho štátu alebo z
ich poverenia sa týmto orgánom odovzdal.

3. Orgány ozbrojených síl poskytnú v rámci svojej právomoci pomoc pri zabezpečení platieb
colných poplatkov, daní a pokút, ktoré majú zaplatiť príslušníci ozbrojených síl alebo civilnej
zložky alebo závislé osoby.

4. Služobné vozidlá a predmety, ktoré patria ozbrojeným silám alebo civilnej zložke, a nie
príslušníkovi ozbrojených síl alebo civilnej zložky, ktoré zaistili, resp. zhabali orgány
prijímajúceho štátu v súvislosti s konaním, ktoré je v rozpore s colnými alebo daňovými
zákonmi alebo predpismi, odovzdajú sa orgánom príslušných ozbrojených síl.

Článok XIV
1. Ozbrojené sily, civilná zložka a ich príslušníci, ako aj závislé osoby sú naďalej viazané

devízovými predpismi vysielajúceho štátu a zároveň devízovými predpismi prijímajúceho štátu.

2. Devízové orgány vysielajúceho štátu a prijímajúceho štátu môžu vydať osobitné predpisy platné
pre ozbrojené sily alebo civilnú zložku, alebo ich príslušníkov a pre závislé osoby.

Článok XV
1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, zmluva zostane v platnosti aj v prípade

nepriateľských akcií, na ktoré sa vzťahuje Severoatlantická zmluva s výnimkou, že ustanovenia
článku VIII ods. 2 a 5 o riešení nárokov na náhradu škody sa nebudú vzťahovať na vojnové
škody a že ustanovenia tejto zmluvy, najmä článkov III a VII dotknuté zmluvné strany
bezodkladne preskúmajú a môžu sa dohodnúť na zmenách, ktoré budú považovať za žiaduce
pre vykonávanie tejto zmluvy medzi nimi.

2. V prípade takých nepriateľských akcií má každá zmluvná strana právo poslať oznámenie 60 dní
vopred ostatným zmluvným stranám o prerušení vykonávania ktoréhokoľvek ustanovenia tejto
zmluvy, pokiaľ sa jej dotýka. Ak zmluvná strana toto právo využije, zmluvné strany záležitosť
bezodkladne vzájomne prerokujú s cieľom dohodnúť sa na vyhovujúcich ustanoveniach, ktoré
nahradia tie ustanovenia, ktorých vykonávanie je prerušené.

Článok XVI

Všetky spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa
budú riešiť rokovaním medzi zmluvnými stranami bez odvolania sa na akúkoľvek vonkajšiu
jurisdikciu. Ak nie je v tejto zmluve výslovne ustanovené inak, spory, ktoré nemožno vyriešiť
priamym rokovaním, budú predložené Severoatlantickej rade.

Článok XVII

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o zmenu ktoréhokoľvek článku tejto zmluvy.
Žiadosť adresuje Severoatlantickej rade.
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Článok XVIII
1. Táto zmluva bude ratifikovaná a ratifikačné listiny budú čo najskôr uložené u vlády Spojených

štátov amerických, ktorá oznámi všetkým signatárskym štátom dátum uloženia ratifikačných
listín.

2. Táto zmluva nadobudne platnosť tridsať dní odo dňa uloženia štvrtej ratifikačnej listiny
signatárskeho štátu. Pre každý ďalší signatársky štát nadobudne zmluva platnosť tridsať dní
odo dňa uloženia jeho ratifikačnej listiny.

3. Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, po schválení Severoatlantickou radou a za podmienok,
ktoré Rada môže určiť, bude zmluva otvorená na pristúpenie pre každý štát, ktorý pristupuje k
Severoatlantickej zmluve. Pristúpenie nadobudne účinnosť uložením listiny o pristúpení u vlády
Spojených štátov amerických, ktorá oznámi všetkým signatárskym štátom a pristupujúcemu
štátu dátum jej uloženia. Pre každý pristupujúci štát, ktorého listina o pristúpení je uložená,
nadobudne táto zmluva platnosť tridsať dní odo dňa uloženia tejto listiny.

Článok XIX
1. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať po uplynutí štyroch rokov odo dňa

nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať zmluvu písomným oznámením vláde Spojených
štátov amerických, ktorá upovedomí ostatné zmluvné strany o každom takomto oznámení a o
dátume jeho prijatia.

3. Výpoveď zmluvy nadobudne účinnosť jeden rok odo dňa, keď vláda Spojených štátov
amerických prijala toto oznámenie. Po uplynutí jedného roka sa platnosť zmluvy skončí pre tú
zmluvnú stranu, ktorá ju vypovedala, ale ostáva v platnosti pre ostatné zmluvné strany.

Článok XX
1. S výnimkou ustanovení odsekov 2 a 3 tohto článku sa táto zmluva bude uplatňovať iba na

metropolitnom území štátu zmluvnej strany.

2. Ktorýkoľvek štát však môže v čase uloženia svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení
alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením zaslaným vláde Spojených štátov amerických, že
sa táto zmluva bude vzťahovať (ak to vyhlasujúci štát pokladá za nevyhnutné na uzavretie
osobitnej dohody medzi týmto štátom a každým dotknutým vysielajúcim štátom) aj na všetky
územia alebo na niektoré územia, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá v oblasti
Severoatlantickej zmluvy. Táto zmluva sa potom začne vzťahovať na spomínané územie alebo
územia tridsať dní odo dňa, keď vláda Spojených štátov amerických prijala oznámenie, alebo
tridsať dní odo dňa uzavretia osobitných dohôd, ak sa požadujú, alebo po tom, ako zmluva
nadobudla platnosť podľa článku XVIII, a to podľa toho, čo nastalo neskôr.

3. Štát, ktorý vyhlásil podľa odseku 2, že sa táto zmluva bude vzťahovať aj na akékoľvek územie,
za ktorého medzinárodné vzťahy zodpovedá, môže vypovedať zmluvu oddelene vo vzťahu k
tomuto územiu podľa ustanovení článku XIX.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali túto zmluvu.

Dané v Londýne 19. júna 1951 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom a vo francúzskom
jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť, ktorého overené odpisy sa rozošlú všetkým
signatárom a pristupujúcim štátom.
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PRÍLOHA
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PRÍLOHA

štát      ministerstvo alebo úrad 

 ...........................................................   ...................................................................

TRIPTYK*) 

Platný od       do  

na do asný vjazd do  

služobného vozidla  

typu

ŠPZ         íslo motora  

Náhradné pneumatiky  

Zabudované komunika né prostriedky  

Meno a podpis držite a tohto triptyku  

         ......................................................... 

Dátum vystavenia           

Na základe rozkazu 

                                                                                    

         .................................................... 

