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(Finlands författningssamlings nr 1191/2002)

Lag

Nr 25

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i andra
protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella

intressen

Given i Helsingfors den 20 december 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Bryssel den 19 juni 1997
antagna andra protokollet, som utarbetats på
grundval av artikel K 3 i Fördraget om Euro-
peiska unionen, till konventionen om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella in-

tressen, gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen

RP 191/2002
LaUB 19/2002
RSv 184/2002

11—2009



(Finlands författningssamlings nr 314/2009)

Republikens presidents förordning

Nr 26

om sättande i kraft av andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft

av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Given i Helsingfors den 8 maj 2009

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern,
föreskrivs:

1 §
Det i Bryssel den 19 juni 1997 antagna
andra protokollet, som utarbetats på grundval
av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska
unionen, till konventionen om skydd av Eu-
ropeiska gemenskapernas finansiella intres-
sen som godkänts av riksdagen den 26 no-
vember 2002 och som godkänts av republik-
ens president den 20 december 2002 och
beträffande vilket godkännandeinstrumentet
har deponerats hos Europarådets generalsek-
reterare den 26 februari 2003, träder i kraft
den 19 maj 2009 så som därom har överens-
kommits.

2 §
Lagen av den 20 december 2002 om sät-

tande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i andra protokollet
till konventionen om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen
(1191/2002) träder i kraft den 19 maj 2009.

3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 19 maj

2009.

Helsingfors den 8 maj 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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RÅDETS AKT 

av den 19 juni 1997 om utarbetande av 
 

andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella  
intressen 

(97/C 221/02) 
 
EUROPEISKA UNIONENS RÅD 
 
har antagit denna akt med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 

K 3.2 c i detta, 
 
och med beaktande av följande: 

 
Vid förverkligandet av unionens mål betraktar medlemsstaterna kampen mot brottslighet, 

som skadar Europeiska gemenskapernas finansiella intressen som en fråga av gemensamt in-
tresse, som ingår i det samarbete som inrättas med stöd av avdelning VI i fördraget. 
 

Rådet utarbetade genom sin akt den 26 juli 1995 (1), som en första åtgärd, konventionen om 
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, vilken särskilt avser kampen mot 
bedrägerier som skadar dessa intressen. 

 
Genom sin akt av den 27 september 1996 (2) utarbetade rådet, som en andra etapp, ett pro-

tokoll till konventionen som särskilt har till syfte att bekämpa sådan korruption i vilken natio-
nella tjänstemän och gemenskapstjänstemän är inblandade och som skadar eller kan skada Eu-
ropeiska gemenskapernas finansiella intressen. 
 

Konventionen behöver kompletteras med ett andra protokoll, som särskilt avser juridiska 
personers ansvar, förverkande, penningtvätt och samarbetet mellan medlemsstaterna och 
kommissionen för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och för att 
skydda personuppgifter i samband härmed. 
 

RÅDET FASTSTÄLLER att det andra protokollet, vars text återfinns i bilagan och som 
denna dag har undertecknats av företrädarna för regeringarna i unionens medlemsstater, här-
med har utarbetats, 
 

REKOMMENDERAR att medlemsstaterna antar protokollet i enlighet med deras respektive 
konstitutionella bestämmelser. 

Utfärdad i Luxemburg den 19 juni 1997. 

På rådets vägnar 
M. DE BOER 
Ordförande 

————— 
________________________ 
 
(1) EGT nr C 316, 27.11.1995, s. 48. 
(2) EGT nr C 313, 23.10.1996, s.1. 
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BILAGA 
 
 

ANDRA PROTOKOLLET, 

 
som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, till konven-

tionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen 

 
 

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA till detta protokoll, medlemsstater i Eu-
ropeiska unionen, 

 
SOM HÄNVISAR TILL Europeiska unionens råds akt av den 

 
SOM ÖNSKAR uppnå att deras strafflagstiftning på ett effektivt sätt bidrar till att skydda 

Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, 
 

SOM INSER vikten av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen av den 26 juli 1995 för att bekämpa bedrägerier som skadar gemenskapens inkoms-
ter och utgifter, 
 

SOM INSER vikten av protokollet av den 27 september 1996 till nämnda konvention i kam-
pen mot korruption som skadar eller kan skada Europeiska gemenskapernas finansiella intres-
sen, 
 

SOM ÄR MEDVETNA OM att Europeiska gemenskapernas finansiella intressen kan ska-
das eller hotas av gärningar som begås på juridiska personers vägnar och gärningar som inne-
bär penningtvätt, 
 

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt att vid behov anpassa den nationella 
lagstiftningen i den mån den inte ger möjlighet att ställa juridiska personer till ansvar vid fall 
av bedrägeri eller aktiv korruption och penningtvätt som begås till fördel för dem och som 
skadar eller kan skada Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, 
 

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att nationell lagstiftning kan behöva anpassas för att straffbe-
lägga penningtvätt av vinning av bedrägeri eller korruption som skadar eller kan skada Euro-
peiska gemenskapernas finansiella intressen och göra det möjligt att förverka vinning av så-
dant bedrägeri och sådan korruption, 
 

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt att vid behov anpassa den nationella 
lagstiftningen för att förhindra att någon vägras inbördes rättshjälp endast därför att de förseel-
ser som omfattas av detta protokoll gäller eller anses vara skatte- eller tullförseelser, 
 

SOM NOTERAR att samarbetet mellan medlemsstaterna redan omfattas av konventionen 
om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen av den 26 juli 1995, men att det 
föreligger behov av att se till att medlemsstaterna och kommissionen, utan att det påverkar 
förpliktelserna enligt gemenskapslagstiftningen, samarbetar för att säkerställa effektiva åtgär-
der mot bedrägeri, aktiv och passiv korruption och därmed sammanhängande penningtvätt 
som skadar eller kan skada Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, inklusive utbyte 
av information mellan medlemsstaterna och kommissionen, 
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SOM BEAKTAR att det för att uppmuntra och underlätta utbytet av information är nödvän-

digt att säkerställa ett lämpligt dataskydd, 
 

SOM BEAKTAR att utbyte av information inte bör hindra pågående undersökningar och att 
det därför är nödvändigt att se till att förundersökningssekretessen skyddas, 
 

SOM BEAKTAR att lämpliga bestämmelser måste fastställas om behörighet för Europeiska 
gemenskapernas domstol, 
 

SOM SLUTLIGEN BEAKTAR att relevanta bestämmelser i konventionen om skydd av Eu-
ropeiska gemenskapernas finansiella intressen av den 26 juli 1995 bör göras tillämpliga på 
vissa gärningar som omfattas av detta protokoll, 
 

HAR ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER. 
 
