ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ’ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α΄/25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923
ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ
ΠΔΡΗ ΔΗΡΖΝΖ
Έρνληεο ππ φςεη ηελ παξάγξαθνλ Η ηεο απφ 15 επηεκβξίνπ 1922 απνθάζεσο
ηεο Δπαλαζηαηηθήο Δπηηξνπήο, πξνηάζεη ηνπ Ζκεηέξνπ Τπνπξγηνχ πκβνπιίνπ,
απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ.
Άξζξνλ 1
Ζ κεηαμχ ηεο Μεγάιεο Βξεηηαλίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο, Ηαπσλίαο, Διιάδνο,
Ρνπκαλίαο, θαη ηνπ Βαζηιείνπ ησλ έξβσλ,Κξναηψλ θαη ινβέλσλ αθ΄ελφο, θαη
ηεο Σνπξθίαο αθ΄εηέξνπ, ζπλνκνινγεζείζα θαη ελ Λσδάλε ηεο Διβεηίαο
ππνγξαθείζα ηελ 24 Ηνπιίνπ 1923 πλζήθε πεξί εηξήλεο εμ άξζξσλ 143, κεηά
ησλ εμήο ζπλαθψλ πκβάζεσλ, Γειψζεσλ θαη Πξσηνθφιισλ, ππνγξαθέλησλ ελ
Λσδάλε ηε 24 Ηνπιίνπ 1923:
1) Σεο πκβάζεσο πεξί ηνπ Καζεζηψηνο ησλ ηελψλ
2) Σεο πκβάζεσο πεξί ησλ πλφξσλ ηεο Θξάθεο.
3) Σεο πκβάζεσο πεξί ηεο ελ Σνπξθία εγθαηαζηάζεσο ησλ αιινδαπψλ θαη
Γηθαζηηθήο δηθαηνδνζίαο
4) Σεο εκπνξηθήο πκβάζεσο
5) Σεο Γειψζεσο κεηά ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ πεξί ακλεζηείαο
6) Σεο Γειψζεσο πεξί ησλ ελ Διιάδη Μνπζνπικαληθψλ θηεκάησλ
7) Σεο Γειψζεσο πεξί πγεηνλνκηθψλ δεηεκάησλ.
8) Σεο δειψζεσο πεξί Γηθαζηηθήο Γηνηθήζεσο.
9) Σνπ Πξσηνθφιινπ πεξί παξαρσξήζεσλ ηηλσλ ελ ησ Οζσκαληθψ Κξάηεη
θαη ηεο ζρεηηθήο Γειψζεσο.
10) Σνπ Πξσηνθφιινπ πεξί Καξαγάηο θαη ησλ λήζσλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ
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11) Σνπ ρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ πξνο ηελ ελ έβξαηο ζπλαθζείζαλ
πλζήθελ ηελ 10 Απγνχζηνπ 1920 κεηαμχ ησλ Πξνεμνπρψλ πκκάρσλ
Γπλάκεσλ θαη ηεο Διιάδνο πεξί πξνζηαζίαο ησλ ελ Διιάδη κεηνλνηήσλ θαη
πξνο ηελ ππφ ηελ απηήλ εκεξνκελίαλ ζπλαθζείζαλ πλζήθελ κεηαμχ ησλ
απηψλ Γπλάκεσλ ελ ζρέζεη πξνο ηελ Θξάθελ
12) Σεο πκβάζεσο πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ παξά ηεο
Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο εηο ππεθφνπο θαη Δηαηξίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
Μεγάισλ Γπλάκεσλ πξνεξρνκέλσλ εθ πξάμεσλ ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ ελ
Σνπξθία.
13) Σνπ Πξσηνθφιινπ πεξί δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο παξά ηνπ Βαζηιείνπ
ησλ έξβσλ, Κξναηψλ θαη ιφβέλσλ ηηλψλ σξηζκέλσλ εθ ησλ αλσηέξσ
πξάμεσλ
14) Σνπ Πξσηνθφινπ ηνπ ζρεηηθνχ πξνο ηελ απνδνρήλ ελ κέξνπο ηνπ
Βειγίνπ

θαη

ηεο

Πνξηνγαιίαο

δηαηάμεσλ

ηηλσλ

ησλ

ελ

Λσδάλε

ππνγξαθεηζψλ πξάμεσλ, σο θαη ησλ Γειψζεσλ ησλ δχν ηνχησλ
Γπλάκεσλ ελ ζρέζεη πξνο ηελ απανδνρήλ ηαχηελ.
15) Σνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ ζρεηηθνχ πξνο ηελ εθθέλσζηλ ησλ Σνπξθηθψλ
εδαθψλ ησλ θαηερνκέλσλ ππφ ηξαηεπκάησλ Βξεηηαληθψλ, Γαιιηθψλ θαη
Ηηαιηθψλ σο θαη ηεο ζρεηηθήο Γειψζεσο.
16) Σεο ππνγξαθείζεο ηελ 30 Ηαλνπαξίνπ 1923 πκβάζεσο, πεξί
αληαιιιαγήο ησλ Διιεληθψλ θαη Σνπξθηθψλ πιεζεζκψλ.
17) Σεο ππφ ηελ απηήλ σο άλσ εκενκελίαλ ππνγξαθείζεο πκθσλίαο πεξί
απνδφζεσο ησλ νκήξσλ θαη πνιηηηθψλ αηρκαιψησλ
θαη σο ην θείκελνλ επηζπλάπηεηαη ελ πξσηνηχπσ θαη Διιεληθή κεηαθξάζεη,
έρνπζη πιήξε θαη λφκηκνλ ηζρχλ.
Άξζξνλ 2
Δηο ηελ παξά ησ Τπνπξγείσ ησλ Δμσηεξηθψλ ιεηηνπξγνχζαλ Αλσηάηελ
Δπηηξνπήλ επί ηεο Δθαξκνγήο ησλ πλζεθψλ, αλαηίζεηαη ε κέξηκλα πεξί
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ηεο

εθηειέζεσο

ηεο

αλσηέξξσ

πλζιήθεο

κεηά

ησλ

ζπλαθψλ

Πξσηνθφιισλ, Γειψζεσλ θαη πκβάζεσλ πιήλ ηεο πεξί ηεο αλαηαιιαγήο
ησλ πιεζπζκψλ πκβάζεσο πξνο κειέηελ θαη εθαξκνγήλ ηεο νπνίαο ζέιεη
ζπζηεζή Δηδηθή Δπηηξνπή δηα Β.δηαηάγκαηνο, πξνθαινπκέλνπ πξνηάζεη ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλπλίδνληνο ηα ηνπ θαηαξηηζκνχ απηήο θαη
νξίδνληνο πάζαλ ζρεηηθήλ εγθξηζεζνκέλελ δαπάλελ πιεξσηέαλ εθ ηνπ
εηδηθνχ πξνππνινγηζκνχ ηνπ επί ησλ Δμσηεξηθψλ Τπνπξγείνπ.
Σν

παξφλ

λνκνζεηηθφλ

δηάηαγκα

θπξσζέλ

ζήκεξνλ

παξ

Ζκψλ,

δεκνζηεπζήησ δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη εθηειεζζήησ σο
λφκνο ηνπ Κξάηνπο.
Δλ Αζήλαηο ηε 25 Απγνχζηνπ 1923
ΓΔΩΓΗΟ Β΄
Σν Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ
Ο Πξφεδξνο
.Γνλαηάο
Σα Μέιε
Α.Αιεμαλδξήο,Μ.Μίζηνο,Γ.Παπαλδξένπ,Γ.Γφληηθαο,Γ.Κνθηλάο
Α. Υαηδεθπξηάθνο, Α. αθειαξφπνπινο, Κ Βνχιγαξεο
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ΤΝΘΖΚΖ ΔΗΡΖΝΖ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖΝ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Ζ ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ, Ζ ΓΑΛΛΗΑ, Ζ ΗΣΑΛΗΑ, Ζ ΗΑΠΩΝΗΑ, Ζ
ΔΛΛΑ, Ζ ΡΟΤΜΑΝΗΑ, ΣΟ ΔΡΒΟ-ΚΡΟΑΣΟ-ΛΟΒΔΝΗΚΟΝ ΚΡΑΣΟ
αθ' ελφο
ΚΑΗ Ζ ΣΟΤΡΚΗΑ
αθ' εηέξνπ
Γηαπλεφκελαη ππφ ηνπ απηνχ πφζνπ φπσο ηεξκαηίζσζηλ νξηζηηθψο ηελ
εκπφιεκνλ θαηάζηαζηλ, ήηηο απφ ηνπ 1914 ζπλεηάξαμε ηελ Αλαηνιήλ,
Μεξηκλψζαη φπσο απνθαηαζηήζσζη ηαο κεηαμχ απηψλ ζρέζεηο θηιίαο θαη
εκπνξίνπ, αλαγθαίαο δηα ηελ ρνηλήλ επεκεξίαλ ησλ νηθείσλ απηψλ Δζλψλ,
Λακβάλνπζαη ππ' φςηλ φηη αη ζρέζεηο αχηαη δένλ λα βαζίδνληαη επί ηνπ
ζεβαζκνχ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ησλ Κξαηψλ,
Απεθάζηζαλ λα ζπλνκνινγήζσζηλ επί ηνχησ πλζήθελ θαη δηψξηζαλ σο
πιεξεμνπζίνπο απηψλ:
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΟΤ ΖΝΩΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΗΡΛΑΝΓΗΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΠΔΡΘΑΛΛΑΗΩΝ
ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΩΝ ΗΝΓΗΩΝ:Σνλ Δληηκφηαηνλ Sir Horace
George Montagu RUMBOLD, Baronet, G.C.M.G., Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ελ
Κσλζηαληηλνππφιεη·
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ: Σνλ Μέξαξρνλ ηξαηεγφλ
x. Maurice PELLE, Πξεζβεπηήλ ηεο Γαιιίαο, Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ηεο Γεκνθξαηίαο
ελ Αλαηνιή, Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ Σάγκαηνο ηεο Λεγεψλoο ηεο Σηκήο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ: Σνλ έληηκνλ
Μαξθήζηνλ Canulle GARRONI, Γεξνπζηαζηήλ ηνπ Βαζηιείνπ, Πξεζβεπηήλ ηεο
Ηηαιίαο, Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη, Μεγαιφζηαπξνλ ησλ Σαγκάησλ
ησλ Αγίσλ Μαπξηθίνπ θαη Λαδάξνπ θαη ηνπ ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο·
Σνλ Κχξηνλ Jules Cesar MONTAGNA, Έθηαθηνλ Απεζηαικέλνλ θαη Πιεξεμνχζηνλ
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Τπνπξγφλ ελ Αζήλαηο, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Αγ. Μαπξηθίνπ θαη Λαδάξνπ,
Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ ηνπ ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΖ ΗΑΠΩΝΗΑ: Σνλ Κχξηνλ
Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Μέινο πξψηεο ηάμεσο ηνπ Σάγκαηνο ηνπ
Αλαηέιινληνο Ζιίνπ, Έθηαθηνλ θαη Πιεξεμνχζηνλ Πξεζβεπηήλ ελ Ρψκε·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ: Σνλ Κχξηνλ
Διεπζέξηνλ Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΝ, Πξψελ Πξφεδξνλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ,
Μεγαιφζηαπξνλ