DO ASNÉ VÝJAZDY A VJAZDY 

Ozna enie colnice Dátum                 Podpis a odtla ok pe iatky                    

                                                                                                                                          colného úradníka 

Výjazd

Vjazd

Výjazd

Vjazd   

Výjazd

Vjazd

Výjazd

Vjazd

*) Tento dokument sa vystavuje v jazyku vysielajúceho štátu a v anglickom a vo francúzskom jazyku.
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AG RE  E  MENT
BET WE EN THE PAR TIES TO THE NORTH AT LAN TIC TRE A TY RE GAR DING

THE STA TUS OF THE IR FOR CES

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 the for ces of one Par ty may be sent,
by ar ran ge ment, to ser ve in the ter ri to ry of anot her
Par ty;

Be a ring in mind that the de ci sion to send them and
the con di tions un der which they will be sent, in so far
as such con di tions are not laid down by the pre sent
Ag re e ment, will con ti nue to be the sub ject of se pa ra te
ar ran ge ments bet we en the Par ties con cer ned;

De si ring, ho we ver, to de fi ne the sta tus of such for ces
whi le in the ter ri to ry of anot her Par ty;

Have ag re ed as fol lows:

Ar tic le I

1. In this Ag re e ment the ex pres sion 
a) “for ce” me ans the per son nel be lon ging to the land,

sea or air ar med ser vi ces of one Con trac ting Par ty
when in the ter ri to ry of anot her Con trac ting Par ty in
the North At lan tic Tre a ty area in con ne xion with
the ir of fi cial du ties, pro vi ded that the two
Con trac ting Par ties con cer ned may ag ree that
cer ta in in di vi du als, units or for ma tions shall not be
re gar ded as con sti tu ting or in clu ded in a “for ce” for
the pur po se of the pre sent Ag re e ment; 

b) “ci vi lian com po nent” me ans the ci vi lian per son nel
ac com pa ny ing a for ce of a Con trac ting Par ty who are 
in the em ploy of an ar med ser vi ce of that Con trac ting 
Par ty, and who are not sta te less per sons, nor
na tio nals of any Sta te which is not a Par ty to the
North At lan tic Tre a ty, nor na tio nals of, nor
or di na ri ly re si dent in, the Sta te in which the for ce is
lo ca ted;

c) “de pen dent” me ans the spo u se of a mem ber of
a for ce or a ci vi lian com po nent, or a child of such
mem ber de pen ding on him or her for sup port; 

d) “sen ding Sta te” me ans the Con trac ting Par ty to
which the for ce be longs; 

e) “re ce i ving Sta te” me ans the Con trac ting Par ty in the
ter ri to ry of which the for ce or ci vi lian com po nent is
lo ca ted, whet her it be sta tio ned the re or pas sing in
trans it; 

f) “mi li ta ry aut ho ri ties of the sen ding Sta te” me ans
tho se aut ho ri ties of a sen ding Sta te who are
em po we red by its law to en for ce the mi li ta ry law of
that Sta te with res pect to mem bers of its for ces or
ci vi lian com po nents; 

g) “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. 

2. This Ag re e ment shall ap ply to the aut ho ri ties of
po li ti cal sub-divisions of the Con trac ting Par ties,
wit hin the ir ter ri to ries to which the Ag re e ment ap plies
or ex tends in ac cor dan ce with Ar tic le XX, as it ap plies
to the cen tral aut ho ri ties of tho se Con trac ting Par ties,
pro vi ded, ho we ver, that pro per ty ow ned by po li ti cal
sub-divisions shall not be con si de red to be pro per ty
ow ned by a Con trac ting Par ty wit hin the me a ning of
Ar tic le VIII. 

Ar tic le II

It is the duty of a for ce and its ci vi lian com po nent and 
the mem bers the re of as well as the ir de pen dents to
res pect the law of the re ce i ving Sta te, and to ab sta in
from any ac ti vi ty in con sis tent with the spi rit of the
pre sent Ag re e ment, and, in par ti cu lar, from any
po li ti cal ac ti vi ty in the re ce i ving Sta te. It is also the
duty of the sen ding Sta te to take ne ces sa ry of me a su res 
to that end. 

Ar tic le III

1. On the con di tions spe ci fied in pa ra graph 2 of this
Ar tic le and sub ject to com plian ce with the for ma li ties
es tab lis hed by the re ce i ving Sta te re la ting to en try and
de par tu re of a for ce or the mem bers the re of, such
mem bers shall be exempt from pas sport and visa
re gu la tions and im mig ra tion in spec tion on en te ring or
le a ving the ter ri to ry of a re ce i ving Sta te. They shall also
be exempt from the re gu la tions of the re ce i ving Sta te on 
the re gis tra tion and con trol of aliens, but shall not be
con si de red as ac qu i ring any right to per ma nent
re si den ce or do mi ci le in the ter ri to ries of the re ce i ving
Sta te. 

2. The fol lo wing do cu ments only will be re qu i red in
res pect of mem bers of a for ce. They must be pre sen ted
on de mand: 
a) per so nal iden ti ty card is su ed by the sen ding Sta te

sho wing na mes, date of birth, rank and num ber (if
any), ser vi ce, and pho tog raph; 

b) in di vi du al or col lec ti ve mo ve ment or der, in the
lan gu a ge of the sen ding Sta te and in the En glish and 
French lan gu a ges, is su ed by an ap prop ria te agen cy
of the sen ding Sta te or of the North At lan tic Tre a ty
Or ga ni za tion and cer ti fy ing to the sta tus of the
in di vi du al or gro up as a mem ber or mem bers of
a for ce and to the mo ve ment or de red. The re ce i ving
Sta te may re qu i re a mo ve ment or der to be
co un ter sig ned by its ap prop ria te re pre sen ta ti ve. 
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3. Mem bers of a ci vi lian com po nent and de pen dents
shall be so des cri bed in the ir pas sports. 

4. If a mem ber of a for ce or of a ci vi lian com po nent
le a ves the em ploy of the sen ding Sta te and is not
re pat ria ted, the aut ho ri ties of the sen ding Sta te shall
im me dia te ly in form the aut ho ri ties of the re ce i ving
Sta te, gi ving such par ti cu lars as may be re qu i red. The
aut ho ri ties of the sen ding Sta te shall si mi lar ly in form
the aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te of any mem ber
who has ab sen ted him self for more than twenty-one
days. 

5. If the re ce i ving Sta te has re qu es ted the re mo val
from its ter ri to ry of a mem ber of a for ce or ci vi lian
com po nent or has made an ex pul sion or der aga inst an
ex-member of a for ce or of a ci vi lian com po nent or
aga inst a de pen dent of a mem ber or ex-member, the
aut ho ri ties of the sen ding Sta te shall be res pon sib le for
re ce i ving the per son con cer ned wit hin the ir own
ter ri to ry or ot her wi se dis po sing of him out si de the
re ce i ving Sta te. This pa ra graph shall ap ply only to
per sons who are not na tio nals of the re ce i ving Sta te
and have en te red the re ce i ving Sta te as mem bers of
a for ce or ci vi lian com po nent or for the pur po se of
be co ming such mem bers, and to the de pen dents of
such per sons. 

Ar tic le IV

The re ce i ving Sta te shall eit her 
a) ac cept as va lid, wit ho ut a dri ving test or fee, the

dri ving per mit or li cen ce or mi li ta ry dri ving per mit
is su ed by the sen ding Sta te or a sub-division the re of
to a mem ber of a for ce or of a ci vi lian com po nent; or 

b) is sue its own dri ving per mit or li cen ce to any
mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent who holds
a dri ving per mit or li cen ce or mi li ta ry dri ving per mit
is su ed by the sen ding Sta te or a sub-division
the re of, pro vi ded that no dri ving test shall be
re qu i red. 

Ar tic le V

1. Mem bers of a for ce shall nor mal ly wear uni form.
Sub ject to any ar ran ge ment to the con tra ry bet we en
the aut ho ri ties of the sen ding and re ce i ving Sta tes, the
we a ring of ci vi lian dress shall be on the same
con di tions as for mem bers of the for ces of the re ce i ving
Sta te. Re gu lar ly con sti tu ted units or for ma tions of
a for ce shall be in uni form when cros sing a fron tier. 