 

Artikel 1 

Definitioner 

I detta protokoll avses med 
 

a) konventionen: den konvention som utar-
betats på grundval av artikel K 3 i Fördraget 
om Europeiska unionen om skydd av Euro-
peiska gemenskapernas finansiella intressen 
av den 26 juli 1995 (1), 
 

b) bedrägeri: sådana gärningar som avses i 
artikel 1 i konventionen, 
 

c) — passiv korruption: sådana gärningar 
som avses i artikel 2 i protokollet av den 27 
september 1996 som utarbetats på grundval 
av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska 
unionen till konventionen om skydd av Eu-
ropeiska gemenskapernas finansiella intres-
sen (2), 

 — aktiv korruption: sådana gärningar som 
avses i artikel 3 i samma protokoll, 
 

d) juridisk person: varje enhet som har 
denna ställning enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, med undantag av stater eller 
andra offentliga organ vid utövandet av de 
befogenheter som de har i egenskap av 
statsmakter samt internationella offentliga 
organisationer, 
 

e) penningtvätt: en gärning enligt definitio-
nen i den tredje strecksatsen i artikel 1 i rå-

dets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 
1991 om åtgärder för att förhindra att det fi-
nansiella systemet används för tvättning av 
pengar (3) som rör vinning av bedrägeri, åt-
minstone i allvarliga fall, samt vinning av ak-
tiv och passiv korruption. 
 

Artikel 2 

Penningtvätt 

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att penningtvätt skall 
vara en straffbar gärning. 
 

Artikel 3 

Juridiska personers ansvar 

1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för att säkerställa att 
juridiska personer kan ställas till ansvar för 
bedrägeri, aktiv korruption och penningtvätt 
som till deras förmån begås av varje person 
som agerar antingen enskilt eller som en del 
av den juridiska personens organisation och 
har en ledande ställning inom den juridiska 
personens organisation grundad på 
 
 
 
__________________ 
(1) EGT nr C 316, 27.11.1995, s. 49. 
(2) EGT nr C313, 23.10.1996, s. 2. 
(3) EGT nr L 166, 28.6.1991, s 77. 
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— befogenhet att företräda den juridiska per-
sonen, eller 
 
— befogenhet att fatta beslut på den juridiska 
personens vägnar, eller 
 
— befogenhet att utöva kontroll inom den ju-
ridiska personen, 

samt för medhjälp eller anstiftan till sådant 
bedrägeri, aktiv korruption eller penningtvätt 
eller försök till sådant bedrägeri. 
 

2. Utom i de fall som redan avses i punkt 1 
skall varje medlemsstat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att säkerställa att en juri-
disk person kan ställas till ansvar när brister i 
övervakning eller kontroll som skall utföras 
av en sådan person som avses i punkt 1 har 
gjort det möjligt för en person, som är under-
ställd den juridiska personen, att begå bedrä-
geri eller aktiv korruption eller penningtvätt 
till förmån för den juridiska personen. 
 

3. Den juridiska personens ansvar enligt 
punkterna 1 och 2 utesluter inte lagföring av 
fysiska personer som är gärningsmän, anstif-
tare eller medhjälpare till bedrägeri, aktiv 
korruption eller penningtvätt. 
 

Artikel 4 

Påföljder för juridiska personer 

1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för att säkerställa att 
en juridisk person som har fällts till ansvar i 
enlighet med artikel 3.1 kan bli föremål för 
effektiva, väl avvägda och avskräckande på-
följder, som skall innefatta bötesstraff eller 
administrativa avgifter och som kan innefatta 
andra påföljder, såsom 
 

a) fråntagande av rätt till offentliga förmå-
ner eller stöd, 
 

b) tillfälligt eller permanent näringsförbud, 
 

c) rättslig övervakning, 
 

d) rättsligt beslut om upplösning av verk-
samheten. 
 

2. Varje medlemsstat skall vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för att säkerställa att 
en juridisk person som har fällts till ansvar i 
enlighet med artikel 3.2 kan bli föremål för 
effektiva, väl avvägda och avskräckande på-
följder eller åtgärder. 
 

Artikel 5 

Förverkande 

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att kunna beslagta 
och, utan att det påverkar rättigheterna för 
tredje man i god tro, förklara förverkat eller 
avlägsna hjälpmedel för och vinningen av 
bedrägeri, aktiv och passiv korruption och 
penningtvätt, eller av egendom till samma 
värde som sådan vinning. Alla hjälpmedel, 
all vinning eller annan egendom som beslag-
tagits eller förverkats skall av medlemsstaten 
hanteras enligt dess nationella lagstiftning. 
 

Artikel 6 

Skatte- och tullförseelser 

En medlemsstat får inte vägra att ge inbör-
des rättshjälp vid bedrägeri, aktiv och passiv 
korruption och penningtvätt enbart av det 
skälet att det gäller eller anses vara en skatte- 
eller tullförseelse. 
 

Artikel 7 

Samarbete med Europeiska gemenskaper-
nas kommission 

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
skall samarbeta med varandra i kampen mot 
bedrägeri, aktiv och passiv korruption och 
penningtvätt. 
 

Kommissionen skall i detta syfte lämna så-
dan teknisk och operativ hjälp som de behö-
riga nationella myndigheterna kan behöva för 
att underlätta samordningen av sina under-
sökningar. 
 

2. De behöriga myndigheterna i medlems-
staterna får utbyta information med kommis-
sionen i syfte att underlätta fastställande av 
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fakta och att säkerställa effektiva rättsliga åt-
gärder mot bedrägeri, aktiv och passiv kor-
ruption och penningtvätt. Kommissionen och 
de behöriga nationella myndigheterna skall i 
varje enskilt fall beakta kraven på förunder-
sökningssekretess och dataskydd. I detta syf-
te får en medlemsstat, när den lämnar infor-
mation till kommissionen, fastställa särskilda 
villkor för hur uppgifterna skall användas av 
kommissionen eller av en annan medlemsstat 
som uppgifterna kan lämnas till. 
 

Artikel 8 

Kommissionens ansvar för dataskydd 

Kommissionen skall, i samband med utbyte 
av information enligt artikel 7.2, säkerställa 
att den vid behandling av personuppgifter 
iakttar en skyddsnivå som motsvarar den 
skyddsnivå som fastställs i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 
oktober 1995 om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter (1). 
 

Artikel 9 

Offentliggörande av regler för dataskydd 

De regler som har antagits om skyldighe-
terna enligt artikel 8 skall offentliggöras i 
Europeiska gemenskapernas officiella tid-
ning. 
 
 

Artikel 10 

Överföring av uppgifter till andra medlems-
stater och tredje länder 

1. Om inte annat följer av sådana villkor 
som det hänvisas till i artikel 7.2, får kom-
missionen överlämna personuppgifter som 
den har erhållit från en medlemsstat under 
fullgörandet av sina uppgifter enligt artikel 7 
till varje annan medlemsstat. Kommissionen 
skall underrätta den medlemsstat som har 
tillhandahållit informationen om sin avsikt 
att göra en sådan överföring. 
 