ηνπ

Σάγκαηνο

ηνπ

σηήξνο·Σνλ

Κχξηνλ

Γεκήηξηνλ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΝ, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Λνλδίλσ, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο
ηνπ σηήξνο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ: Σνλ Κχξηνλ
Constanun I. DIAMANTY, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ·
Σνλ Κχξηνλ Constanun CONTZESCO Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΡΒΩΝ, ΣΩΝ ΚΡΟΑΣΩΝ
ΚΑΗ

ΣΩΝ

ΛΟΒΔΝΩΝ:

Σνλ

Γξα

Miloutine

YOVANOVITCH,

Έθηαθηνλ

Απεζηαικέλνλ θαη Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Βέξλε·
Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΗ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΔΩ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ:
Σνλ ISMET Pacha, Τπνπξγφλ επί ησλ Δμσηεξηθψλ, Βνπιεπηήλ Αδξηαλνππφιεσο·
Σνλ Γξα RIZA NOUR Bey Τπνπξγφλ ηεο Τγηεηλήο θαη Κνηλσληθήο Πεξηζάιςεσο,
Βνπιεπηήλ ηλψπεο·
Σνλ HASSAN Bey, πξψελ Τπνπξγφλ Βνπιεπηήλ Σξαπεδνχληνο·
ΟΗΣΗΝΔ, επηδείμαληεο αιιήινηο ηα πιεξεμνχζηα απηψλ έγγξαθα, επξεζέληα
ελ πιήξεη ηάμεη θαη θαηά ηνπο απαηηνχκελνπο ηχπνπο, ζπλεθψλεζαλ επί ησλ
αθνινχζσλ φξσλ:
ΜΔΡΟ Α' ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
΄Αξζξνλ 1.
Απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ε θαηάζηαζηο
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Δηξήλεο ζα απνθαηαζηαζή νξηζηηθψο κεηαμχ ηεο Βξεηηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο
Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Διιάδνο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηνπ εξβνΚξναην-ινβεληθνχ Κξάηνπο, αθ' ελφο, θαη ηεο Σνπξθίαο, αθ' εηέξνπ, σο θαη
κεηαμχ ησλ νηθείσλ ππεθφσλ.
Δθαηέξσζελ ζα πθίζηαληαη επίζεκνη ζρέζεηο ελ ηαηο νηθείαηο δε ρψξαηο, νη
δηπισκαηηθνί θαη πξνμεληθνί πξάθηνξεο ζα απνιαχσζηλ ππφ ηελ επηθχιαμηλ
ζπλαθζεζνκέλσλ ηδηαηηέξσλ ζπκθσληψλ, ησλ θαζηεξσκέλσλ πξνλνκηψλ ππφ ησλ
γεληθψλ αξρψλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.
ΣΜΖΜΑ Α'
Η. ΔΓΑΦΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Άξζξνλ 2.
Απφ ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ πξνο ην Αηγαίνλ ηα ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο
νξίδνληαη σο έπεηαη:
(φξα ράξηελ ππ' αξηζ. 1).
1φλ κεηά ηεο Βνπιγαξίαο:
Απφ ηεο εθβνιήο ηνπ Ρέδβαγηα κέρξη ηνπ Έβξνπ, ην ζεκείν ελψζεσο ησλ
ζπλφξσλ Σνπξθίαο, Βνπιγαξίαο θαη Διιάδνο:
ηα λφηηα ζχλνξα ηεο βνπιγαξίαο, σο είλαη λπλ θαζσξηζκέλα.
2νλ Μεηά ηεο Διιάδνο:
Δθείζελ κέρξη ηεο ζπκβνιήο ηνπ Άξδα θαη ηνπ Έβξνπ:
ν ξνπο ηνπ Έβξνπ·
Δθείζελ πξνο ηα άλσ ηνπ Άξδα κέρξη ζεκείν επί ηνπ πνηακνχ ηνχηνπ
νξηζζεζνκέλνπ επί ηνπ εδάθνπο εγγχηαηα πξνο ην ρσξίνλ Σζνπξέθ-θηντ:
ν ξνπο ηνπ Άξδα·
Δθείζελ Ννηηναλαηνιηθνχο κέρξη ζεκείνπ επί ηνπ Έβξνπ εηο απφζηαζηλ ελφο
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ρηιηνκέηξνπ πξνο ηα θάησ ηνπ Βφζλα θηντ:
γξακκή αηζζεηψο επζεία αθίλνπζα ελ Σνπξθία ην ρσξίνλ Βφζλα-θηντ. Σν
ρσξίνλ Σζνπξέθ-θηντ ζα παξαρσξεζή εηο ηελ Διιάδα ή εηο ηελ Σνπξθίαλ, θαζ'
φζνλ ε πιεηνλφηεο ηνπ πιεζπζκνχ ήζειελ αλαγλσξηζζή ειιεληθή ή ηνπξθηθή ππφ
ηεο ελ ησ άξζξσ 5 πξνβιεπνκέλεο επηηξνπήο, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ
κεηαλαζηεπζάλησλ εηο ην ρσξίνλ ηνχην κεηά ηελ 11 ελ Οθησβξίνπ 1922.
Δθείζελ κέρξη ηνπ Αηγαίνπ: ν ξνπο ηνπ Έβξνπ.
Άξζξνλ 3.
Απφ ηεο Μεζνγείνπ κέρξη ηεο κεζνξίνπ ηεο Πεξζίαο, ηα ζχλνξα ηεο
Σνπξθίαο θαζνξίδνληαη σο εμήο:
1φλ Μεηά ηεο πξίαο;
Σα ελ ησ άξζξσ 8 ηεο Γαιινηνπξθηθήο πκθσλίαο ηεο 20εο Οθησβξίνπ
1921 θαζνξηδφκελα ζχλνξα.
2νλ Μεηά ηνπ Ηξάθ:
Ζ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Ηξάθ κεζφξηνο ζέιεη θαζνξηζζή ζπκβηβαζηηθψο
κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Μεγάιεο Βξεηηαλίαο εληφο πξνζεζκίαο ελλέα κελψλ.
Με επεξρφκελεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν Κπβεξλήζεσλ εληφο ηεο
πξνβιεπνκέλεο πξνζεζκίαο, ε δηαθνξά ζέιεη άρζε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
Αη Κπβεξλήζεηο Σνπξθίαο θαη Μεγάιεο Βξεηηαλίαο ππνρξενχληαη ακνηβαίσο
φπσο, κέρξηο νπ ιεθζή ε επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο κεζνξίνπ απφθαζηο εηο νπδεκίαλ
πξνβψζη ζηξαηησηηθήλ ή άιιελ θίλεζηλ, δπλακέλελ λα επηθέξε νηαλδήπνηε
κεηαβνιήλ εηο ηελ παξνχζαλ θαηάζηαζηλ ησλ εδαθψλ, σλ ε νξηζηηθή ηχρε ζέιεη
εμαξηεζή εθ ηεο απνθάζεσο ηαχηεο.
΄Αξζξνλ 4.
Σα ππφ ηεο παξνχζεο πλζήθεο δηαγξαθφκελα ζχλνξα είλαη θεραξαγκέλα
επί ησλ ζπλεκκέλσλ ηε παξνχζε πλζήθε ραξηψλ ππφ θιίκαθα 1/1.000.000.
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Δλ πεξηπηψζεη δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ράξηνπ, ζέιεη ηζρχεη
ην θείκελνλ.
΄Αξζξνλ 5.
Δπηηξνπή νξνζεηήζεσο ζέιεη επηθνξηηζζή λα ράξαμε επί ηνπ εδάθνπο ηα
ελ ησ άξζξσ 2 εδ. 2 πεξηγξαθφκελα ζχλνξα. Ζ Δπηηξνπή απηή ζα απνηειεζζή εμ
ελφο αληηπξνζψπνπ ηεο Διιάδνο, ελφο αληηπξνζψπνπ ηεο Σνπξθίαο θαη ελφο
Πξνέδξνπ εθιεγνκέλνπ ππ' απηψλ κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ηξίηεο Γπλάκεσο.
Ζ Δπηηξνπή ζέιεη, θαηά πάζαο ηαο πεξηπηψζεηο, θαηαβάιεη πξνζπάζεηαλ
φπσο αθφινπζε, φζνλ έλεζηη αθξηβέζηεξνλ, ηνπο ελ ηε παξνχζε πλζήθε
νξηζκνχο, ιακβάλνπζα ππ' φςηλ θαηά ην δπλαηφλ ηα δηνηθεηηθά φξηα θαη ηα ηνπηθά
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.
Αη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζα ιακβάλσληαη θαηά πιεηνςεθίαλ θαη ζα
ψζηλ ππνρξεσηηθνί δηα ηα ελδηαθεξφκελα Μέξε.
Αη δαπάλαη ηεο Δπηηξνπεο ζα βαξχλσζηλ εμ ίζνπ ηα ελδηαθεξφκελα Μέξε.
Άξζξνλ 6.
Όζνλ αθνξά εηο ηα θαζνξηδφκελα ππφ ηνπ ξνπ πνηακνχ θαη νπρί ππφ ησλ
νρζψλ απηνχ ζχλνξα, νη φξνη "ξνπο" ή "αχιαμ" σλ γίλεηαη ρξήζηο ελ ηε παξνχζε
πλζήθε, ζεκαίλνπζη δηα κελ ηνπο κε πισηνχο πνηακνχο ηελ κέζελ γξακκήλ
απηψλ ή ηνπ θπξίνπ απηψλ βξαρίνλνο, δηα δε ηνπο πισηνχο πνηακνχο ηελ κέζελ
γξακκήλ ηεο θπξίαο αχιαθνο λαπζηπινίαο. Δλ ηνχηνηο, ελαπφθεηηαη εηο ηελ
Δπηηξνπήλ λα θαζνξίζε εηδηθφηεξνλ, εάλ ε ζπλνξηαθή γξακκή ζα αθνινπζήζε, εηο
ηαο ελδερνκέλαο απηήο κεηαηνπίζεηο, ηνλ νχησ πξνζδηνξηζζέληα ξνπλ ή ηελ
"αχιαθα, ή εάλ ζα θαζνξηζζή νξηζηηθψο εθ ηεο ζέζεσο ηνπ ξνπ ή ηεο αχιαθνο
θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Δθηφο αληηζέησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ηα ζαιάζζηα φξηα
πεξηιακβάλνπζη ηαο λήζνπο θαη λεζίδηα ηαο θεηκέλαο εηο απφζηαζηλ κηθξνηέξαλ
ησλ ηξηψλ κηιιίσλ απφ ηεο αθηήο.
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Άξζξνλ 7.
Σα ελδηαθεξφκελα Κξάηε ππνρξεηνχληαη λα παξέρσζηλ εηο ηελ νξνζεηηθήλ
Δπηηξνπήλ πάληα ηα αλαγθαία δηα ην έξγνλ απηήο έγγξαθα, ηδία δε επίζεκα
αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ θαζνξηζκνχ ησλ ζεκεξηλψλ ή παιαηψλ ζπλφξσλ,
πάληαο ηνπο πθηζηακέλνπο ράξηαο κεγάιεο θιίκαθνο, ηα γεσδαηηηθά δηδφκελα, ηα
εθηειεζζέληα θαη κε δεκνζηεπζέληα ζρεδηαγξαθήκαηα, ηαο πιεξνθνξίαο πεξί ησλ
πιεκκχξσλ ησλ κεζνξηαθψλ πνηακψλ. Οη ράξηαη, ηα γεσδαηηηθά δηδφκελα, θαη ηα
ζρεδηαγξαθήκαηα, έζησ θαη κε δεκνζηεπζέληα, ηα επξηζθφκελα εηο ηελ θαηνρήλ
ησλ ηνπξθηθψλ Αξρψλ, δένλ λα παξαδνζψζηλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη εηο ηνλ
Πξφεδξνλ ηεο Δπηηξνπήο εληφο ηεο βξαρπηέξαο πξνζεζκίαο απφ ηεο ελάξμεσο
ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Σα ελδηαθεξφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη, επί πιένλ, λα δψζσζη δηαηαγάο εηο
ηαο ηνπηθάο Αξράο, φπσο αλαθνηλψζηλ εηο ηελ Δπηηξνπήλ παλ έγγξαθνλ, ηδία
ζρέδηα, θηεκαηνιφγηα θαη θηεκαηηθά βηβιία, παξέρσζη δε, επί ηε αηηήζεη ηαχηεο,
πάζαλ πιεξνθνξίαλ πεξί ηεο ηδηνθηεζίαο, ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ινηπάο
ρξεζίκνπο πιεξνθνξίαο.
Άξζξνλ 8.
Σα ελδηαθεξφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα ζπληξέρσζη ηελ νξνζεηηθήλ
επηηξνπήλ είηε απ' απζείαο, είηε δηα ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ, ελ παληί ησ αθνξψληη εηο
ηελ κεηαθίλεζηλ, ηελ θαηνηθίαλ, ηνπο εξγάηαο, ηα αλαγθαία πξνο εθπιήξσζηλ ηεο
απνζηνιήο ηεο πιηθά (παζζάινπο, νξφζεκα).
Δηδηθψο ε Οζσκαληθή Κπβέξλεζηο αλαιακβάλεη ηελ ππαρξέσζηλ λα
παξάζρε, εάλ δεήζε, ην ηερληθφ πξνζσπηθφλ, ηθαλφλ λα βνεζήζε ηελ νξνζεηηθήλ
Δπηηξνπήλ εηο ηελ εθπιήξσζηλ ηνπ έξγνπ ηεο.
΄Αξζξνλ 9.
Σα ελδηαθεξφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπζη ηελ ππνρξέσζηλ λα θαζηζηψζη
ζεβαζηά ηα ηηζέκελα ππφ ηεο Δπηηξνπήο ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία, ζήκαηα,
παζζάινπο ή νξφζεκα.
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΄Αξζξνλ 10.
Σα νξφζεκα ζέινπζη ηεζή εηο νξαηήλ απ' αιιήισλ απφζηαζηλ, ζα ψζηλ
εξηζκεκέλα, ε δε ηνπνζεζία θαη ν αξηζκφο απηψλ ζα ζεκεηψληαη ελ ραξηνγξαθηθψ
πίλαθη.
΄Αξζξνλ 11.
Σα νξηζηηθά πξσηφθνιια νξνζεηήζεσο, νη επηζπλαπηφκελνη ράξηαη ραη
έγγξαθα ζα γίλσζηλ εηο ηξία πξνηφηππα, σλ δχν ζα δηαβηβαζζψζηλ εηο ηαο
Κπβεξλήζεηο ησλ νκφξσλ Κξαηψλ, ην δε ηξίηνλ εηο ηελ Κπβέξλεζηλ ηεο Γαιιηθήο
Γεκνθξαηίαο, ήηηο ζέιεη επηδφζεη επίζεκα ηνχησλ αληίγξαθα εηο ηαο ππνγξαςάζαο
ηελ παξνχζαλ πλζήθελ Γπλάκεηο.
΄Αξζξνλ 12.
Ζ ιεθζείζα απφθαζηο ηε 13ε Φεβξνπαξίνπ 1914 ππφ ηεο πλδηαζθέςεσο
ηνπ Λνλδίλνπ εηο εθηέιεζηλ ησλ άξζξσλ 5 ηεο πλζεθεο ηνπ Λνλδίλνπ ηεο 17/30
Μαΐνπ 1913, θαη 15 ηεο πλζεθεο ησλ Αζελψλ ηεο 1/14 Ννεκβξίνπ 1913, ε
θνηλνπνηεζείζα εηο ηελ Διιεληθελ Κπβέξλεζηλ ηε 13 Φεβξνπαξίνπ 1914 θαη
αθνξψζα εηο ηελ θπξηαξρίαλ ηεο Διιάδνο επί ησλ λήζσλ ηεο Αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ, εθηφο ηεο Ίκβξνπ, Σελέδνπ θαη ησλ Λαγνπζψλ λήζσλ (Μαπξπψλ), ηδία
ησλ λήζσλ Λήκλνπ, ακνζξάθεο, Μπηηιήλεο, Υίνπ, άκνπ θαη Ηθαξίαο,
επηθπξνχληαη, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πλζήθεο ησλ
ζπλαθψλ πξνο ηαο ππφ ηελ θπξηαξρίαλ ηεο Ηηαιίαο δηαηεινχζαο λήζνπο, πεξί σλ
δηαιακβάλεη ην άξζξνλ 15. Δθηφο αληηζέηνπ δηαηάμεσο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, αη
λήζνη, αη θείκελαη εηο κηθξνηέξαλ απφζηαζηλ ησλ ηξηψλ κηιιίσλ ηεο αζηαηηθήο
αθηήο, παξακέλνπζηλ ππφ ηελ ηνπξθηθήλ θπξηαξρίαλ.
΄Αξζξνλ 13.
Πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο εηξήλεο, ε Διιεληθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχηαη λα
ηεξή ελ ηαηο λήζνηο Μπηηιήλε, Υίσ, άκσ θαη Ηθαξία ηα αθφινπζα κέηξα:
1. Αη εηξεκέλαη λήζνη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζψζηλ εηο εγθαηάζηαζηλ λαπηηθήο
βάζεσο ή εηο αλέγεξζηλ νρπξσκαηηθνχ ηίλνο έξγνπ.
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2. Θα απαγνξεπζή εηο ηελ Διιεληθήλ ζηξαηησηηθήλ αεξνπινΐαλ λα
ππεξίπηαηαη ηνπ εδάθνπο ηεο αθηήο ηεο Αλαηνιίαο.
Αληηζηνίρσο,