2. Ser vi ce ve hic les of a for ce or ci vi lian com po nent
shall car ry, in ad di tion to the ir re gis tra tion num ber,
a dis tin cti ve na tio na li ty mark. 

Ar tic le VI

Mem bers of a for ce may po ssess and car ry arms, on
con di tion that they are aut ho ri sed to do so by the ir
or ders. The aut ho ri ties of the sen ding Sta te shall give
sym pat he tic con si de ra tion to re qu ests from the
re ce i ving Sta te con cer ning this mat ter. 

Ar tic le VII

1. Sub ject to the pro vi sions of this Ar tic le, 
a) the mi li ta ry aut ho ri ties of the sen ding Sta te shall

have the right to exer ci se wit hin the re ce i ving Sta te
all cri mi nal and dis cip li na ry ju ris dic tion con fer red
on them by the law of the sen ding Sta te over all
per sons sub ject to the mi li ta ry law of that Sta te; 

b) the aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te shall have
ju ris dic tion over the mem bers of a for ce or ci vi lian
com po nent and the ir de pen dents with res pect to
of fen ces com mit ted wit hin the ter ri to ry of the
re ce i ving Sta te and pu nis hab le by the law of that
Sta te. 

 2.
a) The mi li ta ry aut ho ri ties of the sen ding Sta te shall

have the right to exer ci se ex clu si ve ju ris dic tion over
per sons sub ject to the mi li ta ry law of that Sta te with
res pect to of fen ces, in clu ding of fen ces re la ting to its
se cu ri ty, pu nis hab le by the law of the sen ding Sta te,
but not by the law of the re ce i ving Sta te. 

b) The aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te shall have the
right to exer ci se ex clu si ve ju ris dic tion over mem bers 
of a for ce or ci vi lian com po nent and the ir
de pen dents with res pect to of fen ces, in clu ding
of fen ces re la ting to the se cu ri ty of that Sta te,
pu nis hab le by its law but not by the law of the
sen ding Sta te. 

c) For the pur po ses of this pa ra graph and of pa ra graph 
3 of this Ar tic le a se cu ri ty of fen ce aga inst a Sta te
shall in clu de
(i) tre a son aga inst the Sta te; 
(ii) sa bo ta ge, es pio na ge or vio la tion of any law

re la ting to of fi cial sec rets of that Sta te, or sec rets
re la ting to the na tio nal de fen ce of that Sta te.

3. In case whe re the right to exer ci se ju ris dic tion is
con cur rent the fol lo wing ru les shall ap ply: 
a) The mi li ta ry aut ho ri ties of the sen ding Sta te shall

have the pri ma ry right to exer ci se ju ris dic tion over
a mem ber of a for ce or of a ci vi lian com po nent in
re la tion to 
(i) of fen ces so le ly aga inst the pro per ty or se cu ri ty of

that Sta te, or of fen ces so le ly aga inst the per son or 
pro per ty of anot her mem ber of the for ce or ci vi lian 
com po nent of that Sta te or of a de pen dent; 

(ii) of fen ces ari sing out of any act or omis sion done in
the per for man ce of of fi cial duty. 

b) In the case of any ot her of fen ce the aut ho ri ties of the
re ce i ving Sta te shall have the pri ma ry right to
exer ci se ju ris dic tion. 

c) If the Sta te ha ving the pri ma ry right de ci des not to
exer ci se ju ris dic tion, it shall no ti fy the aut ho ri ties of 
the ot her Sta te as soon as prac ti cab le. The
aut ho ri ties of the Sta te ha ving the pri ma ry right
shall give sym pat he tic con si de ra tion to a re qu est
from the aut ho ri ties of the ot her Sta te for a wa i ver of
its right in ca ses whe re that ot her Sta te con si ders
such wa i ver to be of par ti cu lar im por tan ce. 

 4. The fo re go ing pro vi sions of this Ar tic le shall not
im ply any right for the mi li ta ry aut ho ri ties of the
sen ding Sta te to exer ci se ju ris dic tion over per sons who
are na tio nals of or or di na ri ly re si dent in the re ce i ving
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Sta te, un less they are mem bers of the for ce of the
sen ding Sta te. 

 5.
a) The aut ho ri ties of the re ce i ving and sen ding Sta tes

shall as sist each ot her in the ar rest of mem bers of
a for ce or ci vi lian com po nent or the ir de pen dents in
the ter ri to ry of the re ce i ving Sta te and in han ding
them over to the aut ho ri ty which is to exer ci se
ju ris dic tion in ac cor dan ce with the abo ve
pro vi sions. 

b) The aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te shall no ti fy
prom ptly the mi li ta ry aut ho ri ties of the sen ding
Sta te of the ar rest of any mem ber of a for ce or ci vi lian 
com po nent or a de pen dent. 

c) The cus to dy of an ac cu sed mem ber of a for ce or
ci vi lian com po nent over whom the re ce i ving Sta te is
to exer ci se ju ris dic tion shall, if he is in the hands of
the sen ding Sta te, re ma in with that Sta te un til he is
char ged by the re ce i ving Sta te. 

 6.
a) The aut ho ri ties of the re ce i ving and sen ding Sta tes

shall as sist each ot her in the car ry ing out of all
ne ces sa ry in ves ti ga tions into of fen ces, and in the
col lec tion and pro duc tion of evi den ce, in clu ding the
se i zu re and, in pro per ca ses, the han ding over of
ob jects con nec ted with an of fen ce. The han ding over
of such ob jects may, ho we ver, be made sub ject to
the ir re turn wit hin the time spe ci fied by the
aut ho ri ty de li ve ring them. 

b) The aut ho ri ties of the Con trac ting par ties shall
no ti fy one anot her of the dis po si tion of all ca ses in
which the re are con cur rent rights to exer ci se
ju ris dic tion. 

 7.
a) A de ath sen ten ce shall not be car ried out in the

re ce i ving Sta te by the aut ho ri ties of the sen ding
Sta te if the le gis la tion of the re ce i ving Sta te does not
pro vi de for such pu nis hment in a si mi lar case. 

b) The aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te shall give
sym pat he tic con si de ra tion to a re qu est from the
aut ho ri ties of the sen ding Sta te for as sis tan ce in
car ry ing out a sen ten ce of im pri son ment
pro no un ced by the aut ho ri ties of the sen ding Sta te
un der the pro vi sion of this Ar tic le wit hin the
ter ri to ry of the re ce i ving Sta te. 

8. Whe re an ac cu sed has been tried in ac cor dan ce
with the pro vi sions of this Ar tic le by the aut ho ri ties of
one Con trac ting Par ty and has been ac qu it ted, or has
been con vic ted and is ser ving, or has ser ved, his
sen ten ce or has been par do ned, he may not be tried
aga in for the same of fen ce wit hin the same ter ri to ry by
the aut ho ri ties of anot her Con trac ting Par ty. Ho we ver,
not hing in this pa ra graph shall pre vent the mi li ta ry
aut ho ri ties of the sen ding Sta te from try ing a mem ber
of its for ce for any vio la tion of ru les of dis cip li ne ari sing
from an act or omis sion which con sti tu ted an of fen ce
for which he was tried by the aut ho ri ties of anot her
Con trac ting Par ty. 