2. Kommissionen får, under samma beting-
elser, till varje tredje land överlämna person-
uppgifter som den under fullgörandet av sina 
uppgifter enligt artikel 7 har erhållit från en 
medlemsstat, under förutsättning att denna 
medlemsstat har gett sitt tillstånd till ett så-
dant överlämnande. 
 

Artikel 11 

Tillsynsmyndighet 

Varje myndighet som utses eller inrättas i 
syfte att utföra uppdraget att självständigt 
övervaka skyddet av personuppgifter som 
kommissionen innehar i enlighet med de ar-
betsuppgifter den har enligt Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
skall vara behörig att utöva detta uppdrag 
också när det gäller personuppgifter som 
kommissionen innehar i kraft av detta proto-
koll. 
 

Artikel 12 

Samband med konventionen 

1. Bestämmelserna i artiklarna 3, 5 och 6 i 
konventionen skall tillämpas även på sådana 
gärningar som avses i artikel 2 i detta proto-
koll. 
 

2. Följande bestämmelser i konventionen 
skall tillämpas även på detta protokoll: 
 
— Artikel 4, varvid förklaringar enligt artikel 
4.2 i konventionen skall gälla även för detta 
protokoll om inget annat har uppgivits vid 
den anmälan som avses i artikel 16.2 i detta 
protokoll. 
 
— Artikel 7, varvid principen ne bis in idem 
skall gälla även för juridiska personer och - 
om inget annat har uppgivits vid den anmä-
lan som avses i artikel 16.2 i detta protokoll - 
förklaringar enligt artikel 7.2 i konventionen 
skall gälla även för detta protokoll. 
 
_____________ 
 
(1) EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31. 
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— Artikel 9. 
 
— Artikel 10. 
 

Artikel 13 

Domstolen 

 
1. Alla tvister mellan medlemsstater om 

tolkningen eller tillämpningen av detta pro-
tokoll skall först behandlas i rådet, enligt det 
förfarande som föreskrivs i avdelning VI i 
Fördraget om Europeiska unionen, i avsikt 
att nå en lösning. 
 

Om ingen lösning har uppnåtts inom sex 
månader kan någon av parterna i tvisten 
överlämna frågan till domstolen. 
 

2. Alla tvister mellan en eller flera med-
lemsstater och kommissionen om tillämp-
ningen av artikel 2 jämförd med artikel 1 e 
och artiklarna 7, 8, 10 och 12.2 fjärde streck-
satsen i detta protokoll, som inte har kunnat 
lösas genom förhandling, kan hänskjutas till 
domstolen efter utgången av en sexmåna-
dersperiod, räknat från den dag då en av par-
terna underrättat den andra parten om att det 
förelåg en tvist. 
 

3. Protokollet av den 29 november 1996, 
som utarbetats på grundval av artikel K 3 i 
Fördraget om Europeiska unionen om för-
handsavgörande av Europeiska gemenska-
pernas domstol angående tolkningen av kon-
ventionen om skydd av Europeiska gemen-
skapernas finansiella intressen (1) skall till-
lämpas på det här protokollet, varvid gäller 
att en förklaring som gjorts av en medlems-
stat enligt artikel 2 i det protokollet också 
skall gälla beträffande det här protokollet, 
om inte medlemsstaten i fråga avger förklar-
ing om annat vid den anmälan som avses i 
artikel 16.2 i det här protokollet. 
 

Artikel 14 

Utomobligatoriskt ansvar 

För tillämpningen av detta protokoll regle-
ras gemenskapens utomobligatoriska ansvar 

av artikel 215 andra stycket i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen. 
Artikel 178 i samma fördrag är tillämplig. 
 

Artikel 15 

Rättslig kontroll 

1. Domstolen skall ha behörighet i fall där 
en fysisk eller juridisk person väcker talan 
mot ett beslut som kommissionen meddelat 
den personen eller som berör personen direkt 
och enskilt, samt talan avser överträdelse av 
artikel 8, någon annan regel som antagits i 
enlighet med den artikeln eller maktmiss-
bruk. 
 

2. Artiklarna 168a.1, 168a.2, 173 femte 
stycket, 174 första stycket, 176 första och 
andra stycket, 185 och 186 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
samt stadgan för Europeiska gemenskapens 
domstol skall gälla i tillämpliga delar. 
 

Artikel 16 

Ikraftträdande 

1. Detta protokoll skall antas av medlems-
staterna i enlighet med deras respektive kon-
stitutionella bestämmelser. 
 

2. Medlemsstaterna skall till generalsekre-
teraren för Europeiska unionens råd anmäla 
att de har avslutat de förfaranden som krävs 
enligt deras respektive konstitutionella be-
stämmelser för att detta protokoll skall kunna 
antas. 
 

3. Detta protokoll träder i kraft nittio dagar 
efter det att den anmälan som avses i punkt 2 
gjorts av den stat som, såsom medlem i Eu-
ropeiska unionen dagen för rådets antagande 
av den akt som utarbetar protokollet, är den 
sista som fullgör denna formalitet. Om kon-
ventionen inte har trätt i kraft vid den tid-
punkten träder protokollet i kraft samtidigt 
med konventionen. 
 
______________ 
 
(1) EGT nr C 151, 20.5.1997, s. 1. 
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4. Tillämpningen av artikel 7.2 skall emel-
lertid skjutas upp om, och så länge som, ve-
derbörande institution inom Europeiska ge-
menskaperna inte har fullgjort sina skyldig-
heter enligt artikel 9 att offentliggöra regler-
na för dataskydd eller villkoren i artikel 11 
gällande tillsynsmyndighet inte uppfyllts. 
 

Artikel 17 

Anslutning av nya medlemsstater 

1. Detta protokoll står öppet för anslutning 
av varje stat som blir medlem i Europeiska 
unionen. 
 

2. Texten till detta protokoll, avfattad på 
den anslutande statens språk och utarbetad av 
Europeiska unionens råd, skall vara giltig. 
 

3. Anslutningsinstrumenten skall deponeras 
hos depositarien. 
 

4. För varje stat som ansluter sig till proto-
kollet träder detta i kraft nittio dagar efter det 
att den staten har deponerat sitt anslutnings-
instrument eller, om det ännu inte trätt i kraft 
när perioden om nittio dagar löpt ut, samma 
dag som detta protokoll träder i kraft. 
 

Artikel 18 

Reservationer 

1. En medlemsstat kan förklara att penning-
tvätt av vinning av aktiv och passiv korrup-

tion endast skall vara straffbelagt vid allvar-
liga fall av aktiv och passiv korruption. Varje 
medlemsstat som gör en sådan begränsning 
skall underrätta depositarien härom och ge 
uppgifter om begränsningens räckvidd i 
samband med anmälan enligt artikel 16.2. En 
sådan begränsning skall gälla för en period 
av fem år räknat från anmälan. Begränsning-
en kan förnyas för ytterligare en period på 
fem år. 
 