ε

Οζσκαληθή

Κπβέξλεζηο

ζα

απαγνξεχζε

εηο

ηελ

ζηξαηησηηθήλ αεξνπινΐαλ απηήο λα ππεξίπηαηαη ησλ ξεζεηζψλ λήζσλ.
3.

Αη ειιεληθαί ζηξαηησηηθαί δπλάκεηο ελ ηαηο εηξεκέλαηο λήζνηο ζα

πεξηνξηζζψζη εηο ηνλ ζπλήζε αξηζκφλ ησλ δηα ηελ ζηξαηησηηθήλ ππεξεζίαλ
θαινπκέλσλ, νίηηλεο δχλαληαη λα εθγπκλάδσληαη επί ηφπνπ, σο θαη εηο δχλακηλ
ρσξνθπιαθήο θαη αζηπλνκίαο αλάινγνλ πξνο ηελ εθ' νινθιήξνπ ηνπ ειιεληθνχ
εδάθνπο ππάξρνπζαλ ηνηαχηελ.
Άξζξνλ 14.
Αη λήζνη Ίκβξνο θαη Σέλεδνο, παξακέλνπζαη ππφ ηελ ηνπξθηθήλ θπξηαξρίαλ,
ζα απνιαχσζηλ εηδηθήο δηνηθεηηθήο νξγαλψζεσο, απνηεινχκελεο εθ ηνπηθψλ
ζηνηρείσλ θαη παξερνχζεο πάζαλ εγγχεζηλ εηο ηνλ κε κνπζνπικαληθφλ ηζαγελή
πιεζπζκφλ δη' φ,ηη αθνξά εηο ηελ ηνπηθήλ δηνίθεζηλ θαη ηελ πξνζηαζίαλ ησλ
πξνζψπσλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ.
Ζ δηαηήξεζηο ηεο ηάμεσο ζα εμαζθαιίδεηαη ελ απηαίο δη' αζηπλνκίαο
ζηξαηνινγνπκέλεο κεηαμχ ηνπ ηζαγελνχο πιεζπζκνχ, ηε θξνληίδη ηεο σο άλσ
πξνβιεπνκέλεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο ππφ ηα δηαηαγάο ηεο νπνίαο ζα δηαηειή.
Αη ζπλνκνινγεζείζαη ή ζπλνκνινγεζεζφκελαη κεηαμχ Διιάδνο θαη
Σνπξθίαο ζπκθσλίαη, αη αθνξψζαη ηελ αληαιιαγήλ ησλ Διιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ
πιεζπζκψλ, δελ ζα εθαξκνζζψζηλ εηο ηνπο θαηνίθνπο ησλ λήζσλ Ίκβξνπ θαη
Σελέδνπ.
Άξζξνλ 15.
Ζ Σνπξθία παξαηηείηαη ππέξ ηεο Ηηαιίαο παληφο δηθαηψκαηνο θαη ηίηινπ επί
ησλ θάησζη απαξηζκνπκέλσλ λήζσλ, ηνπηέζηη ηεο Αζηππάιαηαο, Ρφδνπ, Υάιθεο,
Καξπάζνπ, Κάζζνπ, Σήινπ, Νηζχξνπ, Καιχκλνπ, Λέξνπ, Πάηκνπ, Λεηςνχο, χκεο
θαη Κσ, ησλ θαηερνκέλσλ λπλ ππφ ηεο Ηηαιίαο θαη ησλ λεζίδσλ ησλ εμ απηψλ
εμαξησκέλσλ, σο θαη ηεο λήζνπ Καζηειινξίδνπ (φξα ράξηελ ππ' αξ. 2).
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Άξζξνλ 16.
Ζ Σνπξθία δήινη φηη παξαηηείηαη παληφο ηίηινπ θαη δηθαηψκαηνο πάζεο θχζεσο επί
ησλ εδαθψλ ή ελ ζρέζεη πξνο ηα εδάθε άηηλα θείληαη πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ππφ ηεο παξνχζεο πλζήθεο νξίσλ, σο θαη επί ησλ λήζσλ, εθηφο εθείλσλ σλ ε
θπξηαξρία έρεη αλαγλσξηζζή απηή δηα ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ηεο ηχρεο ησλ
εδαθψλ θαη ησλ λήζσλ ηνχησλ θαλνληζζείζεο ε θαλνληζζεζνκέλεο κεηαμχ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.
Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνπζη ηαο ζπλνκνινγεζείζαο ή
ζπλνκνινγεζεζνκέλαο ηδηαηηέξαο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ
νκφξσλ ρσξψλ ιφγσ ηεο γεηηληάζεσο απηψλ.
΄Αξζξνλ 17.
Ζ παξαίηεζηο ηεο Σνπξθίαο απφ παληφο δηθαηψκαηνο θαη ηίηινπ απηήο επί
ηεο Αηγχπηνπ θαη επί ηνπ νπδάλ ζεσξείηαη γελνκέλε απφ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ
1914.
΄Αξζξνλ 18.
Ζ Σνπξθία απαιάζζεηαη πάζεο ππνρξεψζεσο αθνξψζεο εηο ηα νζσκαληθά
δάλεηα ηα εγγπεκέλα δηα ηνπ αηγππηηαθνχ θφξνπ, ήηνη ηα δάλεηα ηνπ 1855, 1891
θαη 1894.
Σσλ δηα ηελ ππεξεζίαλ ησλ ηξηψλ ηνχησλ δαλείσλ γελνκέλσλ ππφ ηεο
Αηγχπηνπ εηεζίσλ θαηαβνιψλ, απνηεινπζψλ ζήκεξνλ κέξνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ
Γεκνζίνπ Αηγππηηαθνχ

Υξένπο, ε Αίγππηνο απαιιάζζεηαη πάζεο άιιεο

ππνρξεψζεσο σο πξνο ην Γεκφζηνλ Οζσκαληθφλ Υξένο.
΄Αξζξνλ 19.
Μεηαγελέζηεξαη ζπκθσλίαη, ζπλαθζεζφκελαη ππφ φξνπο θαζνξηζηένπο
κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Γπλάκεσλ, ζα δηαθαλνλίζσζη ηα πξνθχπηνληα
δεηήκαηα εθ ηεο αλαγλσξίζεσο ηνπ Αηγππηηαθνχ Κξάηνπο, εθ' νπ δελ
εθαξκφδνληαη

ατ

δηαηάμεηο

ηεο

παξνχζεο

πλζήθεο,

ατ

αθνξψζαη

απνζπαζζέληα απφ ηεο Σνπξθίαο εδάθε δπλάκεη ηεο πλζήθεο ηαχηεο.