 9. Whe ne ver a mem ber of a for ce or ci vi lian
com po nent of a de pen dent is pro se cu ted un der the
ju ris dic tion of a re ce i ving Sta te he shall be en tit led

a) to a prompt and spe e dy trial; 
b) to be in for med, in ad van ce of trial, of the spe ci fic

char ge or char ges made aga inst him; 
c) to be con fron ted with the wit nes ses aga inst him; 
d) to have com pul so ry pro cess for ob ta i ning wit nes ses

in his fa vo ur, if they are wit hin the ju ris dic tion of the
re ce i ving Sta te; 

e) to have le gal re pre sen ta tion of his own cho i ce for his
de fen ce or to have free or as sis ted le gal
re pre sen ta tion un der the con di tions pre va i ling for
the time be ing in the re ce i ving Sta te; 

f) if he con si ders it ne ces sa ry, to have the ser vi ces of
a com pe tent in ter pre ter; and 

g) to com mu ni ca te with a re pre sen ta ti ve of the
Go ver nment of the sen ding Sta te and, when the ru les
of the co urt per mit, to have such a re pre sen ta ti ve
pre sent at his trial. 

10.
a) Re gu lar ly con sti tu ted mi li ta ry units or for ma tions of 

a for ce shall have the right to po li ce any camps,
es tab lis hments or ot her pre mi ses which they
oc cu py as the re sult of an ag re e ment with the
re ce i ving Sta te. The mi li ta ry po li ce of the for ce may
take all ap prop ria te me a su res to en su re the
ma in te nan ce of or der and se cu ri ty on such
pre mi ses. 

b) Out si de the se pre mi ses, such mi li ta ry po li ce shall
be em plo y ed only sub ject to ar ran ge ments with the
aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te and in lia i son with
tho se aut ho ri ties, and in so far as such em plo y ment
is ne ces sa ry to ma in ta in dis cip li ne and or der among
the mem bers of the for ce. 

11. Each Con trac ting Par ty shall seek such le gis la tion 
as it de ems ne ces sa ry to en su re the ade qu a te se cu ri ty
and pro tec tion wit hin its ter ri to ry of in stal la tions,
equ ip ment, pro per ty, re cords and of fi cial in for ma tion of
ot her Con trac ting Par ties, and the pu nis hment of
per sons who may con tra ve ne laws enac ted for that
pur po se. 

Ar tic le VIII

1. Each Con trac ting Par ty wa i ves all its cla ims
aga inst any ot her Con trac ting Par ty for da ma ge to any
pro per ty ow ned by it and used by its land; sea or air
ar med ser vi ces, if such da ma ge 

(i) was ca u sed by a mem ber or an em plo y ee of the
ar med ser vi ces of the ot her Con trac ting Par ty in
the exe cu tion of his du ties in con ne xion with the
ope ra tion of the North At lan tic Tre a ty; or 

(ii) aro se from the use of any ve hic le, ves sel or
air craft ow ned by the ot her Con trac ting Par ty and 
used by its ar med ser vi ces, pro vi ded eit her that
the ve hic le, ves sel or air craft ca u sing the da ma ge
was be ing used in con ne xion with the ope ra tion of 
the North At lan tic Tre a ty, or that the da ma ge was
ca u sed to pro per ty be ing so used. 

Cla ims for ma ri ti me sal va ge by one Con trac ting Par ty 
aga inst any ot her Con trac ting Par ty shall be wa i ved,
pro vi ded that the ves sel or car go sal ved was ow ned by
a Con trac ting Par ty and be ing used by its ar med
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ser vi ces in con ne xion with the ope ra tion of the North
At lan tic Tre a ty. 

 2.
a) In the case of da ma ge ca u sed or ari sing as sta ted in

pa ra graph 1 to ot her pro per ty ow ned by
a Con trac ting Par ty and lo ca ted in its ter ri to ry, the
is sue of the lia bi li ty of any ot her Con trac ting Par ty
shall be de ter mi ned and the amo unt of da ma ge shall
be as ses sed, un less the Con trac ting Par ties
con cer ned ag ree ot her wi se, by a sole ar bit ra tor
se lec ted in ac cor dan ce with sub-paragraph (b) of
this pa ra graph. The ar bit ra tor shall also de ci de any
counter-claims ari sing out of the same in ci dent. 

b) The ar bit ra tor re fer red to in sub-paragraph (a) abo ve 
shall be se lec ted by ag re e ment bet we en the
Con trac ting Par ties con cer ned from amongst the
na tio nals of the re ce i ving Sta te who hold or have
held high ju di cial of fi ce. If the Con trac ting Par ties
con cer ned are unab le, wit hin two months, to ag ree
upon the ar bit ra tor, eit her may re qu est the
Cha ir man of the North At lan tic Co un cil De pu ties to
se lect a per son with the afo re sa id qu a li fi ca tions. 

c) Any de ci sion ta ken by the ar bit ra tor shall be bin ding 
and con clu si ve upon the Con trac ting Par ties. 

d) The amo unt of any com pen sa tion awar ded by the
ar bit ra tor shall be dis tri bu ted in ac cor dan ce with
the pro vi sions of pa ra graph 5 (e) (i), (ii) and (iii) of
this Ar tic le. 

e) The com pen sa tion of the ar bit ra tor shall be fi xed by
ag re e ment bet we en the Con trac ting Par ties
con cer ned and shall, to get her with the ne ces sa ry
ex pen ses in ci den tal to per for man ce of his du ties, be
de fra y ed in equ al pro por tions by them. 

f) Ne ver the less, each Con trac ting Par ty wa i ves its
cla im in any such case whe re the da ma ge is less
than: 
Bel gium: B. fr. 70,000
Ca na da: $ 1,460
Den mark: Kr. 9,670
Fran ce: F. fr. 490,000
Ice land: Kr. 22,800
Ita ly: Li. 850,000
Lu xem bo urg: L. fr. 70,000
Ne ther lands: Fl. 5,320
Nor way: Kr. 10,000
Por tu gal: Es. 40,250
Uni ted Kin gdom: L  500
Uni ted Sta tes: $ 1,400

Any ot her Con trac ting Par ty who se pro per ty has
been da ma ged in the same in ci dent shall also wa i ve its
cla im up to the abo ve amo unt. In the case of
con si de rab le va ria tion in the ra tes of ex chan ge bet we en 
the se cur ren cies the Con trac ting Par ties shall ag ree on
the ap prop ria te ad jus tments of the se amo unts. 

3. For the pur po ses of pa ra graphs 1 and 2 of this
Ar tic le the ex pres sion “ow ned by a Con tac ting Par ty” in
the case of a ves sel in clu des a ves sel on bare boat
char ter to that Con trac ting Par ty or re qu i si tio ned by it
on bare boat terms or se i zed by it in pri ze (ex cept to the
ex tent that the risk of loss or lia bi li ty is bor ne by some
per son ot her than such Con trac ting Par ty). 

4. Each Con trac ting Par ty wa i ves all its cla ims
aga inst any ot her Con trac ting Par ty for in ju ry or de ath
suf fe red by any mem ber of its ar med ser vi ces whi le
such mem ber was en ga ged in the per for man ce of his
of fi cial du ties. 