2. Republiken Österrike får, när den gör 
anmälan enligt artikel 16.2, förklara att den 
inte är bunden av artiklarna 3 och 4. En så-
dan förklaring skall upphöra att gälla fem år 
räknat från den dag då akten om att utarbeta 
detta protokoll antas. 
 

3. Inga andra reservationer skall vara tillåt-
na med undantag av dem som avses i artikel 
12.2 första och andra strecksatserna. 
 

Artikel 19 

Depositarie 

 
1. Generalsekreteraren för Europeiska uni-

onens råd skall vara depositarie för detta pro-
tokoll. 
 

2. Depositarien skall i Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning offentliggöra an-
taganden och anslutningar, förklaringar och 
reservationer liksom alla övriga underrättel-
ser som rör detta protokoll. 
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Gemensam förklaring om Artikel 13.2 

 
Medlemsstaterna förklarar att hänvisningen i artikel 13.2 till artikel 7 i protokollet endast 

skall tillämpas åpå samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna och inte påverka 
medlemsstaternas beslutanderätt att lämna information under brottsutredningar. 
 

————— 
 
 
 
 

Kommissionens förklaring om artikel 7 

 
Kommissionen åtar sig de uppgifter som den anförtros enligt artikel 7 i andra tilläggsproto-

kollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. 
 

————— 
 
 



Utrikesministeriets meddelande

Nr 27

om det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlan-
tiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras

styrkor

Utfärdat i Helsingfors den 30 april 2009

Utrikesministeriet meddelar att det i Paris
den 28 augusti 1952 upprättade protokollet
om status för de internationella militära hög-
kvarter som inrättats enligt Nordatlantiska
fördraget som avses i det andra tilläggsproto-

kollet till avtalet mellan de stater som är
parter i Nordatlantiska fördraget och de andra
stater som deltar i partnerskap för fred om
status för deras styrkor (FördrS 72-73/2005)
publiceras i bilagan till detta meddelande.

Helsingfors den 30 april 2009

Utrikesminister Alexander Stubb

Lagstiftningsrådet Päivi Kaukoranta
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 (Översättning) 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

OM STATUS FÖR DE INTERNATIO-
NELLA MILITÄRA HÖGKVARTER 
SOM INRÄTTATS ENLIGT NORD-

ATLANTISKA FÖRDRAGET 
 

 
 
De stater som är parter i Nordatlantiska 

fördraget upprättat i Washington den 4 april 
och som 

anser att det kan inrättas internationella 
militära högkvarter på deras territorier med 
stöd av ett särskilt arrangemang som grun-
dar sig på Nordatlantiska fördraget, och 
som 

önskar att definiera status för sådana hög-
kvarter och deras personal inom Nordatlan-
tiska fördragets område, 

har kommit överens om detta protokoll 
till avtalet om status för deras styrkor, som 
upprättades i London den 19 juni 1951: 

 
Artikel 1 

I detta protokoll avses med: 
a. "avtalet" det i London den 19 juni 1951 

ingångna avtalet mellan de stater som är 
parter i Nordatlantiska fördraget om status 
för deras styrkor, 

b. "högkvarter på strategisk nivå" hög-
kvarteret för alliansens trupper i Europa 
(SHAPE), högkvarteret för den högsta allie-
rade militära chefen för insatser över Atlan-
ten (SACLANT), eller varje annat motsva-
rande internationellt militärt högkvarter 
som har inrättats enligt Nordatlantiska för-
draget, 

c. "alliansens högkvarter" vilket som helst 
högkvarter på strategisk nivå och varje an-
nat internationellt militärt högkvarter som 
har inrättats enligt Nordatlantiska fördraget 
och som är direkt underställt högkvarteret 
på strategisk nivå, 

d. "Nato-rådet" det råd som inrättats en-
ligt artikel IX i Nordatlantiska fördraget el-

 
 
 

PROTOCOL 
 

ON THE STATUS OF INTERNA-
TIONAL MILITARY HEADQUAR-
TERS SET UP PURSUANT TO THE 

NORTH ATLANTIC TREATY 
 
 
 
The parties to the North Atlantic Treaty 

signed in Washington on 4th April, 1949, 
 
Considering that international military 

Headquarters may be established in their 
territories, by separate arrangement, under 
the North Atlantic Treaty, and 

 
Desiring to define the status of such 

Headquarters and of the personnel thereof 
within the North Atlantic Treaty area, 

Have agreed to the present Protocol to the 
Agreement signed in London on 19th June, 
1951, regarding the Status of their Forces: 

 
Article 1 

In the present Protocol the expression  
(a) ”the Agreement” means the Agree-

ment signed in London on 19th June, 1951, 
by the Parties to the North Atlantic Treaty 
regarding the status of their Forces;  

(b) ”Supreme Headquarters” means Su-
preme Headquarters Allied Powers in 
Europe, Headquarters of the Supreme Al-
lied Commander Atlantic and any equiva-
lent international military Headquarters set 
up pursuant to the North Atlantic Treaty;  

 
 
(c) ”Allied Headquarters” means any Su-

preme Headquarters and any international 
military Headquarters set up pursuant to the 
North Atlantic Treaty which is immediately 
subordinate to a Supreme Headquarters;  

 
(d) ”North Atlantic Council” means the 

Council established by Article 9 of the 



 Nr 27 

  
185

ler något av dess underordnade organ som 
har befogenhet att handla på dess vägnar. 

 
Artikel 2 

Avtalet skall på de staters territorium som 
är parter i detta protokoll i enlighet med föl-
jande bestämmelser tillämpas på alliansens 
högkvarter inom Nordatlantiska fördragets 
område och på dessas militära och civila 
personal samt deras anhöriga som ingår i 
definitionerna i punkterna a, b och c i 
stycke 1 i artikel 3 i detta protokoll, när 
denna personal i sin officiella tjänst befin-
ner sig inom ett sådant territorium, eller be-
träffande anhöriga, i samband med sin ma-
kes, makas eller sina föräldrars tjänsteupp-
drag. 

 
Artikel 3 

1. Vid tillämpningen av detta avtal på al-
liansens högkvarter skall uttrycken "styrka", 
"civil komponent" och "anhörig", när än 
dessa förekommer i avtalet, ha följande in-
nebörd: 

 
a. "styrka" den personal som tjänstgör vid 

alliansens högkvarter och som tillhör land-, 
sjö- eller luftstridskrafter från någon part i 
Nordatlantiska fördraget, 

b. "civil komponent" de civilpersoner, 
som inte är statslösa personer eller medbor-
gare i någon part som inte är part i Nordat-
lantiska fördraget eller medborgare i en 
mottagande stat eller har hemvist i den mot-
tagande staten och som i) tjänstgör vid alli-
ansens högkvarter eller någon armé som 
tillhör en part i Nordatlantiska fördraget el-
ler ii) som tillhör de kategorier av civilper-
soner som tjänstgör vid alliansens högkvar-
ter och som blivit bestämda av Nato-rådet, 

c. "anhörig" maka eller make till medlem 
av en styrka eller en civil komponent som 
definieras i punkterna a och b i detta stycke, 
eller barn till en sådan medlem och som är 
beroende av honom eller henne för sitt up-
pehälle. 