ηα
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΄Αξζξνλ 20.
Ζ

Σνπξθία

δεινί

φηη

αλαγλσξίδεη

ηελ πξνζάξηεζηλ ηεο Κχπξνπ

αλαθεξπρζείζαλ ππφ ηεο Βξεηηαληθήο Κπβεξλήζεσο ηελ 5ελ Ννεκβξίνπ 1914.
΄Αξζξνλ 21.
Οη ηνχξθνη, νη εγθαηεζηεκέλνη ελ ηε λήζσ Κχπξσ θαηά ηελ 5ελ Ννεκβξίνπ
1914, ζα απνθηήζσζηλ, εθ' νηο φξνηο πξνβιέπεη ν εγρψξηνο λφκνο, ηελ
βξεηηαληθήλ ηζαγέλεηαλ, απνβάιινληεο σο εθ ηνχηνπ ηελ ηνπξθηθήλ.
Θα δχλαληαη, ελ ηνχηνηο, επί δχν έηε απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο
παξνχζεο πλζήθεο, λα αζθήζσζη δηθαίσκα επηινγήο ππέξ ηεο ηνπξθηθήο
ηζαγελείαο·ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, δένλ λα εγθαηαιείςσζη ηελ Κχπξνλ εληφο
δψδεθα κελψλ, αθ' εο εκέξαο αζθήζσζη ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο.
Ωζαχησο απνβάιινπζη ηελ ηνπξθηθήλ ηζαγέλεηαλ, νη ηνχξθνη ππήθννη, νη
εγθαηεζηεκέλνη ελ ηε λήζσ Κχπξσ θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πλζήθεο, νίηηλεο θαηά ηελ επνρήλ απηήλ έρνπζηλ απνθηήζεη ή πξφθεηηαη λα
απνθηήζσζη ηελ βξεηηαληθήλ ηζαγέλεηαλ, ζπλεπεία αηηήζεσο ππνβιεζέζεο θαηά
ηαο δηαηάμεηο ηεο εγρσξίνπ λνκνζεζίαο.
Δλλνείηαη φηη ε Κπβέξλεζηο ηεο Κχπξνπ ζα δχλαηαη λα αξλεζή ηελ
βξεηηαληθήλ ηζαγέλεηαλ εηο ηνπο απνθηήζαληνο, άλεπ ηεο αδείαο ηεο Σνπξθηθήο
Κπβεξλήζεσο, πάζαλ άιιελ ηζαγέλεηαλ εθηφο ηεο ηνπξθηθήο.
Άξζξνλ 22.
Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27, ε Σνπξθία
δεινί φηη αλαγλσξίδεη ηελ νξηζηηθήλ θαηάξγεζηλ παληφο δηθαηψκαηνο ή πξνλνκίνπ
πάζεο θχζεσο, σλ απήιαπελ ελ Λπβχε, δπλάκεη ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ηεο
18εο Οθησβξίνπ 1912 θαη ησλ ζπλαθψλ Πξάμεσλ.
ΔΗΓΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξνλ 23.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε αλαγλσξίδνπζη θαη δηαθεξχηηνπζη ηελ
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αξρήλ ηεο ειεπζεξίαο δηειεχζεσο θαη πινπ, δηα ζαιάζζεο ή δηα ηνπ αέξνο, ελ
θαηξψ εηξήλεο σο θαη ελ θαηξψ πνιέκνπ, εληφο ησλ ζηελψλ ηνπ Διιεζπφληνπ, ηεο
Πξνπνληίδνο θαη ηνπ Βνζπφξνπ, σο πξνβιέπεηαη ελ ηε εηδηθή πκβάζεη ηνπ
θαζεζηψηνο ησλ ηελψλ ηε ζπλνκνινγεζείζε ππφ ζεκεξηλήλ εκεξνκελίαλ.
Ζ χκβαζηο αχηε ζα έρε ην απηφ θχξνο θαη ηελ απηήλ ηζρχλ έλαληη ησλ ψδε
ζπκβαιινκέλσλ Τςειψλ Μεξψλ, σο εάλ πεξηείρεην ελ ηε παξνχζε πλζήθε.
Άξζξνλ 24.
Ζ ζπλνκνινγεζείζα ζήκεξνλ εηδηθή χκβαζηο πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ελ
ησ άξζξσ 2 ηεο παξνχζεο πλζήθεο, πεξηγξαθφκελεο κεζνξίνπ, ζα έρε ην απηφ
θχξνο θαη ηελ απηήλ ηζρχλ έλαληη ησλ ψδε ζπκβαιινκέλσλ Τςειψλ Μεξψλ, σο
εάλ πεξηείρεην ελ ηε παξνχζε πλζήθε.
Άξζξνλ 25.
Ζ Σνπξθία ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίζε ηελ πιήξε ηζρχλ ησλ πλζεθψλ
εηξήλεο θαη ησλ πξνζζέησλ πκβάζεσλ, αίηηλεο ζπλσκνινγήζεζαλ ππφ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ κεηά ησλ Γπλάκεσλ αίηηλεο επνιέκεζαλ παξά ην
πιεπξφλ ηεο Σνπξθίαο, λα απνδερζή ηαο απνθάζεηο αίηηλεο ειήθζεζαλ ή ζα
ιεθζψζηλ αλαθνξηθψο πξνο ηα εδάθε ηεο ηέσο Γεξκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο
Απζηξίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο θαη λα αλαγλσξίζε ηα λέα Κξάηε
εληφο ησλ νχησ θαζνξηζζέλησλ ζπλφξσλ.
΄Αξζξνλ 26.
Ζ Σνπξθία δεινί απφ ηνχδε φηη αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηα ζχλνξα ηεο
Γεξκαλίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Διιάδνο, ηεο Οπγγαξίαο, ηεο
Πνισλίαο,