5.  Cla ims (ot her than con trac tu al cla ims and tho se
to which pa ra graphs 6 or 7 of this Ar tic le ap ply) ari sing
out of acts or omis sions of mem bers of a for ce or ci vi lian 
com po nent done in the per for man ce of of fi cial duty, or
out of any ot her act, omis sion or oc cur ren ce for which
a for ce or ci vi lian com po nent is le gal ly res pon sib le, and
ca u sing da ma ge in the ter ri to ry of the re ce i ving Sta te to
third par ties, ot her than any of the Con trac ting Par ties, 
shall be de alt with by the re ce i ving Sta te in ac cor dan ce
with the fol lo wing pro vi sions: 
a) Cla ims shall be fi led, con si de red and set tled or

ad ju di ca ted in ac cor dan ce with the laws and
re gu la tions of the re ce i ving Sta te with res pect to
cla ims ari sing from the ac ti vi ties of its own ar med
for ces. 

b) The re ce i ving Sta te may set tle any such cla ims, and
pa y ment of the amo unt ag re ed upon or
de ter mi na ted by ad ju di ca tion shall be made by the
re ce i ving Sta te in its cur ren cy. 

c) Such pa y ment, whet her made pur su ant to
a set tle ment or to ad ju di ca tion of the case by
a com pe tent tri bu nal of the re ce i ving Sta te, or the
fi nal ad ju di ca tion by such a tri bu nal de ny ing
pa y ment, shall be bin ding and con clu si ve upon the
Con trac ting Par ties. 

d) Eve ry cla im paid by the re ce i ving Sta te shall be
com mu ni ca ted to the sen ding Sta tes con cer ned
to get her with full par ti cu lars and a pro po sed
dis tri bu tion in con for mi ty with sub-paragraphs (e)
(i), (ii) and (iii) be low. In de fa ult of a rep ly wit hin two
months, the pro po sed dis tri bu tion shall be re gar ded
as ac cep ted. 

e) The cost in cur red in sa tis fy ing cla ims pur su ant to
the pre ce ding sub-paragraphs and pa ra graph 2 of
this Ar tic le shall be dis tri bu ted bet we en the
Con trac ting Par ties, as fol lows: 
(i) Whe re one sen ding Sta te alo ne is res pon sib le, the

amo unt awar ded or ad jud ged shall be dis tri bu ted
in the pro por tion of 25 per cent. char ge ab le to the
re ce i ving Sta te and 75 per cent. char ge ab le to the
sen ding Sta te. 

(ii) Whe re more than one Sta te is res pon sib le for the
da ma ge, the amo unt awar ded or ad jud ged shall
be dis tri bu ted equ al ly among them: ho we ver, if
the re ce i ving Sta te is not one of the Sta tes
res pon sib le, its con tri bu tion shall be half that of
each of the sen ding Sta tes. 

(iii) Whe re the da ma ge was ca u sed by the ar med
ser vi ces of the Con trac ting Par ties and it is not
po ssib le to at tri bu te it spe ci fi cal ly to one or more
of tho se ar med ser vi ces, the amo unt awar ded or
ad jud ged shall be dis tri bu ted equ al ly among the
Con trac ting Par ties con cer ned: ho we ver, if the
re ce i ving Sta te is not one of the Sta tes by who se
ar med ser vi ces the da ma ge was ca u sed, its
con tri bu tion shall be half that of each of the
sen ding Sta tes con cer ned. 
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(iv) Eve ry half-year, a sta te ment of the sums paid by
the re ce i ving Sta te in the co ur se of the half-yearly
pe riod in res pect of eve ry case re gar ding which
the pro po sed dis tri bu tion on a per cen ta ge ba sis
has been ac cep ted, shall be sent to the sen ding
Sta tes con cer ned, to get her with a re qu est for
re im bur se ment. Such re im bur se ment shall be
made wit hin the shor test po ssib le time, in the
cur ren cy of the re ce i ving Sta te. 

f) In ca ses whe re the ap pli ca tion of the pro vi sions of
sub-paragraphs (b) and (e) of this pa ra graph wo uld
ca u se a Con trac ting Par ty se rio us har dship, it may
re qu est the North At lan tic Co un cil to ar ran ge
a set tle ment of a dif fe rent na tu re. 

g) A mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent shall not
be sub ject to any pro ce e dings for the en for ce ment of
any jud gment gi ven aga inst him in the re ce i ving
Sta te in a mat ter ari sing from the per for man ce of his
of fi cial du ties. 

h) Ex cept in so far as sub-paragraph (e) of this
pa ra graph ap plies to cla ims co ve red by pa ra graph 2
of this Ar tic le, the pro vi sions of this pa ra graph shall
not ap ply to any cla im ari sing out of or in con ne xion
with the na vi ga tion or ope ra tion of a ship or the
lo a ding, car ria ge, or dis char ge of a car go, ot her than
cla ims for de ath or per so nal in ju ry to which
pa ra graph 4 of this Ar tic le does not ap ply. 

6. Cla ims aga inst mem bers of a for ce or ci vi lian
com po nent ari sing out of tor tio us acts or omis sions in
the re ce i ving Sta te not done in the per for man ce of
of fi cial duty shall be de alt with in the fol lo wing man ner:
a) The aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te shall con si der

the cla im and as sess com pen sa tion to the cla i mant
in a fair and just man ner, ta king into ac co unt all the
cir cum stan ces of the case, in clu ding the con duct of
the in ju red per son, and shall pre pa re a re port on the
mat ter. 

b) The re port shall be de li ve red to the aut ho ri ties of the
sen ding Sta te, who shall then de ci de wit ho ut de lay
whet her they will of fer an ex  gra tia pa y ment, and if
so, of what amo unt. 

c) If an of fer of ex   gra tia pa y ment is made, and ac cep ted 
by the cla i mant in full sa tis fac tion of his cla im, the
aut ho ri ties of the sen ding Sta te shall make the
pa y ment them sel ves and in form the aut ho ri ties of the 
re ce i ving Sta te of the ir de ci sion and of the sum paid. 

d) Not hing in this pa ra graph shall af fect the
ju ris dic tion of the co urts of the re ce i ving Sta te to
en ter ta in an ac tion aga inst a mem ber of a for ce or of
a ci vi lian com po nent un less and un til the re has
been pa y ment in full sa tis fac tion of the cla im. 

7.  Cla ims ari sing out of the una ut ho ri sed use of any
ve hic le of the ar med ser vi ces of a sen ding Sta te shall be
de alt with in ac cor dan ce with pa ra graph 6 of this
Ar tic le, ex cept in so far as the for ce or ci vi lian
com po nent is le gal ly res pon sib le. 

8. If a dis pu te ari ses as to whet her a tor tio us act or
omis sion of a mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent
was done in the per for man ce of of fi cial duty or as to
whet her the use of any ve hic le of the ar med ser vi ces of
a sen ding Sta te was una ut ho ri sed, the qu es tion shall
be sub mit ted to an ar bit ra tor ap po in ted in ac cor dan ce

with pa ra graph 2 (b) of this Ar tic le, who se de ci sion on
this po int shall be fi nal and con clu si ve. 

9. The sen ding Sta te shall not cla im im mu ni ty from
the ju ris dic tion of the co urts of the re ce i ving Sta te for
mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent in res pect of
the ci vil ju ris dic tion of the co urts of the re ce i ving Sta te
ex cept to the ex tent pro vi ded in pa ra graph 5 (g) of this
Ar tic le. 

10. The aut ho ri ties of the sen ding Sta te and of the
re ce i ving Sta te shall co-operate in the pro cu re ment of
evi den ce for a fair he a ring and dis po sal of cla ims in
re gard to which the Con trac ting Par ties are con cer ned. 