2. Alliansens högkvarter skall avses som 
en styrka vid tillämpningen av artikel II, 
stycke 2 i artikel V, stycke 10 i artikel VII 
och stycken 2—4, 7 och 8 i artikel IX samt 
artikel XIII i avtalet. 

 

North Atlantic Treaty or any of its subsidi-
ary bodies authorised to act on its behalf.  

 
Article 2 

Subject to the following provisions of this 
Protocol, the Agreement shall apply to Al-
lied Headquarters in the territory of a Party 
to the present Protocol in the North Atlantic 
Treaty area, and to the military and civilian 
personnel of such Headquarters and their 
dependents included in the definitions in 
sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 
1 of Article 3 of this Protocol, when such 
personnel are present in any such territory 
in connection with their official duties or, in 
the case of dependents, the official duties of 
their spouse or parent.  

 
Article 3 

1. For the purpose of applying the 
Agreement to an Allied Headquarters the 
expressions 'force', ”civilian component” 
and ”dependent”, wherever they occur in 
the Agreement shall have the meanings set 
out below:  

(a) ”force” means the personnel attached 
to the Allied Headquarters who belong to 
the land, sea or air armed services of any 
Party to the North Atlantic Treaty;  

(b) ”civilian component” means civilian 
personnel who are not stateless persons, nor 
nationals of any State which is not a Party 
to the Treaty, nor nationals of, nor ordinar-
ily resident in the receiving State, an who 
are (i) attached to the Allied Headquarters 
and in the employ of an armed service of a 
Party to the North Atlantic Treaty or (ii) in 
such categories of civilian personnel in the 
employ of the Allied Headquarters as the 
North Atlantic Council shall decide;  

(c) ”dependent” means the spouse of a 
member of a force or civilian component, as 
defined in sub-paragraphs (a) and (b) of this 
paragraph, or a child of such member de-
pending on him or her for support.  

 
2. An Allied Headquarters shall be con-

sidered to be a force for the purposes of Ar-
ticle II, paragraph 2 of Article V, paragraph 
10 of Article VII, paragraphs 2,3,4,7 and 8 
of Article IX, and Article XIII, of the 
Agreement.  
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Artikel 4 
De rättigheter och skyldigheter som med 

avtalet beviljas eller uppställs för den sän-
dande staten eller dess myndigheter vad 
gäller dess styrkor, civila komponenter eller 
anhöriga skall, vad gäller alliansens hög-
kvarter och dess personal och anhöriga be-
träffande vilka avtalet tillämpas enligt arti-
kel 2 i detta protokoll, beviljas eller ges för 
det vederbörliga högkvarteret på strategisk 
nivå och dess underordnade förutom vid 
följande undantag: 

a. rätten att utöva jurisdiktion i brottmål 
och disciplinära ärenden som ges de militä-
ra myndigheterna i den sändande staten i 
enlighet med artikel VII i avtalet, skall be-
viljas de militära myndigheterna i den stat 
under vars militära rätt personen ifråga 
eventuellt lyder, 

b. de skyldigheter som uppställs för den 
sändande staten eller dess myndigheter i en-
lighet med artikel II, stycke 4 i artikel III, 
punkt a i stycke 5 i artikel VII och punkt a i 
stycke 6, styckena 9 och 10 i artikel VIII 
samt artikel XIII i avtalet, skall gälla både 
alliansens högkvarter och den stat vars armé 
eller medlem eller medarbetare eller anhö-
rig det är fråga om, 

 
c. i de fall som avses i punkt a i stycke 2 i 

artikel III och i stycke 5 samt i artikel XIV 
är sändande stat, vad gäller medlemmar i en 
styrka och deras anhöriga, den stat vars 
armé medlemmen tillhör, och vad gäller 
medlemmar av en civil komponent och dess 
anhöriga, den stat i vars armé medlemmen 
eventuellt tjänstgör, 

 
d. de skyldigheter som uppställs för den 

sändande staten enligt styckena 6 och 7 i ar-
tikel VIII i avtalet, uppställs för den stat, 
vars armé personen tillhör och vars verk-
samhet eller underlåtenhet föranleder kra-
vet, eller i fråga om en medlem av en civil 
komponent, för den stat i vars armé perso-
nen eventuellt tjänstgör, eller om en sådan 
stat inte finns, för det högkvarter inom alli-
ansen, vars medlem den ifrågavarande per-
sonen är. 

Både den eventuella staten för vilken 
skyldigheterna enligt detta stycke uppställs 
och alliansens ifrågavarande högkvarter, 

Article 4
The rights and obligations which the 

Agreement gives to or imposes upon the 
sending State or its authorities in respect of 
its forces or their civilian components or 
dependents shall, in respect of an Allied 
Headquarters and its personnel and their 
dependents to whom the Agreement applies 
in accordance with Article 2 of the present 
Protocol, be vested in or attached to the ap-
propriate Supreme Headquarters and the au-
thorities responsible under it, except that  

(a) the right which is given by Article VII 
of the Agreement to the military authorities 
of the sending State to exercise criminal 
and disciplinary jurisdiction shall be vested 
in the military authorities of the State, if 
any, to whose military law the person con-
cerned is subject;  

(b) the obligations imposed upon the 
sending state or its authorities by Article II, 
paragraph 4 of Article III, paragraphs 5 (a) 
and 6 (a) of Article VII paragraphs 9 and 10 
of Article VIII, and Article XIII, of the 
Agreement , shall attach both to the Allied 
Headquarters and to any State whose armed 
service, or any member or employee of 
whose armed service, or the dependent of 
such member or employee, is concerned;  

(c) for the purposes of paragraphs 2 (a) 
and 5 of Article III, and Article XIV, of the 
Agreement the sending State shall be, in the 
case of members of a force and their de-
pendents, the State to whose armed service 
the member belongs, or, in the case of 
members of a civilian component and their 
dependents, the State, if any, by whose 
armed service the member is employed;  

(d) the obligations imposed on the send-
ing State by virtue of paragraphs 6 and 7 of 
Article VIII of the Agreement shall attach 
to the State to whose armed service the per-
son belongs whose act or omission has 
given rise to the claim or, in the case of a 
member of a civilian component, to the 
State by whose armed service he is em-
ployed or, if there is no such State, to the 
Allied Headquarters of which the person 
concerned is a member.  

Both the State, if any, to which obliga-
tions attach under this paragraph and the 
Allied Headquarters concerned shall have 
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har sändande stats rättigheter vid utnäm-
nande av skiljeman enligt stycke 8 i artikel 
VIII. 