ηεο

Ρνπκαλίαο,

ηνπ

εξβν-Κξναην-ινβεληθνχ

θαη

ηνπ

Σζερνζινβαθηθνχ Κξάηνπο, σο ηαχηα θαζνξίδνληαη ή ζέινπζη θαζνξηζζή ππφ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ελ άξζξσ 25 πλζεθψλ ή ππφ πάζεο ζπκπιεξσκαηηθήο
ζπκβάζεσο.
΄Αξζξνλ 27.
Οπδεκία πνιηηηθή, λνκνζεηηθή ή δηνηθεηηθή εμνπζία ή δηθαηνδνζία ζέιεη
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αζθεζή, δη' νηνλδήπνηε ιφγνλ, ππφ ηεο Κπβεξλήζεσο ή ησλ Αξρψλ ηεο Σνπξθίαο
εθηφο ηνπ ηνπξθηθνχ εδάθνπο επί ησλ ππεθφσλ εδάθνπο δηαηεινχληνο ππφ ηελ
θπξηαξρίαλ ή ην πξνηεθηνξάηνλ ησλ ινηπψλ Γπλάκεσλ ησλ ππνγξαςαζψλ ηελ
παξνχζαλ πλζήθελ θαη επί ησλ ππεθφσλ εδάθνπο απνζπαζζέληνο ηεο
Σνπξθίαο.
Δλλνείηαη φηη ε πλεπκαηηθή δηθαηδνζία ησλ ζξεζθεπηηθψλ κνπζνπικαληθψλ
Αξρψλ δελ ζέιεη πνζψο ζηγή.
΄Αξζξνλ 28.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε δεινχζηλ φηη απνδέρνληαη, έθαζηνλ ην θαζ*
εαπηφ, ηελ πιήξε θαη ππφ πάζαλ έπνςηλ θαηάξγεζηλ ησλ Γηνκνινγήζεσλ ελ
Σνπξθία.
΄Αξζξνλ 29.
Οη Μαξνθελνί ππήθννη Γάιινη θαη νη Σπλήζηνη ζα ππφθεηληαη θαηά πάληα ελ
Σνπξθία εηο ην απηφ θαζεζηψο εηο φ θαη νη ινηπνί Γάιινη.
Οη ππεθφνη ηεο Ληβχεο ζα ππφθεηληαη θαηά πάληα ελ Σνπξθία εηο ην απηφ
θαζεζηψο εηο ν θαη νη ινηπνί ππήθννη Ηηαινί.
Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ πξνδηθάδνπζη ηελ ηζαγέλεηαλ ησλ ελ
Σνπξθία εγθαηεζηεκέλσλ πξνζψπσλ ησλ θαηαγφκελσλ εθ ηεο Σχληδαο, ηεο
Ληβχεο θαη ηνπ Μαξφθνπ.
Αληηζηνίρσο, νη ηνχξθνη ππήθννη ζα απνιαχσζηλ ελ ηαηο ρψξαηο, σλ νη
θάηνηθνη επσθεινχληαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ 1 θαη 2, ηνπ απηνχ θαζεζηψηνο
ηνπ νπνίνπ απνιαχνπζηλ εv Γαιιία θαη ελ Ηηαιία.
Σν θαζεζηψο εηο ν ζα ππάγσληαη ελ Σνπξθία ηα εθ ησλ ρσξψλ, σλ νη
θάηνηθνη απνιαχνπζη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ 1, πξνεξρφκελα εκπνξεχκαηα ή
ηα εηο ηα ρψξαο ηαχηαο θαηεπζπλφκελα θαη, αληηζηνίρσο, ην θαζεζηψο εηο ν ζα
ππάγσληαη ελ ηαηο ξεζείζαηο ρψξαηο ηα εθ Σνπξθίαο, πξνεξρφκελα ή δη' απηήλ
πξννξηδφκελα εκπνξεχκαηα, ζέιεη θαζνξηζζή εθ ζπκθψλνπ κεηαμχ ησλ
Κπβεξλήζεσλ Γαιιίαο θαη Σνπξθίαο.
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ΣΜΖΜΑ Β'
ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ
Άξζξνλ 30.
Οη ηνχξθνη ππήθννη, νη εγθαηεζηεκέλνη εηο ηα εδάθε άηηλα, δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πλζήθεο, απνζπψληαη ηεο Σνπξθίαο, θαζίζηαληαη
απηνδηθαίσο θαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο εγρσξίνπ λνκνζεζίαο ππήθννη ηνπ Κξάηνπο
εηο ν ην έδαθνο κεηαβηβάδεηαη.
Άξζξνλ 31.
Οη άγνληεο ειηθίαλ άλσ ησλ 18 εηψλ, νίηηλεο απνβάιινπζη ηελ ηνπξθηθήλ
ηζαγέλεηαλ θαη απνθηψζηλ απηνδηθαίσο λένλ ηζαγέλεηαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30,
έρνπζη δηθαίσκα επηινγήο ππέξ ηεο ηνπξθηθήο ηζαγελείαο επί δχν έηε απφ ηεο
ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο .
Άξζξνλ 32.
Οη άγνληεο ειηθίαλ άλσ ησλ 18 εηψλ, νίηηλεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη εηο έδαθνο
απνζπψκελνλ ηεο Σνπξθίαο ζπκθψλσο πξνο ηελ παξνχζαλ πλζήθελ θαη νίηηλεο
δηαθέξνπζη θπιεηηθψο ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ξεζέληνο εδάθνπο,
έρνπζη δηθαίσκα επί δχν έηε απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πλζήθεο λα αζθήζσζηλ επηινγήλ ππέξ ηεο ηζαγελείαο ελφο ησλ Κξαηψλ, έλζα ε
πιεηνλφηεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηεο απηήο θπιήο κεηά ηνπ αηφκνπ ηνπ αζθνχληνο
ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο θαη ππφ ηνλ φξνλ ηεο ζπγθαηαζέζεσο ηνπ Κξάηνπο
ηνχηνπ.
Άξζξνλ 33.
Οη αζθήζαληεο ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο, ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 31 θαη 32, νθείινπζηλ, εληφο ησλ επνκέλσλ δψδεθα κελψλ, λα
κεηαθέξσζη ηελ θαηνηθίαλ ησλ εηο ην Κξάηνο ππέξ νπ ήζθεζαλ ηελ επηινγήλ.
Δίλαη ειεχζεξνη λα δηαηεξήζσζη ηελ ελ θέθηεληαη αθίλεηνλ πεξηνπζίαλ ελ ησ
εδάθεη ηνπ Κξάηνπο, έλζα είρνλ ηελ θαηνηθίαλ ησλ πξν ηεο παξ' απηψλ γελνκέλεο
επηινγήο.
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Γχλαληαη δε λα απνθνκίζσζη ηα θηλεηά απηψλ πάζεο θχζεσο, ρσξίο λα
ππνβιεζψζηλ έλεθα ηνχηνπ εηο νπδέλ εηζαγσγηθφλ ε εμαγσγηθφλ ηέινο ή δαζκφλ.
΄Αξζξνλ 34.
Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ ζπκθσληψλ, αίηηλεο ζα απέβαηλνλ αλαγθαίνη
κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ αζθνπζψλ ηελ ελ ηνηο απνζπσκέλαηο ηεο Σνπξθίαο
ρψξαηο εμνπζίαλ θαη ησλ Κπβεξλεζεσλ ησλ ρσξψλ έλζα εηζίλ εγθαηεζηεκέλνη, νη
άγνληεο ειηθίαλ άλσ ησλ 18 (ησλ ηνχξθνη ππήθννη, νη θαηαγφκελνη εμ εδάθνπο
απνζπψκελνπ ηεο Σνπξθίαο δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο θαη εγθαηεζηεκέλνη
εηο ην εμσηεξηθφλ θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο απηήο, δχλαληαη λα αζθήζσζηλ
επηινγήλ ππέξ ηεο επηθξαηνχζεο ελ ηε ρψξα εμ εο θαηάγνληαη ηζαγελείαο, εάλ
ζπλδέσληαη θπιεηηθψο κεηά ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ηαχηεο
θαη εάλ ε αζθνχζα ηελ εμνπζίαλ Κπβέξλεζηο ζπλαηλέζε εηο ηνχην. Σν δηθαίσκα
ηνχην ηεο επηινγήο δένλ λα αζθεζή εληφο δχν εηψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο
ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
΄Αξζξνλ 35.
Αη ζπκβαιιφκελαη Γπλάκεηο αλαιακβάλνπζη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο νπδέλ
παξεκβάιισζη πξφζθνκκα εηο ηελ άζθεζηλ ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο ηνπ
πξνβιεπνκέλνπ ππφ ηεο παξνχζεο πλζήθεο ή ησλ ζπλνκνινγεζεηζψλ
πλζεθψλ Δηξήλεο κεηά ηεο Γεξκαλίαο, Απζηξίαο, Βνπιγαξίαο ή Οπγγαξίαο, ή ππφ
πλζήθεο ζπλνκνινγεζείζεο κεηαμλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνχησλ Γπλάκεσλ πιελ
ηεο Σνπξθίαο, ή κηαο εμ απηψλ θαη ηεο Ρσζζίαο, ή κεηαμχ απηψλ ηνχησλ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ θαη επηηξεπνχζεο εηο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηελ
απφθηεζηλ πάζεο άιιεο πξνζηηήο απηνίο ηζαγελείαο.
΄Αξζξνλ 36.
Αη ζχδπγνη αθνινπζνχζη ηελ θαηάζηαζηλ ησλ ζπδχγσλ απηψλ θαη ηα ειηθίαο
θάησ ησλ 18 εηψλ ηέθλα ηελ ησλ γνλέσλ ησλ δηα παλ φ,ηη αθνξά εηο ηελ
εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο.
ΣΜΖΜΑ Δ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ
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΄Αξζξνλ 37.
Ζ Σνπξθία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο αη ελ ηνηο άξζξνηο 38 - 44
πεξηερφκελαη δηαηάμεηο αλαγλσξηζζψζηλ σο ζεκειηψδεηο λφκνη, φπσο νπδείο
λφκνο ή θαλνληζκφο ή επίζεκνο ηηο πξάμηο δηαηειψζηλ ελ αληηθάζεη ή ελ αληηζέζεη
πξνο ηαο δηαηάμεηο ηαχηαο θαη φπσο νπδείο λφκνο ή θαλνληζκφο ή επίζεκνο ηηο
πξάμηο θαηηζρχσζηλ απηψλ.
Άξζξνλ 38.
Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ λα παξέρε εηο
πάληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Σνπξθίαο πιήξε θαη απφιπηνλ πξνζηαζίαλ ηεο δσήο
θαη ηεο ειεπζεξίαο απηψλ, αδηαθξίησο γελλήζεσο, εζληθφηεηνο, γιψζζεο, θπιήο ή
ζξεζθείαο.
Πάληεο νη θάηνηθνη ηεο Σνπξθίαο δηθαηνχληαη λα πξεζβεχσζηλ ειεπζέξσο,
δεκνζία ηε θαη θαη' ηδίαλ, πάζαλ πίζηηλ, ζξεζθείαλ ή δνμαζίαλ σλ ε άζθεζηο δελ
ήζειελ είλαη αζπκβίβαζηνο πξνο ηελ δεκφζηαλ ηάμηλ θαη ηα ρξεζηά ήζε.
Αη κε κνπζνπικαληθαί κεηνλφηεηεο ζα απνιαχσζηλ πιήξσο ηεο ειεπζεξίαο
θπθινθνξίαο θαη κεηαλαζηεχζεσο, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ εθαξκνδνκέλσλ, εθ'
φινπ ή κέξνπο ηνπ εδάθνπο, εηο άπαληαο ηνπο ηνχξθνπο ππεθφνπο κέηξσλ άηηλα,
ήζεινλ ηπρφλ ιεθζή ππφ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ράξηλ ηεο εζληθήο ακχλεο
θαη ηεο ηεξήζεσο ηεο δεκνζίαο ηάμεσο.
Άξζξνλ 39.
Οη αλήθνληεο εηο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο ππήθννη ηνχξθνη ζα
απνιαχσζη ησλ απηψλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ σλ θαη νη
κνπζνπικάλνη.
Πάληεο νη θάηνηθνη ηεο Σνπξθίαο, άλεπ δηαθξίζεσο ζξεζθεχκαηνο, ζα ψζηλ
ίζνη απέλαληη ηνπ λφκνπ.
Ζ δηαθνξά ζξεζθείαο, δνμαζίαο ή πίζηεσο δελ νθείιεη λα απνηειέζε
θψιπκα δη* νπδέλα ηνχξθνλ ππήθννλ σο πξνο ηελ απφιαπζηλ ησλ αζηηθψλ θαη
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηδία ηελ παξαδνρήλ εηο ηαο δεκνζίαο ζέζεηο, αμηψκαηα
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θαη ηηκάο ή ηελ εμάζθεζηλ ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ θαη βηνκεραληψλ.
Οπδείο πεξηνξηζκφο ζέιεη επηβιεζή θαηά ηεο ειεπζέξαο ρξήζεσο παξά
παληφο ηνχξθνπ ππεθφνπ νηαζδήπνηε γιψζζεο, είηε ελ ηαηο ηδησηηθαίο ή
εκπνξηθαίο ζρέζεζηλ, είηε σο πξνο ηελ ζξεζθείαλ ηνλ ηχπνλ θαη πάζεο θχζεσο
δεκνζηεχκαηα, είηε ελ ηαηο δεκνζίαηο ζπλαζξνίζεζηλ.
Παξά ηελ χπαξμηλ ηεο επηζήκνπ γιψζζεο, ζα παξέρσληαη αη πξνζήθνπζαη
επθνιίαη εηο ηνπο ηνχξθνπο ππεθφνπο, ηνπο ιαινχληεο γιψζζαλ άιιελ ή ηελ
ηνπξθηθήλ, δηα ηελ πξνθνξηθήλ ρξήζηλ ηεο γιψζζεο, απηψλ ελψπησλ ησλ
δηθαζηεξίσλ.
Άξζξνλ 40.
Οη ηνχξθνη ππήθννη, νη αλήθνληεο εηο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο, ζα
απνιαχσζη "λνκηθψο" θαη πξαγκαηηθψο ηεο απηήο πξνζηαζίαο θαη ησλ απηψλ
εγγπήζεσλ σλ απνιαχνπζη θαη νη ινηπνί ηνχξθνη ππήθννη, ζα έρσζηλ ηδίσο ίζνλ
δηθαίσκα λα ζπληζηψζη, δηεπζχλσζη θαη επνπηεχσζηλ, ηδίαηο δαπάλαηο, παληφο
είδνπο, θηιαλζξσπηθά, ζξεζθεπηηθά ή θνηλσθειή ηδξχκαηα, ζρνιεία θαη ινηπά
εθπαηδεπηήξηα κεηά ηνπ δηθαηψκαηνο λα πνηψληαη ειεπζέξσο ελ απηνίο ρξήζηλ ηεο
γιψζζεο ησλ θαη λα ηειψζηλ ειεπζέξσο ηα ηεο ζξεζθείαο ησλ.
΄Αξζξνλ 41.
Δλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξείαηο, έλζα δηακέλεη ζεκαληηθή αλαινγία
ππεθφσλ, κε κνπζνπικάλσλ ε Σνπξθηθε Κπβέξλεζηο ζα παξέρε σο πξνο ηελ
δεκνζίαλ εθπαίδεπζηλ, ηαο πξνζήθνπζαο επθνιίαο πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο ελ ηνηο
δεκνηηθνίο ζρνιείνηο παξνρήο ελ ηε ηδία απηψλ γιψζζε, ηεο δηδαζθαιίαο εηο ηα
ηέθλα ησλ ελ ιφγσ ηνχξθσλ ππεθφσλ. Ζ δηάηαμηο αχηε δελ θσιχεη ηελ Σνπξθηθήλ
Κπβέξλεζηλ λα θαηαζηήζε ππνρξεσηηθήλ ηελ δηδαζθαιίαλ ηεο ηνπξθηθήο γιψζζεο
ελ ηνηο εηξεκέλνηο ζρνιείνηο.
Δλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξείαηο, έλζα ππάξρεη ζεκαληηθή αλαινγία ηνχξθσλ
ππεθφσλ αλεθφλησλ εηο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο, ζέιεη εμαζθαιηζζή εηο
ηαο κεηνλφηεηαο ηαχηαο δηθαία ζπκκεηνρή εηο ηελ δηάζεζηλ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ,
άηηλα ηπρφλ ζα ερνξεγνχλην εθ ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ππφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Κξάηνπο ή ησλ δεκνηηθψλ θαη ινηπψλ πξνυπνινγηζκψλ επί εθπαηδεπηηθψ
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ζξεζθεπηηθψ ή θηιαλζξσπηθψ ζθνπψ.
Σα πνζά ηαχηα ζα θαηαβάιισληαη εηο ηνπο αξκνδίνπο αληηπξνζψπνπο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαζηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ.
΄Αξζξνλ 42.
Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο δέρεηαη λα ιάβε απέλαληη ησλ κε κνπζνπικαληθψλ
κεηνλνηεησλ, φζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθήλ ή πξνζσπηθήλ απηψλ θαηάζηαζηλ,
πάληα ηα θαηάιιεια κέηξα, φπσο ηα δεηήκαηα ηαχηα θαλνλίδσληαη ζπκθψλσο
πξνο ηα έζηκα ησλ κεηνλνηεησλ ηνχησλ.
Σα κέηξα ηαχηα ζέινπζηλ επεμεξγαζζε εηδηθαί επίηξνπαη, απνηεινχκελαη εμ
ίζνπ αξηζκνχ αληηπξνζψπσλ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο θαη κηαο εθάζηεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ κεηνλνηήησλ. Δλ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο, ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο
θαη ην πκβνχιηνλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζέινπζη δηνξίζεη, απφ θνηλνχ,
επηδηαηηεηήλ εθιεγφκελνλ κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ λνκνκαζψλ.
Ζ Σνπξθηθε Κπβέξλεζηο ππνρξενχηαη λα παξέρε πάζαλ πξνζηαζίαλ εηο ηαο
εθθιεζίαο, ζπλαγσγάο, λεθξνηαθεία θαη ινηπά ζξεζθεπηηθά θαζηδξχκαηα ησλ
εηξεκέλσλ κεηνλνηήησλ. Δηο ηα επαγή θαζηδξχκαηα σο θαη ηα ζξεζθεπηηθά θαη
θηιαλζξσπηθά θαηαζηήκαηα ησλ απηψλ κεηνλνηήησλ, ησλ ήδε επξηζθνκέλσλ ελ
Σνπξθία, ζα παξέρεηαη πάζα επθνιία θαη άδεηα, ε δε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο,
πξνθεηκέλνπ