Ar tic le IX

 1. Mem bers of a for ce or of a ci vi lian com po nent and
the ir de pen dents may pur cha se lo cal ly go ods
ne ces sa ry for the ir own con sum ption, and such
ser vi ces as they need, un der the same con di tions as the 
na tio nals of the re ce i ving Sta te. 

 2. Go ods which are re qu i red from lo cal so ur ces for
the sub sis ten ce of a for ce or ci vi lian com po nent shall
nor mal ly be pur cha sed thro ugh the aut ho ri ties which
pur cha se such go ods for the ar med ser vi ces of the
re ce i ving Sta te. In or der to avo id such pur cha ses
ha ving any ad ver se ef fect on the eco no my of the
re ce i ving Sta te, the com pe tent aut ho ri ties of that Sta te
shall in di ca te, when ne ces sa ry, any ar tic les the
pur cha se of which sho uld be res tric ted or for bid den. 

 3. Sub ject to ag re e ments al re a dy in for ce or which
may he re af ter be made bet we en the aut ho ri sed
re pre sen ta ti ves of the sen ding and re ce i ving Sta tes, the 
aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te shall as su me sole
res pon si bi li ty for ma king su i tab le ar ran ge ments to
make ava i lab le to a for ce or a ci vi lian com po nent the
bu il dings and gro unds which it re qu i res, as well as
fa ci li ties and ser vi ces con nec ted the re with. The se
ag re e ments and ar ran ge ments shall be, as far as
po ssib le, in ac cor dan ce with the re gu la tions go ver ning
the ac com mo da tion and bil le ting of si mi lar per son nel
of the re ce i ving Sta te. In the ab sen ce of a spe ci fic
con tract to the con tra ry, the laws of the re ce i ving Sta te
shall de ter mi ne the rights and ob li ga tions ari sing out of 
the oc cu pa tion or use of the bu il dings, gro unds,
fa ci li ties or ser vi ces. 

 4. Lo cal ci vi lian la bo ur re qu i re ments of a for ce or
ci vi lian com po nent shall be sa tis fied in the same way
as the com pa rab le re qu i re ments of the re ce i ving Sta te
and with the as sis tan ce of the aut ho ri ties of the
re ce i ving Sta te thro ugh the em plo y ment ex chan ges.
The con di tions of em plo y ment and work, in par ti cu lar
wa ges, sup ple men ta ry pa y ments and con di tions for
the pro tec tion of wor kers, shall be tho se laid down by
the le gis la tion of the re ce i ving Sta te. Such ci vi lian
wor kers em plo y ed by a for ce or ci vi lian com po nent
shall not be re gar ded for any pur po se as be ing
mem bers of that for ce or ci vi lian com po nent. 

 5. When a for ce or a ci vi lian com po nent has at the
pla ce whe re it is sta tio ned ina de qu a te me di cal or
den tal fa ci li ties, its mem bers and the ir de pen dents
may re ce i ve me di cal and den tal care, in clu ding
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hos pi ta li sa tion, un der the same con di tions as
com pa rab le per son nel of the re ce i ving Sta te. 

6. The re ce i ving Sta te shall give the most fa vo u rab le
con si de ra tion to re qu ests for the grant to mem bers of
a for ce or of a ci vi lian com po nent of tra vel ling fa ci li ties
and con ces sions with re gard to fa res. The se fa ci li ties
and con ces sions will be the sub ject of spe cial
ar ran ge ments to be made bet we en the Go ver nments
con cer ned. 

7. Sub ject to any ge ne ral or par ti cu lar fi nan cial
ar ran ge ments bet we en the Con trac ting Par ties,
pa y ment in lo cal cur ren cy for go ods, ac com mo da tion
and ser vi ces fur nis hed un der pa ra graphs, 2, 3, 4 and,
if ne ces sa ry, 5 and 6, of this Ar tic le shall be made
prom ptly by the aut ho ri ties of the for ce. 

8. Ne it her a for ce, nor a ci vi lian com po nent, nor the
mem bers the re of, nor the ir de pen dents, shall by
re a son of this Ar tic le en joy any exem ption from ta xes or 
du ties re la ting to pur cha ses and ser vi ces char ge ab le
un der the fis cal re gu la tions of the re ce i ving Sta te. 

Ar tic le X

1. Whe re the le gal in ci den ce of any form of ta xa tion in 
the re ce i ving Sta te de pends upon re si den ce or
do mi ci le, pe riods du ring which a mem ber of a for ce or
ci vi lian com po nent is in the ter ri to ry of that Sta te by
re a son so le ly of his be ing a mem ber of such for ce or
ci vi lian com po nent shall not be con si de red as pe riods
of re si den ce the re in, or as cre a ting a chan ge of
re si den ce or do mi ci le, for the pur po ses of such
ta xa tion. Mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent
shall be exempt from ta xa tion in the re ce i ving Sta te on
the sa la ry and emo lu ments paid to them as such
mem bers by the sen ding Sta te or on any tan gib le
mo vab le pro per ty the pre sen ce of which in the re ce i ving 
Sta te is due so le ly to the ir tem po ra ry pre sen ce the re. 

2. Not hing in this Ar tic le shall pre vent ta xa tion of
a mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent with res pect
to any pro fi tab le en ter pri se, ot her than his em plo y ment 
as such mem ber, in which he may en ga ge in the
re ce i ving Sta te, and, ex cept as re gards his sa la ry and
emo lu ments and the tan gib le mo vab le pro per ty
re fer red to in pa ra graph 1, not hing in this Ar tic le shall
pre vent ta xa tion to which, even if re gar ded as ha ving
his re si den ce or do mi ci le out si de the ter ri to ry of the
re ce i ving Sta te, such a mem ber is liab le un der the law
of that Sta te. 

3. Not hing in this Ar tic le shall ap ply to “duty” as
de fi ned in pa ra graph 12 of Ar tic le XI. 

4. For the pur po ses of this Ar tic le the term “mem ber
of a for ce” shall not in clu de any per son who is
a na tio nal of the re ce i ving Sta te. 

Ar tic le XI

1. Save as pro vi ded ex pres sly to the con tra ry in this
Ag re e ment, mem bers of a for ce and of a ci vi lian
com po nent as well as the ir de pen dents shall be sub ject
to the laws and re gu la tions ad mi nis te red by the
cus toms aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te. In

par ti cu lar the cus toms aut ho ri ties of the re ce i ving
Sta te shall have the right, un der the ge ne ral con di tions
laid down by the laws and re gu la tions of the re ce i ving
Sta te, to se arch mem bers of a for ce or ci vi lian
com po nent and the ir de pen dents and to exa mi ne the ir
lug ga ge and ve hic les, and to se i ze ar tic les pur su ant to
such laws and re gu la tions. 

2.
a) The tem po ra ry im por ta tion and the re-exportation of 

ser vi ce ve hic les of a for ce or ci vi lian com po nent
un der the ir own po wer shall be aut ho ri zed free of
duty on pre sen ta tion of a trip ty que in the form
shown in the Ap pen dix to this Ag re e ment. 

b) The tem po ra ry im por ta tion of such ve hic les not
un der the ir own po wer shall be go ver ned by
pa ra graph 4 of this Ar tic le and the re-exportation
the re of by pa ra graph 8. 

c) Ser vi ce ve hic les of a for ce or ci vi lian com po nent
shall be exempt from any tax pa y ab le in res pect of
the use of ve hic les on the ro ads. 