 
Artikel 5 

Varje medlem av alliansens högkvarter 
skall ha ett av högkvarteret utfärdade per-
sonbevis med foto varav framgår personens 
namn, födelsedatum, militära grad eller ni-
vå och ett eventuellt registreringsnummer 
samt giltighetstid. Beviset skall uppvisas på 
anmodan. 

 
 

Artikel 6 
1. De skyldigheter som uppställts för par-

terna att avstå ifrån fordringar i enlighet 
med artikel VII i avtalet gäller både allian-
sens högkvarter och varje part i detta proto-
koll. 

2. I styckena 1 och 2 i artikel VIII i avta-
let 

a. skall den egendom som ägs av allian-
sens högkvarter eller en part i detta proto-
koll och som används av alliansens hög-
kvarter anses vara egendom som ägs av en 
part och används av dess vapenmakt 

 
b. skall en olyckshändelse som förorsa-

kats av en styrka som definieras i stycke 1 i 
artikel 3 i detta protokoll eller av en med-
lem av en civil komponent eller av en annan 
medarbetare vid alliansens högkvarter, an-
ses vara olyckshändelse som är förorsakad 
av en medlem av en parts vapenmakt eller 
av en medarbetare, 

c. skall definitionen "ägd av en part" i 
stycke 3 i artikel VIII omfatta alliansens 
högkvarter. 

 
3. De fordringar på vilka stycke 5 i artikel 

VIII skall tillämpas, innehåller fordringar 
(andra än avtalsbaserade fordringar och de 
fordringar på vilka styckena 6 och 7 i sam-
ma artikel skall tillämpas) som föranleds av 
åtgärder eller underlåtenhet av medarbetare 
vid alliansens högkvarter eller andra åtgär-
der eller underlåtenheter, för vilka allian-
sens högkvarter rättsligt sett ansvarar och 
vilka inom den mottagande statens territori-
um förorsakar skada för de tredje parter 
som inte är parter i detta protokoll. 

the rights of the sending State in connection 
with the appointment of an arbitrator under 
paragraph 8 of Article VIII.  

 
Article 5 

Every member of an Allied Headquarters 
shall have a personal identity card issued by 
the Headquarters showing names, date and 
place of birth, nationality, rank or grade, 
number (if any), photograph and period of 
validity. This card must be presented on 
demand.  

 
 

Article 6 
1. The obligations to waive claims im-

posed on the Contracting Parties by Article 
VIII of the Agreement shall attach both to 
the Allied Headquarters and to any Party to 
this Protocol concerned.  

2. For the purposes of paragraphs 1 and 2 
of Article VIII of the Agreement,  

(a) property owned by an Allied Head-
quarters or by a Party to this Protocol and 
used by an Allied Headquarters shall be 
deemed to be property owned by a Con-
tracting Party and used by its armed ser-
vices;  

(b) damage caused by a member of a 
force or civilian component as defined in 
paragraph 1 of Article 3 of this Protocol or 
by any other employee of an Allied Head-
quarters shall be deemed to be damage 
caused by a member or employee of the 
armed services of a Contracting Party;  

 
(c) the definition of the expression 

”owned by a Contacting Party” in para-
graph 3 of Article VIII shall apply in re-
spect of an Allied Headquarters.  

3. The claims to which paragraph 5 of Ar-
ticle VIII of the Agreement applies shall in-
clude claims (other than contractual claims 
and claims to which paragraphs 6 or 7 of 
that Article apply) arising out of acts or 
omissions of any employees of an Allied 
Headquarters, or out of any other act, omis-
sion or occurrence for which an Allied 
Headquarters, or out of any other act, omis-
sions or occurrence for which an Allied 
Headquarters is legally responsible, and 
causing in the territory of a receiving State 
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Artikel 7 
1.  Den skattefrihet avseende löner och 

ersättningar som skall beviljas medlemmar 
av en styrka eller civil komponent enligt ar-
tikel X i avtalet, gäller beträffande den per-
sonal inom alliansens högkvarter som defi-
nierats i underpunkt i i punkterna a och b i 
stycke 1 i artikel 3 i protokollet, de löner 
och ersättningar som de erhåller i denna 
egenskap och som betalas av den vapen-
makt till vilken de hör eller vid vilken de 
tjänstgör. Detta stycke skall inte befria en 
sådan medlem eller medarbetare från den 
statens beskattning vars medborgare han el-
ler hon är. 

2. De medarbetare vid alliansens högkvar-
ter som tillhör de kategorier som är bestäm-
da av Nato-rådet skall vara befriade från 
skatter vad gäller de löner och ersättningar 
som alliansens högkvarter betalar för dem i 
denna egenskap. En part i detta protokoll 
kan emellertid komma överens med allian-
sens högkvarter om ett arrangemang, enligt 
vilket den ifrågavarande parten skall anlita 
och för alliansens högkvarter visa sina 
medborgare (förutom, ifall ifrågavarande 
part så önskar, sådana personer som inte har 
hemvist inom dess territorium) som tjänst-
gör inom personalen vid alliansens hög-
kvarter och betala löner och ersättningar för 
sådan personal från sina egna tillgångar och 
enligt sin egen tabell. Ifrågavarande part 
kan således beskatta dessa löner och ersätt-
ningar, men dessa skall vara befriade från 
andra parters skatter. Ifall en part i detta 
protokoll kommer överens om ett sådant ar-
rangemang och arrangemanget ändras eller 
upphävs senare, skall parterna i detta proto-
koll inte längre vara bundna av den första 
meningen i detta stycke, enligt vilken de lö-
ner och ersättningar som betalas för dess 
medborgare skall vara befriade från skatter. 

 
Artikel 8 

1. För att underlätta inrättande, uppbygg-
nad, upprätthållande för och verksamhet vid 
alliansens högkvarter, skall högkvarteren i 
mån av möjlighet befrias från de tullar och 
skatter som påverkar dess utgifter för att 

to third parties, other than any of the Parties 
to this Protocol.  

 
Article 7 

1. The exemption from taxation accorded 
under Article X of the Agreement to mem-
bers of a force or civilian component in re-
spect of their salaries and emoluments shall 
apply, as regards personnel of an Allied 
Headquarters within the definitions in para-
graph 1 (a) and (b) (i) of Article 3 of this 
Protocol, to salaries and emoluments paid 
to them as such personnel by the armed ser-
vice to which they belong or by which they 
are employed, except that this paragraph 
shall not exempt any such member or em-
ployee from taxation imposed by a State of 
which he is a national.  

2. Employees of an Allied Headquarters 
of categories agreed by the North Atlantic 
Council shall be exempted from taxation on 
the salaries and emoluments paid to them 
by the Allied Headquarters in their capacity 
as such employees. Any Party to the present 
Protocol may, however, conclude an ar-
rangement with the Allied Headquarters 
whereby such Party will employ and assign 
to the Allied Headquarters all of its nation-
als (except, if such Party so desires, any not 
ordinarily resident within its territory) who 
are to serve on the staff of the Allied Head-
quarters and pay the salaries and emolu-
ments of such persons from its own funds, 
at a scale fixes by it. The salaries and 
emoluments so paid may be taxed by the 
Party concerned but shall be exempted from 
taxation by any other Party. If such an ar-
rangement is entered into by any Party to 
the present Protocol and is subsequently 
modified or terminated, Parties to the pre-
sent Protocol shall no longer be bound un-
der the first sentence of this paragraph to 
exempt from taxation the salaries and 
emoluments paid to their nationals.  