πεξί

ηδξχζεσο

λέσλ

ζξεζθεπηηθψλ

θαη

θηιαλζξσπηθψλ

θαζηδξπκάησλ, νπδεκίαλ ζέιεη αξλεζή εθ ησλ αλαγθαίσλ επθνιηψλ, αίηηλεο έρνπζηλ
εμαζθαιηζζή εηο ηα ινηπά ηδησηηθά θαζηδξχκαηα νκνίαο θχζεσο.
Άξζξνλ 43.
Οη εηο ηαο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο αλήθνληεο ηνχξθνη ππήθννη δελ
ζα ψζηλ ππνρξεσκέλνη λα εθηειψζη πξάμεηο απνηεινχζαο παξάβαζηλ ηεο πίζηεσο
ή ησλ ζξεζθεπηηθψλ ησλ εζίκσλ, νχηε ζα πεξηπίπησζηλ εηο αληθαλφηεηα ηίλα
αξλνχκελνη λα παξαζηψζηλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή λα εθηειέζσζη λφκηκφλ
ηίλα πξάμηλ θαηά ηελ εκέξαλ ηεο εβδνκαδηαίαο ησλ αλαπαχζεσο.
Οπρ ήηηνλ, ε δηάηαμηο απηή δελ απαιάζζεη ηνπο ηνχξθνπο ηνχηνπο
ππεθφνπο ησλ ππνρξεψζεσλ, αίηηλεο επηβάιινληαη εηο πάληαο ηνπο ινηπνχο
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ηνχξθνπο ππεθφνπο πξνο ηήξεζηλ ηεο δεκνζίαο ηάμεσο.
Άξζξνλ 44.
Ζ Σνπξθία παξαδέρεηαη φπσο αη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ηνπ
παξφληνο Σκήκαηνο, εθ' φζνλ αθνξψζηλ εηο ηνπο κε κνπζνπικάλνπο ππεθφνπο
ηεο Σνπξθίαο, απνηειέζσζηλ ππνρξεψζεηο δηεζλνχο ζπκθέξνληνο θαη ηεζψζηλ ππφ
ηελ εγγχεζηλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. Αη δηαηάμεηο αχηαη δελ δχλαληαη λα
ηξνπνπνηεζψζηλ άλεπ ηεο ζπγθαηαζέζεσο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
Ζ Βξεηηαληθή Απηνθξαηνξία, ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Ηαπσλία ππνρξενχληαη
δηα ηεο παξνχζεο πλζήθεο λα κε αξλεζψζη ηελ ζπγθαηάζεζηλ απηψλ εηο πάζαλ
ηξνπνπνίεζηλ ησλ εηξεκέλσλ άξζξσλ, ελ ήζειε θαηά ηνπο λνκίκνπο ηχπνπο
απνθαζίζεη ε πιεηνςεθία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
Ζ Σνπξθία δέρεηαη φπσο παλ Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ
Δζλψλ έρε ην δηθαίσκα λα επηζχξε ηελ πξνζνρήλ ηνπ πκβνπιίνπ επί πάζεο
παξαβάζεσο ή θηλδχλνπ παξαβάζεσο νηαζδήπνηε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνχησλ θαη
φπσο ην πκβνχιηνλ δχλαηαη λα ελεξγή θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ θαη παξέρε
νηαζδήπνηε νδεγίαο θξηλφκελνο θαηαιιήινπο θαη απνηειεζκαηηθφο ελ ηε
πεξηζηάζεη.
Ζ Σνπξθία δέρεηαη πξνο ηνχηνηο φπσο, ελ πεξηπηψζεη δηρνγλσκίαο επί
λνκηθψλ ή πξαγκαηηθψλ δεηεκάησλ αθνξψλησλ ηα άξζξα ηαχηα, κεηαμχ ηεο
Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο θαη κηαο νηαζδήπνηε ησλ ινηπψλ ππνγξαςαζψλ ηελ
παξνχζαλ πλζήθελ Γπλάκεσλ ή πάζεο άιιεο Γπλάκεσο Μέινπο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, ε ηνηαχηε δηρνγλσκία ζεσξεζή σο
δηεζλνχο ραξαθηήξαο δηαθνξά θαηά ην γξάκκα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ πκθψλνπ ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο δέρεηαη φπσο πάζα ηνηνχηνπ είδνπο δηαθνξά, επί
ηε αηηήζεη ηνπ εηέξνπ ησλ Μεξψλ, παξαπέκπεηαη εηο ην Γηαξθέο Γηθαζηήξηνλ
Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο.
Ζ απφθαζηο ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ ζα ε αλέθθιεηνο, ζα έρε δε ηελ
ηζρχλ θαη ην θχξνο απνθάζεσο εθδνζείζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
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πκθψλνπ.
Άξζξνλ 45.
Σα αλαγλσξηζζέληα δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο δηθαηψκαηα
εηο ηαο ελ Σνπξθία κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο, αλαγλσξίδνληαη επίζεο ππφ
ηεο Διιάδνο εηο ηαο ελ ησ εδάθεη απηήο επξηζθνκέλαο κνπζνπικαληθάο
κεηνλφηεηαο.
ΜΔΡΟ Β' ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΣΜΖΜΑ Α'
ΓΖΜΟΗΟΝ ΟΘΧΜΑΝΗΚΟΝ ΥΡΔΟ
Άξζξνλ 46.
Σν Γεκφζηνλ Οζσκαληθφλ Υξένο, σο θαζνξίδεηαη ελ ησ ζπλεκκέλσ ησ
παξφληη Σκήκαηη Πίλαθη, ζα θαηαλεκεζή, ζπκθψλσο πξνο ηνπο ελ ησ παξφληη
Σκήκαηη φξνπο, κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο, ησλ Κξαηψλ ππέξ ησλ νπνίσλ
απεζπάζζεζαλ εδάθε εθ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζπλεπεία ησλ
Βαιθαληθψλ πνιέκσλ ηνπ 1912-1913, ησλ Κξαηψλ εηο ηα νπνία παξερσξήζεζαλ
αη ελ ηνηο άξζξνηο 12 θαη 15 ηεο παξνχζεο πλζήθεο αλαθεξφκελαη λήζνη θαη ην ελ
ησ ηειεπηαίσ εδαθίσ ηνπ παξφληνο άξζξνπ έδαθνο θαη ηέινο ησλ λεσζηί
δεκηνπξγεζέλησλ Κξαηψλ ελ ηνηο αζηαηηθνίο εδάθεζη ηνηο απνζπσκέλνηο εθ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο. Άπαληα ηα σο
είξεηαη Κξάηε ζα ζπκκεηάζρσζη πξνο ηνχηνηο, ππφ ηνπο ελ ησ παξφληη Σκήκαηη
δηαγξαθφκελνπο φξνπο, ησλ εηεζίσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αθνξσζψλ εηο ηελ
ππεξεζίαλ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο απφ ησλ ρξνλνινγηψλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ελ άξζξσ 53.
Απφ ησλ ελ ησ άξζξσ 53 ρξνλνινγηψλ, ε Σνπξθία επ' νπδελί ιφγσ δχλαηαη
λα ζεσξεζή ππεχζπλνο δηα ηαο κεξίδαο ζπκκεηνρήο δη' σλ επεβαξχλζεζαλ ηα
ινηπά Κξάηε.
Σν έδαθνο ηεο Θξάθεο, φπεξ θαηά ηελ 1ελ Απγνχζηνπ 1914 δηεηέιεη ππφ
ηελ νζσκαληθήλ θπξηαξρίαλ, επξίζθεηαη δ' εθηφο ησλ ελ ησ άξζξσ 2 ηεο παξνχζεο
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πλζήθεο δηαγξαθνκέλσλ νξίσλ ηεο Σνπξθίαο, ζα ζεσξεζή, δη' φ,ηη αθνξά ηελ
θαηαλνκήλ ηνπ δεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο, σο απνζπαζζέλ εθ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
΄Αξζξνλ 47.
Δληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο
παξνχζεο πλζήθεο, ην πκβνχιηνλ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ ρξένπο νθείιεη λα
θαζνξίζε, επί ηε νξηδνκέλε εv ηνηο άξζξνηο 50 θαη 51 βάζεη, ην πνζφλ ησλ εηεζίσλ
ρξεσιπηηθψλ δφζεσλ ησλ αλαινγνπζψλ εηο ηα ελ ησ Μέξεη Α' ηνπ ζπλεκκέλνπ ησ
παξφληη Σκήκαηη Πίλαθνο αλαθεξφκελα δάλεηα θαη επηβαξπλνπζψλ έθαζηνλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ Κξαηψλ, λα θέξε δε εηο γλψζηλ ησλ Κξαηψλ ηνχησλ ην ελ ιφγσ
πνζφλ.
Σα Κξάηε ηαχηα δηθαηνχληαη λ' απνζηείισζηλ εηο Κσλζηαληηλνχπνιηλ
αληηπξνζψπνπο, ίλα παξαθνινπζήζσζη ηαο επί ηνχηνπ εξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ
ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο.
Σν