3.  Of fi cial do cu ments un der of fi cial seal shall not be
sub ject to cus toms in spec tion. Co u riers, wha te ver
the ir sta tus, car ry ing the se do cu ments must be in
po sses sion of an in di vi du al mo ve ment or der, is su ed in
ac cor dan ce with pa ra graph 2 (b) of Ar tic le III. This
mo ve ment or der shall show the num ber of des pat ches
car ried and cer ti fy that they con ta in only of fi cial
do cu ments. 

4.  A for ce may im port free of duty the equ ip ment for
the for ce and re a so nab le qu an ti ties of pro vi sions,
sup plies and ot her go ods for the ex clu si ve use of the
for ce and, in ca ses whe re such use is per mit ted by the
re ce i ving Sta te, its ci vi lian com po nent and
de pen dents. This duty-free im por ta tion shall be
sub ject to the de po sit, at the cus toms of fi ce for the
pla ce of en try, to get her with such cus toms do cu ments
as shall be ag re ed, of a cer ti fi ca te in a form ag re ed
bet we en the re ce i ving Sta te and the sen ding Sta te
sig ned by a per son aut ho ri zed by the sen ding Sta te for
that pur po se. The de sig na tion of the per son aut ho ri sed 
to sign the cer ti fi ca tes as well as spe ci mens of the
sig na tu res and stamps to be used, shall be sent to the
cus toms ad mi nis tra tion of the re ce i ving Sta te. 

5. A mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent may, at
the time of his first ar ri val to take up ser vi ce in the
re ce i ving Sta te or at the time of the first ar ri val of any
de pen dent to join him, im port his per so nal ef fects and
fur ni tu re free of duty for the term of such ser vi ce. 

6. Mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent may
im port tem po ra ri ly free of duty the ir pri va te mo tor
ve hic les for the per so nal use of them sel ves and the ir
de pen dents. The re is no ob li ga tion un der this Ar tic le to
grant exem ption from ta xes pa y ab le in res pect of the
use of ro ads by pri va te ve hic les. 

7. Im ports made by the aut ho ri ties of a for ce ot her
than for the ex clu si ve use of that for ce and its ci vi lian
com po nent, and im ports, ot her than tho se de alt with in 
pa ra graphs 5 and 6 of this Ar tic le, ef fec ted by mem bers
of a for ce or ci vi lian com po nent are not, by re a son of
this Ar tic le, en tit led to any exem ption from duty or
ot her con di tions. 
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8. Go ods which have been im por ted duty-free un der
pa ra graphs 2 (b), 4, 5 or 6 abo ve
a) may be re-exported fre e ly, pro vi ded that, in the case

of go ods im por ted un der pa ra graph 4, a cer ti fi ca te,
is su ed in ac cor dan ce with that pa ra graph, is
pre sen ted to the cus toms of fi ce: the cus toms
aut ho ri ties, ho we ver, may ve ri fy that go ods
re-exported are as des cri bed in the cer ti fi ca te, if any, 
and have in fact been im por ted un der the con di tions
of pa ra graphs 2 (b), 4, 5 or 6 as the case may be; 

b) shall not nor mal ly be dis po sed of in the re ce i ving
Sta te by way of eit her sale or gift: ho we ver, in
par ti cu lar ca ses such dis po sal may be aut ho ri zed on 
con di tions im po sed by the aut ho ri ties con cer ned of
the re ce i ving Sta te (for in stan ce, on pa y ment of duty
and tax and com plian ce with the re qu i re ments of the 
con trols of tra de and ex chan ge). 

9. Go ods pur cha sed in the re ce i ving Sta te shall be
ex por ted the ref rom only in ac cor dan ce with the
re gu la tions in for ce in the re ce i ving Sta te. 

10. Spe cial ar ran ge ments for cros sing fron tiers shall
be gran ted by the cus toms aut ho ri ties to  re gu lar ly
con sti tu ted  units or for ma tions, pro vi ded that the
cus toms  aut ho ri ties  con cer ned have been duly
no ti fied in ad van ce. 

11. Spe cial ar ran ge ments shall be made by the
re ce i ving Sta te so that fuel, oil and lub ri cants for use in
ser vi ce ve hic les, air craft and ves sels of a for ce or
ci vi lian com po nent, may be de li ve red free of all du ties
and ta xes. 

12.  In pa ra graphs 1 — 10 of this Ar tic le

“duty” me ans cus toms du ties and all ot her du ties
and ta xes pa y ab le on im por ta tion or  ex por ta tion, as
the case may be, ex cept dues and ta xes which are no
more than char ges for ser vi ces ren de red; 

“im por ta tion” in clu des wit hdra wal from cus toms
wa re ho u ses or con ti nu o us cus toms cus to dy, pro vi ded
that the go ods con cer ned have not been grown,
pro du ced or ma nu fac tu red in the re ce i ving Sta te. 

13.  The pro vi sions of this Ar tic le shall ap ply to the
go ods con cer ned not only when they are im por ted into
or ex por ted from the re ce i ving Sta te, but also when
they are in trans it thro ugh the ter ri to ry of
a Con trac ting Par ty, and for this pur po se the
ex pres sion ”re ce i ving Sta te” in this Ar tic le shall be
re gar ded as in clu ding any Con trac ting Par ty thro ugh
who se ter ri to ry the go ods are pas sing in trans it. 

Ar tic le XII

1.  The cus toms or fis cal aut ho ri ties of the re ce i ving
Sta te may, as a con di tion of the grant of any cus toms or
fis cal exem ption or con ces sion pro vi ded for in this
Ag re e ment, re qu i re such con di tions to be ob ser ved as
they may deem ne ces sa ry to pre vent abu se. 

2. The se aut ho ri ties may re fu se any exem ption
pro vi ded for by this Ag re e ment in res pect of the
im por ta tion into the re ce i ving Sta te of ar tic les grown,
pro du ced or ma nu fac tu red in that Sta te which have
been ex por ted the ref rom wit ho ut pa y ment of, or upon

re pa y ment of, ta xes or du ties which wo uld have been
char ge ab le but for such ex por ta tion. Go ods re mo ved
from a cus toms wa re ho u se shall be de e med to be
im por ted if they were re gar ded as ha ving been ex por ted
by re a son of be ing de po si ted in the wa re ho u se. 

Ar tic le XIII

1. In or der to pre vent of fen ces aga inst cus toms and
fis cal laws and re gu la tions, the aut ho ri ties of the
re ce i ving and of the sen ding Sta tes shall as sist each
ot her in the con duct of en qu i ries and the col lec tion of
evi den ce. 

2. The aut ho ri ties of a for ce shall ren der all
as sis tan ce wit hin the ir po wer to en su re that ar tic les
liab le to se i zu re by, or on be half of, the cus toms or
fis cal aut ho ri ties of the re ce i ving Sta te are han ded to
tho se aut ho ri ties. 

3. The aut ho ri ties of a for ce shall ren der all
as sis tan ce wit hin the ir po wer to en su re the pa y ment of
du ties, ta xes and pe nal ties pa y ab le by mem bers of the
for ce or ci vi lian com po nent or the ir de pen dents. 

4.  Ser vi ce ve hic les and ar tic les be lon ging to a for ce or 
to its ci vi lian com po nent, and not to a mem ber of such
for ce or ci vi lian com po nent, se i zed by the aut ho ri ties of
the re ce i ving Sta te in con ne xion with an of fen ce aga inst 
its cus toms or fis cal laws or re gu la tions shall be
han ded over to the ap prop ria te aut ho ri ties of the for ce
con cer ned. 