 
 

Article 8 
1. For the purpose of facilitating the es-

tablishment, construction, maintenance and 
operation of Allied Headquarters, these 
Headquarters shall be relieved, so far as 
practicable, from duties and taxes, affecting 
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kunna ordna ett gemensamt försvar och för 
dess officiella och exklusiva fördel. Varje 
part i detta protokoll skall, i syfte att ingå 
ett avtal om genomförande av denna be-
stämmelse, föra förhandlingar med det av 
alliansens högkvarter som eventuellt verkar 
inom dess territorium. 

 
2. Alliansens högkvarter skall på samma 

villkor ha de rättigheter som beviljas en 
styrka enligt artikel XI i avtalet. 

 
3. Bestämmelserna i styckena 5 och 6 i ar-

tikel IX i avtalet gäller inte medborgare i 
den mottagande staten, om sådana medbor-
gare inte tillhör vapenmakten hos någon 
part i detta protokoll som inte är mottagan-
de stat. 

4. Uttrycket "tullar och skatter" i denna 
artikel avser inte avgifter för erlagda tjäns-
ter. 

 
Artikel 9 

Såvida Nato-rådet inte beslutar annorlun-
da, 

a. skall den egendom som enligt kapital-
budgeten erhållits av högkvarterets interna-
tionella fond och som högkvarteret inte 
längre behöver, överlåtas genom ett arran-
gemang som godkänts av Nato-rådet, och 
avkastningen skall delas eller krediteras 
mellan parterna i Nordatlantiska fördraget i 
det förhållande de har deltagit i högkvarte-
rets kapitalkostnader. Den mottagande sta-
ten har företrädesrätt vad gäller förvärv av 
den fasta egendom som skall överlåtas och 
som befinner sig inom dess territorium, för-
utsatt att de villkor som den erbjuder inte är 
mindre förmånliga än de villkor som er-
bjuds av en tredje part. 

b. skall de byggnader eller fasta anlägg-
ningar, som den mottagande staten givit till 
alliansens högkvarters förfogande och för 
vilka högkvarteret inte blivit debiterat 
(utom en formell debitering) och som hög-
kvarteret inte längre behöver, återlämnas till 
den mottagande staten. Nato-rådet skall 
värdera den värdeökning eller -nedgång 
som på grund av högkvarterets bruk föror-
sakats för en mottagande stats egendom 
(med hänsyn till den lag som skall tillämpas 
i den mottagande staten) och fördelar, kre-

expenditures by them in the interest of 
common defence and for their official and 
exclusive benefit, and each Party to the pre-
sent Protocol shall enter into negotiations 
with any Allied Headquarters operating in 
its territory for the purpose of concluding 
an agreement to give effect to this provi-
sion.  

2. An Allied Headquarters shall have the 
rights granted to a force under Article XI of 
the Agreement subject to the same condi-
tions.  

3. The provisions in paragraphs 5 and 6 of 
Article XI of the Agreement shall not apply 
to nationals of the receiving States, unless 
such nationals belong to the armed services 
of a Party to this Protocol other than the re-
ceiving State.  

4. The expression 'duties and taxes' in this 
Article does not include charges for ser-
vices rendered.  

 
Article 9 

Except in so far as the North Atlantic 
Council may decide otherwise,  

(a) any assets acquired from the interna-
tional funds of an Allied Headquarters un-
der its capital budget and no longer required 
by the Headquarters shall be disposed of 
under arrangements approved by the North 
Atlantic Council and the proceeds shall be 
distributed among or credited to the Parties 
to the North Atlantic Treaty in the propor-
tions in which they have contributed to the 
capital costs of the Headquarters. The re-
ceiving State shall have the prior right to 
acquire any immovable property so dis-
posed of in its territory provided that it of-
fers terms no less favourable than those of-
fered by any third party;  

(b) any land, buildings or fixed installa-
tions provided for the use of an Allied 
Headquarters by the receiving State without 
charge to the Headquarters (other than a 
nominal charge) and no longer required by 
the Headquarters shall be handed back to 
the receiving State, and any increase or loss 
in the value of the property provided by the 
receiving State resulting from its use by the 
Headquarters shall be determined by the 
North Atlantic Council (taking into consid-
eration any applicable law of the receiving 
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diterar eller debiterar den mellan parterna i 
Nordatlantiska fördraget i det förhållande 
de har deltagit i högkvarterets kapitalkost-
nader. 

 
 

Artikel 10 
Varje högkvarter på strategisk nivå har 

rättslig personlighet; det har behörighet att 
ingå avtal och förvärva och avyttra egen-
dom. Den mottagande staten kan dock för-
utsätta, att den skall överenskommas om 
användningen av denna behörighet genom 
ett arrangemang mellan staten och högkvar-
teret på strategisk nivå eller dess underord-
nade som agerar på alliansens högkvarters 
vägnar. 

 
Artikel 11 

1. I enlighet med bestämmelserna i artikel 
VIII i avtalet kan ett högkvarter på strate-
gisk nivå uppträda både som kärande och 
svarande vid en rättegång. Den mottagande 
staten och ett högkvarter på strategisk nivå 
eller dess underordnade som agerar på alli-
ansens högkvarters vägnar kan emellertid 
komma överens om att den mottagande sta-
ten skall uppträda i högkvarterets ställe vid 
de rättegångar i den mottagande statens 
domstolar, i vilka ifrågavarande högkvarter 
är part. 

2. Exekutionsåtgärder, beslag eller in-
teckning kan inte riktas mot alliansens hög-
kvarters egendom eller tillgångar, förutom i 
de fall som avses i punkt a i stycke 6 i arti-
kel VII eller i artikel XIII i avtalet. 

 
 

Artikel 12 
1. För att sköta sin internationella budget 

kan alliansens högkvarter inneha vilken va-
luta som helst och överföra den mellan kon-
ton. 

2. Parterna i detta protokoll skall på begä-
ran av alliansens högkvarter underlätta 
överföring av högkvarterets tillgångar från 
en stat till en annan och växling av den va-
luta som alliansens högkvarter har i sin be-
sittning då detta behövs för alliansens hög-
kvarters behov. 

 
 

State) and distributed among or credited or 
debited to the Parties to the North Atlantic 
Treaty in the proportions in which they 
have contributed to the capital costs of the 
Headquarters.  