πκβνχιηνλ

ηνπ

Υξένπο

ζα

εθπιεξσζε

ηα

θαζήθνληα

άηηλα

πξνβιέπνληαη ππφ ηνπ άξζξνπ 134 ηεο κεηά ηεο Βνπιγαξίαο πλζήθεο Δηξήλεο
ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 1919.
Πάζαη αη ηπρφλ αλαθπεζφκελαη δηαθνξαί κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
Μεξψλ, σο πξνο ηελ εθαξκνγελ ησλ ελ ησ παξφληη άξζξσ δηαηππνπκέλσλ
αξρψλ, ζα παξαπέκπσληαη, εληφο κελφο ην βξαδχηεξνλ απφ ηεο ελ ησ πξψησ
εδαθίσ πξνβιεπνκέλεο θνηλνπνηήζεσο, εηο δηαηηεηήλ, ηνλ νπνίνλ ην πκβνχιηνλ
ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζέιεη παξαθιεζή λα δηνξίζε θαη φζηηο νθείιεη λα
απνθαζίζε εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ θαη' αλψηαηνλ φξηνλ.
Αη απνδνραί ηνπ δηαηηεηνχ ζέινπζη θαζνξηζζή ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαη επηβαξχλεη κεηά ησλ ινηπψλ εμφδσλ ηεο δηαηηεζίαο ηα
ελδηαθεξφκελα Μέξε.
Αη απνθάζεηο ηνπ δηαηηεηνχ ζα ψζηλ ακεηάθιεηνη. Ζ πξνζθπγή εηο ηνλ
εηξεκέλνλ δηαηηεηήλ δελ ζα αλαζηέιιε ηελ πιεξσκήλ ησλ εηεζίσλ ρξεσιπηηθψλ
δφζεσλ.
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΄Αξζξνλ 48.
Σα Κξάηε, εθηφο ηεο Σνπξθίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζέιεη θαηαλεκεζή ην
Γεκφζηνλ Οζσκαληθφλ Υξένο, σο ηνχην θαζνξίδεηαη ελ ησ Μέξεη Α' ηνπ
ζπλεκκέλνπ ησ παξφληη Σκήκαηη Πίλαθνο, νθείινπζηλ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ
κελψλ απφ ηεο γελεζνκέλεο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 θνλνπνηήζεσο ηνπ
αλαινγνχληνο ελη εθάζησ ηνχησλ κέξνπο εθ ησλ ελ ησ ξεζέληη άξζξσ
πξνβιεπνκέλσλ εηεζίσλ βαξψλ, λα παξάζρσζηλ εηο ην πκβνχιηνλ ηνπ Υξένπο
ηθαλάο εγγπήζεηο πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο πιεξσκήο ηνπ κεξηδίνπ απηψλ.
Δλ ε πεξηπηψζεη αη εγγπεζεηο αχηαη δελ ήζεινλ δνζή εληφο ηεο σο άλσ
πξνζεζκίαο, ε ελ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο σο πξνο ην θαηάιιεινλ ησλ δνζεηζψλ
εγγπήζεσλ, πάζα Κπβέξλεζηο ππνγξάςαζα ηελ παξνχζαλ πλζήθελ δχλαηαη λα
αλαθέξεηαη εηο ην πκβνχιηνλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
Σν πκβνχιηνλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζα δχλαηαη λα αλαζέηε εηο ηνπο
δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, ηνπο πθηζηακέλνπο ελ ηαηο ρψξαηο, εθηφο ηεο
Σνπξθίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαηαλέκεηαη ην ρξένο, ηελ είζπξαμηλ ησλ πξνζφδσλ
αίηηλεο εδφζεζαλ σο εγγχεζηο. Αη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ
Δζλψλ ζα ψζηλ ακεηάθιεηνη.
΄Αξζξνλ 49.
Δληφο ελφο κελφο, αθ' εο εκέξαο ήζειε θαζνξηζζή νξηζηηθψο, ζπκθψλσο
πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47, ην πνζφλ ησλ εηεζίσλ ρξεσιπηηθψλ δφζεσλ ην
αλαινγνχλ εθάζησ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κξαηψλ, ζέιεη ζπλέιζεη ελ Παξηζίνηο
Δπηηξνπή φπσο νξίζε ηνλ ηξφπνλ ηεο θαηαλνκήο ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ
Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο, σο ηνχην θαζνξίδεηαη ελ ησ Μέξεη Α' ηνπ
ζπλεκκέλνπ ησ παξφληη Σκεκαηη Πίλαθνο. Ζ θαηαλνκή αχηε ζέιεη γίλεη θαηά ηελ
απηήλ αλαινγία ηελ εθαξκνζζείζαλ επί ηεο δηαλνκήο ησλ εηεζίσλ ρξεσιπηηθψλ
δφζεσλ, ιακβαλνκέλσλ ππ' φςεη ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ δαλείσλ σο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο.
Ζ ελ ησ 1σ εδαθίσ πξνβιεπνκέλε Δπηηξνπε ζα απαξηίδεηαη εμ ελφο
αληηπξνζψπνπ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, ελφο αληηπξνζψπνπ ηνπ πκβνπιίνπ
ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο, ελφο αληηπξνζψπνπ ησλ Γαλείσλ, εθηφο ηνπ
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Ζλνπνηεκέλνπ θαη ησλ Σνπξθηθψλ Λαρεηνθφξσλ Οκνινγηψλ, σο θαη ηνπ
αληηπξνζψπνπ, νλ ελ έθαζηνλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κξαηψλ έρεη ην δηθαίσκα λα
δηνξίζε. Παλ δήηεκα, εθ' νπ ε Δπηηξνπή δελ ήζειε θαηαιήμεη εηο ζπκθσλίαλ, ζα
παξαπέκπεηαη εηο ηνλ ππφ ηνπ άξζξνπ 47, εδάθηνλ 4, πξνβιεπφκελνλ δηαηηεηήλ.
Δλ ε πεξηπηψζεη ηε Σνπξθία ήζειελ απνθαζίζεη λα εθδψζε λένπο ηίηινπο
εθπξνζσπνχληαο ην αλαινγνχλ απηή κέξνο, ν θαηακεξηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ
Υξένπο ζα γίλε ελ πξψηνηο, φζνλ αθνξά ηελ Σνπξθίαλ, ππφ ζπκβνπιίνπ
απνηεινπκέλνπ εθ ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, ηνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο θαη ηνπ
αληηπξνζψπνπ ησλ Γαλείσλ, εθηφο ηνπ Ζλνπνηεκέλνπ θαη ησλ Λαρεηνθφξσλ
Σνπξθηθψλ Οκνινγηψλ. Οη λεσζηί εθδνζέληεο ηίηινη ζα παξαδίδσληαη εηο ηελ
Δπηηξνπήλ, ήηηο ζα κεξηκλήζε πεξί ηεο παξαδφζεσο απηψλ εηο ηνπο θαηφρνπο,
ππφ φξνπο πηζηνπνηνχληαο ηελ απαιιαγήλ ηεο Σνπξθίαο σο θαη ην δηθαίσκα ησλ
θαηφρσλ έλαληη ησλ ινηπψλ Κξαηψλ άηηλα επηβαξχλνληαη δηα κέξνπο ηνπ
Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο. Οη εθδνζέληεο ηίηινη, νη εθπξνζσπνχληεο ην
κεξίδηνλ εθάζηνπ Κξάηνπο επί ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο, ζα ψζηλ
απειιαγκέλνη ελ ηνηο ρψξαηο ησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ παληφο
δηθαηψκαηνο ραξηνζήκνπ ή ινηπψλ ηειψλ, άηηλα ζα ζπλεπήγεην ε ξεζείζα
έθδνζηο.
Ζ πιεξσκή ησλ επηβαξπλνπζψλ έθαζηνλ ελδηαθεξφκελνλ Κξάηνο εηεζίσλ
ρξεσιπηηθψλ δφζεσλ δελ δχλαηαη λα αλαβιεζή ζπλεπεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ησλ αθνξσζψλ εηο ηελ θαηαλνκήλ ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ.
Άξζξνλ 50.
Ζ θαηαλνκή ησλ ελ ησ άξζξσ 47 πξνβιεπνκέλσλ εηεζίσλ βαξψλ σο θαη ε
ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο, πεξί νπ ην
άξζξνλ 49, ζέινπζη γίλεη σο εμήο:
1φλ Σα πξν ηεο 17εο Οθησβξίνπ 1912 δάλεηα θαη ηα ζπλαθή πξνο απηά
βάξε ζέινπζη θαηαλεκεζή κεηαμχ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, σο αχηε
πθίζηαην θαηφπηλ ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ ηνπ 1912-1913, ησλ Βαιθαληθψλ
Κξαηψλ ππέξ σλ απεζπάζζε έδαθνο εθ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
ζπλεπεία ησλ ξεζέλησλ πνιέκσλ, θαη ησλ Κξαηψλ εηο ά παξερσξήζεζαλ νη ελ
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ηνηο άξζξνηο 12 θαη 15 ηεο παξνχζεο πλζήθεο αλαθεξφκελαη λήζνη. Αη εδαθηθαί
κεηαβνιαί, νη επειζνχζαη αθ' εο εηέζεζαλ ελ ηζρχί νη ηεξκαηίζαζαη ηνπο πνιέκνπο
ηνχηνπο πλζήθαη ή ατ κεηαγελέζηεξαη ηνηαχηαη, ζέινπζη ιεθζή ππ' φςηλ.
2νλ Σν παξακέλνλ εηο βάξνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κεηά ηελ
πξψηελ ηαχηελ δηαλνκήλ ππφινηπνλ ησλ δαλείσλ θαη ην ππφινηπνλ ησλ ζπλαθψλ
πξνο απηά εηεζίσλ ρξεσιπηηθψλ δφζεσλ, επμεκέλα δηα ησλ δαλείσλ ησλ
ζπλνκνινγεζέλησλ ππφ ηεο εηξεκέλεο Απηνθξαηνξίαο κεηαμχ ηεο 17εο Οθησβξίνπ
1912 θαη ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 1914, σο θαη ησλ ζπλαθψλ πξνο ηαχηα εηεζίσλ
ρξεσιπηηθψλ δφζεσλ, ζα θαηαλεκεζψζη κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο, ησλ λεσζηί ελ Αζία
δεκηνπξγεζέλησλ Κξαηψλ, ππέξ σλ απεζπάζζε έδαθνο εθ ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο, θαη ηνπ Κξάηνπο εηο ν
παξερσξήζε ην ελ ησ ηειεπηαίσ εδαθίσ ηνπ άξζξνπ 46 ηεο πλζήθεο ηαχηεο
αλαθεξφκελνλ έδαθνο.
Ζ θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλε δη' έθαζηνλ δάλεηνλ επί ηνπ πνζνχ ηνπ
πθηζηακέλνπ θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο θεθαιαίνπ.
Άξζξνλ 51.
Σν πνζφλ ηνπ αλαινγνχληνο εθάζησ ελδηαθεξφκελσ Κξάηεη κέξνπο εθ ησλ
εηεζίσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο ζπλεπεία ηεο ελ ησ
άξζξσ 50 πξνβιεπνκέλεο θαηαλνκήο, ζέιεη θαζνξηζζή σο εμήο:
1φλ Όζνλ αθνξά εηο ηελ πξνβιεπνκέλελ ελ ηε 1ε παξαγξάθσ ηνπ άξζξνπ
50 θαηαλνκήλ, ζέιεη ελ πξψηνηο θαζνξηζζή ην κέξνο ην βαξχλνλ ην ζχλνιν ησλ ελ
ηνηο άξζξνηο 12 θαη 15 αλαθεξνκέλσλ λήζσλ θαη ησλ εθ ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο απνζπαζζέλησλ εδαθψλ ζπλεπεία ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ. Σν
κέξνο ηνχην δένλ λα έρε, ελ ζρέζεη πξνο ην νιηθφλ πνζφλ ησλ δηαλεκεηέσλ
εηεζίσλ ρξεσιπηηθψλ δφζεσλ ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50, ηελ
απηήλ