Ar tic le XIV

1. A for ce, a ci vi lian com po nent and the mem bers
the re of, as well as the ir de pen dents,   shall re ma in
sub ject to the fo re ign ex chan ge re gu la tions of the
sen ding Sta te and shall also be sub ject to the
re gu la tions of the re ce i ving Sta te. 

2. The fo re ign ex chan ge aut ho ri ties of the sen ding
and the re ce i ving Sta tes may is sue spe cial re gu la tions
ap pli cab le to a for ce or ci vi lian com po nent or the
mem bers the re of as well as to the ir de pen dents. 

Ar tic le XV

1. Sub ject to pa ra graph 2 of this Ar tic le, this
Ag re e ment shall re ma in in for ce in the event of
hos ti li ties to which the North At lan tic Tre a ty ap plies,
ex cept that the pro vi sions for set tling cla ims in
pa ra graphs 2 and 5 of Ar tic le VIII shall not ap ply to war
da ma ge, and that the pro vi sions of the Ag re e ment, and, 
in par ti cu lar of Ar tic les III and VII, shall im me dia te ly be 
re vie wed by the Con trac ting Par ties con cer ned, who
may ag ree to such mo di fi ca tions as they may con si der
de si rab le re gar ding the ap pli ca tion of the Ag re e ment
bet we en them. 

2. In the event of such hos ti li ties, each of the
Con trac ting Par ties shall have the right, by gi ving 60
days' no ti ce to the ot her Con trac ting Par ties, to
sus pend the ap pli ca tion of any of the pro vi sions of this
Ag re e ment so far as it is con cer ned. If this right is
exer ci sed, the Con trac ting Par ties shall im me dia te ly
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con sult with a view to ag re e ing on su i tab le pro vi sions
to rep la ce the pro vi sions sus pen ded. 

Ar tic le XVI

All dif fe ren ces bet we en the Con trac ting Par ties
re la ting to the in ter pre ta tion or ap pli ca tion of this
Ag re e ment shall be set tled by ne go tia tion bet we en
them 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 this 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. 

Ar tic le XVII

     Any Con trac ting Par ty may at any time re qu est the
re vi sion of any Ar tic le of this Ag re e ment. The re qu est
shall be ad dres sed to the North At lan tic Co un cil. 

Ar tic le XVIII

1. The pre sent Ag re e ment shall be ra ti fied and the
in stru ments of ra ti fi ca tion shall be de po si ted as soon
as po ssib le with the Go ver nment of the Uni ted Sta tes of 
Ame ri ca, which shall no ti fy each sig na to ry Sta te of the
date of de po sit the re of. 

2. Thir ty days af ter four sig na to ry Sta tes have
de po si ted the ir in stru ments of ra ti fi ca tion the pre sent
Ag re e ment shall come into for ce bet we en them. It shall
come into for ce for each ot her sig na to ry Sta te thir ty
days af ter the de po sit of its in stru ment of ra ti fi ca tion. 

3.  Af ter it has come into for ce, the pre sent Ag re e ment 
shall, sub ject to the ap pro val of the North At lan tic
Co un cil and to such con di tions as it may de ci de, be
open to ac ces sion on be half of any Sta te which ac ce des
to the North At lan tic Tre a ty. Ac ces sion shall be ef fec ted
by the de po sit of an in stru ment of ac ces sion with the
Go ver nment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, which
shall no ti fy each sig na to ry and ac ce ding Sta te of the
date of de po sit the re of. In res pect of any Sta te on be half 
of which an in stru ment of ac ces sion is de po si ted, the
pre sent Ag re e ment shall come into for ce thir ty days
af ter the date of the de po sit of such in stru ment. 

Ar tic le XIX

1. The pre sent Ag re e ment may be de no un ced by any
Con trac ting Par ty af ter the ex pi ra tion of a pe riod of four 
ye ars from the date on which the Ag re e ment co mes into
for ce. 

2. The de nun cia tion of the Ag re e ment by any
Con trac ting Par ty shall be ef fec ted by a writ ten
no ti fi ca tion ad dres sed by that Con trac ting Par ty to the
Go ver nment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca which
shall no ti fy all the ot her Con trac ting Par ties of each
such no ti fi ca tion and the date of re ce ipt the re of. 

3. The de nun cia tion shall take ef fect one year af ter
the re ce ipt of the no ti fi ca tion by the Go ver nment of the
Uni ted Sta tes of Ame ri ca. Af ter the ex pi ra tion of this
pe riod of one year, the Ag re e ment shall ce a se to be in
for ce as re gards the Con trac ting Par ty which
de no un ces it, but shall con ti nue in for ce for the
re ma i ning Con trac ting Par ties. 

Ar tic le XX

1. Sub ject to the pro vi sions of pa ra graphs 2 and 3 of
this Ar tic le, the pre sent Ag re e ment shall ap ply only to
the met ro po li tan ter ri to ry of a Con trac ting Par ty. 

2. Any Sta te may, ho we ver, at the time of the de po sit
of its in stru ment of ra ti fi ca tion or ac ces sion or at any
time the re af ter, dec la re by no ti fi ca tion gi ven to the
Go ver nment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca that the
pre sent Ag re e ment shall ex tend (sub ject, if the Sta te
ma king the dec la ra tion con si ders it to be ne ces sa ry, to
the con clu sion of a spe cial ag re e ment bet we en that
Sta te and each of the sen ding Sta tes con cer ned), to all
or any of the ter ri to ries for who se in ter na tio nal
re la tions it is res pon sib le in the North At lan tic Tre a ty
area. The pre sent Ag re e ment shall then ex tend to the
ter ri to ry or ter ri to ries na med the re in thir ty days af ter
the re ce ipt by the Go ver nment of the Uni ted Sta tes of
Ame ri ca of the no ti fi ca tion, or thir ty days af ter the
con clu sion of the spe cial ag re e ments if re qu i red, or
when it has come into for ce un der Ar tic le XVIII,
whi che ver is the la ter. 

3. A Sta te which has made a dec la ra tion un der
pa ra graph 2 of this Ar tic le ex ten ding the pre sent
Ag re e ment to any ter ri to ry for who se in ter na tio nal
re la tions it is res pon sib le may de no un ce the Ag re e ment 
se pa ra te ly in res pect of that ter ri to ry in ac cor dan ce
with the pro vi sions of Ar tic le XIX. 

In wit ness whe re of the un der sig ned Ple ni po ten tia ries
have sig ned the pre sent Ag re e ment.  

Done in Lon don this ni ne te enth day of June, 1951, 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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APPENDIX 

    Country                               Ministry or Service     

 ...........................................................   ...................................................................

TRIPTYQUE*)

Valid from               To  

for temporary importation to  

of the following service vehicle

Type

Registration Number      Engine Number  

Spare tyres  

Fixed Communication Equipment  

Name and signature of the holder of the triptyque  

        ..................................................................... 

Date of issue                            

By order of 

         ............................................................... 

TEMPORARY EXITS AND ENTRIES 

Name of Port or Customs                                  Signature and Stamp of  

                      Station    Date                                             Customs Officer                            

                                                                                                                                     

Exit

Entry  

Exit

Entry  

Exit

Entry

Exit

Entry

*) This document shall be in the language of the sending State and in the English and French 

     languages.
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