 
Article 10 

Each Supreme Headquarters shall possess 
juridical personality; it shall have the capac-
ity to conclude contracts and to acquire and 
dispose of property. The receiving State 
may, however, make the exercise of such 
capacity subject to special arrangements be-
tween it and the Supreme Headquarters or 
any subordinate Allied Headquarters acting 
on behalf of the Supreme Headquarters.  

 
 

Article 11 
1. Subject to the provisions of Article 

VIII of the Agreement, a Supreme Head-
quarters may engage in legal proceedings as 
claimant or defendant. However, the receiv-
ing State and the Supreme Headquarters or 
any subordinate Allied Headquarters au-
thorized by it may agree that the receiving 
State shall act on behalf of the Supreme 
Headquarters in any legal proceedings to 
which that Headquarters is a party before 
the courts of the receiving State.  

 
2. No measure of execution or measure 

directed to the seizure or attachment of its 
property or funds shall be taken against any 
Allied Headquarters, except for the pur-
poses of paragraph 6 (a) of Article VII and 
Article XIII of the Agreement.  

 
Article 12 

1. To enable it to operate its international 
budget, an Allied Headquarters may hold 
currency of any kind and operate accounts 
in any currency  

2. The Parties to the present Protocol 
shall, at the request of an Allied Headquar-
ters, facilitate transfers of the funds of such 
Headquarters from one country to another 
and the conversion of any currency held by 
an Allied Headquarters into any other cur-
rency, when necessary to meet the require-
ments of any Allied Headquarters.  
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Artikel 13 
Arkiv och andra officiella dokument till-

hörande alliansens högkvarter, som förvaras 
i lokaler som används av högkvarteret eller 
som innehas av vederbörligen befullmäkti-
gade medlemmar av högkvarteret, skall va-
ra okränkbara, förutom ifall högkvarteret 
har avstått från denna typ av immunitet. 
Högkvarteret skall på begäran av den mot-
tagande staten och i närvaro av en företrä-
dare för den staten styrka arten av varje do-
kument, för att det skall kunna bekräftas att 
det omfattas av immunitet enligt denna arti-
kel. 

 
Artikel 14 

1. Detta protokoll eller avtalet eller delar 
av dessa kan med Nato-rådets beslut tilläm-
pas på vilket som helst internationellt mili-
tärt högkvarter eller organisation som inrät-
tats enligt Nordatlantiska fördraget (och 
som inte ingår i definitionerna i styckena b 
och c i artikel 1 i detta protokoll). 

 
2. Då Europeiska försvarsgemenskapen 

upprättas, kan detta protokoll tillämpas på 
den personal inom Europeiska försvarsge-
menskapen som är underställd alliansens 
högkvarter och på deras anhöriga vid den 
tidpunkt och det sätt som Nato-rådet be-
stämmer. 

 
Artikel 15 

Alla tvister mellan parterna i detta proto-
koll eller mellan parter och alliansens hög-
kvarter avseende tolkningen eller tillämp-
ningen av detta protokoll, skall lösas genom 
förhandlingar utan hänvändelse till någon 
utanförstående myndighet. Utom i de fall 
där det finns uttryckliga bestämmelser av 
motsatt innebörd i detta protokoll, skall 
tvister som inte kan lösas genom direkta 
förhandlingar hänskjutas till Nato-rådet. 

 
 
 

Artikel 16 
1. Artiklarna XV och XVII—XX i avtalet 

skall avseende detta protokoll tillämpas 
som om de vore en integrerad del av det. 
Protokollet kan emellertid granskas, dess 
tillämpning kan avbrytas, det kan ratifice-

Article 13 
The archives and other official documents 

of an Allied Headquarters kept in premises 
used by those Headquarters or in the pos-
session of any properly authorized member 
of the Headquarters shall be inviolable, 
unless the Headquarters has waived this 
immunity. The Headquarters shall , at the 
request of the receiving State and in the 
presence of a representative of that State, 
verify the nature of any documents to con-
firm that they are entitled to immunity un-
der this Article.  

 
 

Article 14 
1. The whole or any part of the present 

Protocol or of the Agreement may be ap-
plied, by decision of the North Atlantic 
Council, to any international military Head-
quarters or organization (not included in the 
definitions in paragraphs (b) and (c) of Ar-
ticle 1 of this Protocol) which is established 
pursuant to the North Atlantic Treaty.  

2. When the European Defence Commu-
nity comes into being, the present Protocol 
may be applied to the personnel of the 
European Defence Forces attached to an Al-
lied Headquarters and their dependents at 
such time and in such manner as may be de-
termined by the North Atlantic Council.  

 
Article 15 

All differences between the Parties to the 
present Protocol or between any such Par-
ties and any Allied Headquarters relating to 
the interpretation or application of the Pro-
tocol shall be settled by negotiation be-
tween the parties in dispute without re-
course to any outside jurisdiction. Except 
where express provision is made to the con-
trary in the present Protocol or in the 
Agreement, differences which cannot be 
settled by direct negotiation shall be re-
ferred to the North Atlantic Council.  

 
Article 16 

1. Articles XV and XVII to XX of the 
Agreement shall apply as regards the pre-
sent Protocol as if they were an integral part 
thereof, but so that the Protocol may be re-
viewed, suspended, ratified, acceded to, de-
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ras, anslutas till, uppsägas eller dess giltig-
hetstid förlängas oavsett avtalets bestäm-
melser. 

2. Detta protokoll kan kompletteras med 
ett bilateralt avtal mellan mottagande stat 
och ett högkvarter på strategisk nivå, och 
myndigheterna i en mottagande stat och i 
högkvarteret på strategisk nivå kan komma 
överens om genomförande av vilken som 
helst bestämmelse i protokollet eller avtalet, 
sådan som de tillämpar den, med administ-
rativa åtgärder innan protokollet skall ratifi-
ceras. 

 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, un-
dertecknat detta avtal. 

 
Som skedde i Paris den 28 augusti 1952 

på engelska och franska språken, vilka båda 
texter är lika giltiga, i ett originalexemplar 
som skall deponeras hos Förenta Staternas 
regering. Förenta Staternas regering skall 
överlämna bestyrkta kopior därav till alla 
signatärstater och stater som ansluter sig till 
det. 

 
 
 

 

nounced or extended in accordance with 
those provisions independently from the 
Agreement.  

2. The present Protocol may be supple-
mented by bilateral agreement between the 
receiving State and a Supreme Headquar-
ters, and the authorities of a receiving State 
and a Supreme Headquarters may agree to 
give effect, by administrative means in ad-
vance of ratification, to any provisions of 
this Protocol or of the Agreement as applied 
by it.  

 
 
In witness whereof the undersigned 

Plenipotentiaries have signed the present 
Protocol.  

 
Done in Paris this 28th day of August 

1952, in the English and French languages, 
both texts being equally authoritative, in a 
single original which shall be deposited in 
the archives of the Government of the 
United States of America. The Government 
of the United States of America shall 
transmit certified copies thereof to all the 
signatory and acceding States. 
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