αλαινγίαλ

ελ

θαη

ν

κέζνο

φξνο

ησλ

νιηθψλ

πξνζφδσλ

ησλ

πξναλαθεξνκέλσλ λήζσλ θαη εδαθψλ, νκνχ ιακβαλνκέλσλ, πξνο ηνλ κέζνλ
φξνλ ησλ νιηθψλ πξνζφδσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαηά ηα νηθνλνκηθά
έηε 1910-1911 θαη 1911 -1912, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξντφληνο ησλ
επηβιεζέλησλ ησ 1907 πξνζζέησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ.
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Σν νχησ θαζνξηδφκελνλ πνζφλ ζέιεη κεηά ηαχηα θαηαλεκεζή κεηαμχ ησλ
Κξαηψλ εηο ά παξερσξήζεζαλ ηα ελ ησ πξνεγνπκέλσ εδαθίσ αλαθεξφκελα
εδάθε, ην δε κέξνο, φπεξ ζπλεπψο ζα επηβαξχλε ελ έθαζηνλ ησλ Κξαηψλ ηνχησλ,
δένλ λα έρε, σο πξνο ην θαηαλεκεζέλ κεηαμχ απηψλ νιηθφλ πνζφλ, ηελ απηήλ
αλαινγίαλ, νίαλ έρεη ν κέζνο φξνο ησλ πξνζφδσλ ηνπ εηο έθαζηνλ Κξάηνο
παξαρσξεζέληνο εδάθνπο πξνο ηνλ κέζνλ φξνλ ησλ νιηθψλ πξνζφδσλ θαηά ηα
νηθνλνκηθά έηε 1910-1911 θαη 1911-1912 ηνπ ζπλφινπ ησλ εδαθψλ, άηηλα απεζπάζζεζαλ εθ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζπλεπεία ησλ Βαιθαληθψλ
πνιέκσλ, θαη ησλ ελ ηνηο άξζξνηο 12 θαη 15 αλαθεξνκέλσλ λήζσλ. Δλ ησ
ππνινγηζκψ ησλ ελ ησ παξφληη εδαθίσ πξνβιεπνκέλσλ πξνζφδσλ δελ ζα
ιεθζψζηλ ππ' φςηλ αη εηζπξάμεηο ησλ ηεισλείσλ.
2νλ Όζνλ αθνξά ηα απνζπψκελα εθ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
εδάθε δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εδάθνπο
εηο ν αθνξά ην ηειεπηαίνλ εδάθηνλ ηνπ άξζξνπ 46, ην πνζφλ ηνπ αλαινγνχληνο
εθάζησ ελδηαθεξνκέλσ Κξάηεη κεξηδίνπ, δένλ λα έρε, ελ ζρέζεη πξνο ην νιηθφλ
πνζφλ ησλ εηεζίσλ ρξεσιπηηθψλ δφζεσλ, ησλ θαηαληκεηέσλ ζπκθψλσο ηαηο
δηαηάμεζη ηεο 2αο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 50, ηελ απηήλ αλαινγίαλ, ελ
παξνπζηάδεη ν κέζνο φξνο ησλ πξνζφδσλ ηνπ απνζπψκελνπ εδάθνπο πξνο ηνλ
κέζνλ φξνλ ησλ νιηθψλ πξνζφδσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαηά ηα
νηθνλνκηθά έηε 1910-1911 θαη 1911-1912 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξντφληνο
ησλ επηβιεζέλησλ ησ 1907 πξνζζέησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ), κεησκέλσλ θαηά ην
αλαινγνχλ κέξνο εηο ηα ελ ηε 1ε παξαγξάθσ αλαθεξφκελα εδάθε θαη ηαο λήζνπο.
Άξζξνλ 52.
Αη πξνβιεπφκελαη πξνθαηαβνιαί ελ ησ Μέξεη Β' ηνπ ζπλεκκέλνπ ησ
παξφληη Σκήκαηη Πίλαθνο, ζα θαηαλεκεζψζη κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ ελ ησ
άξζξσ 46 αλαθεξνκέλσλ Κξαηψλ, ππφ ηνπο εμήο φξνπο:
1νλ Όζνλ αθνξά εηο ηαο πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πηλάθη πξνθαηαβνιάο,
αίηηλεο πθίζηαλην θαηά ηελ 17ελ Οθησβξίνπ 1912, ην πνζφλ ηνπ κε θαηαβιεζέληνο
θεθαιαίνπ, αλ ππάξρε ηνηνχηνλ, θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πλζήθεο, σο θαη νη ιήμαληεο ηφθνη απφ ησλ ελ ησ πξψησ εδαθίσλ ηνπ άξζξνπ 53
αλαθεξνκέλσλ πξνζεζκηψλ θαη αη γελφκελαη πιεξσκαί απφ ησλ πξνζεζκηψλ
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ηνχησλ, ζα θαηαλεκεζψζη ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο 1εο παξαγξάθνπ
ηνπ άξζξνπ 50 θαη ηεο 1εο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 51.
2νλ Όζνλ αθνξά ην αλαινγνχληα εηο ηελ Οζσκαληθήλ Απηνθξνηνξίαλ
πνζά, ζπλεπεία ηεο πξψηεο ηαχηεο θαηαλνκήο, θαη ηαο πξνβιεπνκέλαο ελ ησ
πίλαθη πξνθαηαβνιάο, αίηηλεο ζπλήθζεζαλ ππφ ηεο εηξεκέλεο Απηνθξαηνξίαο
κεηαμχ ηεο 17εο Οθησβξίνπ 1912 θαη ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 1914, ην πνζφλ ηνπ κε
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ, εάλ ηπρφλ ππάξρε θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο
παξνχζεο πλζήθεο, σο θαη νη ιήμαληεο απφ ηεο 1εο Μαξηίνπ 1920 ηφθνη θαη αη
γελφκελαη απφ ηεο πξνζεζκίαο ηαχηεο πιεξσκαί, ζα θαηαλεκεζψζη ζπκθψλσο
πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο 2αο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 50 θαη ηεο 2αο παξαγξάθνπ
ηνπ άξζξνπ 51.
Σν πκβνχιηνλ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο νθείιεη, εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, λα θαζνξίζε ην
εθάζησ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κξαηψλ αλαινγνχλ κέξνο εθ ησλ σο είξεηαη
πξνθαηαβνιψλ θαη λα θέξε εηο γλψζηλ απηψλ ην πνζφλ ηνχην.
Σα πνζά, δη' σλ επεβαξλχζεζαλ ηα ινηπά εθηφο ηεο Σνπξθίαο θξάηε, ζα
θαηαβάιινληαη ππ' απηψλ εηο ην πκβνχιηνλ ηνπ Υξένπο θαη ζα πιεξψλσληαη ππφ
ηνπ ηειεπηαίνπ ηνχηνπ εηο ηνπο πηζησηάο ή ζα θέξσληαη ππ' απηφλ εηο πίζησζηλ ηεο
Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ γελνκέλσλ πιεξσκψλ ππφ ηεο
Σνπξθίαο είηε ιφγσ ηφθσλ, είηε ιφγσ θαηαβνιψλ δηα ινγαξηαζκφλ ησλ εηξεκέλσλ
Κξαηψλ.
Αη ελ ησ πξνεγνπκέλσ εδαθίσ πξνβιεπφκελαη θαηαβνιαί ζα γίλσληαη δηα
πέληε ίζσλ εηεζίσλ δφζεσλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πλζήθεο. Σν κέξνο ησλ πιεξσκψλ ηνχησλ, φπεξ δένλ λα θαηαβιεζή εηο ηνπο
πηζησηάο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζα θέξε ηνπο ελ ηνηο ζπκβνιαίνηο ησλ
πξνθαηαβνιψλ ζπλνκνινγεζέληαο ηφθνπο. Σν αλαινγνχλ εηο ην Σνπξθηθφλ
Κξάηνο κέξνο ζα θαηαβιεζή αηφθσο.
΄Αξζξνλ 53.
Αη εηήζηαη ρξεσιπηηθαί δφζεηο ησλ δαλείσλ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ
Υξένπο, σο ηνχην θαζνξίδεηαη ελ ησ Μέξεη Α' ηνπ ζπλεκκέλνπ ησ παξφληη Σκήκαηη
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Πίλαθνο, αη νθεηιφκελαη ππφ ησλ θξαηψλ, ππέξ σλ απεζπάζζε έδαθνο εθ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζπλεπεία ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, ζα ψζηλ
απαηηεηαί απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ησλ πλζεθψλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ
κεηεβηβάζζεζαλ ηα εδάθε ηαχηα εηο ηα εηξεκέλα Κξάηε. Όζνλ αθνξά εηο ηαο ελ ησ
άξζξσ 12 αλαθεξνκέλαο λήζνπο, ην ρξεσιχζηνλ ζα ε απαηηεηφλ απφ ηεο 1/14εο
Ννεκβξίνπ 1913, φζνλ δ' αθνξά ηαο ελ ησ άξζξσ 15 λήζνπο, απφ ηεο 1 Σεο
Οθησβξίνπ 1912.
Αη νθεηιφκελαη ρξεσιπηηθαί δφζεηο ππφ ησλ λεσζηί δεκηνπξγεζέλησλ
Κξαηψλ ελ ηνηο απνζπψκελνπ. ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο αζηαηηθνίο εδάθεζη
δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο θαη ππφ ηνπ Κξάηνπο εηο ν παξερσξήζε ην ελ ησ
ηειεπηαίσ εδαθίσ ηνπ άξζξνπ 46 έδαθνο, ζα ψζηλ απαηηεηαί απφ ηεο 1εο Μαξηίνπ
1920.
Άξζξνλ 54.
Σα ελ ησ Μέξεη Α' ηνπ ζπλεκκέλνπ ησ παξφληη Σκήκαηη Πίλαθνο
απαξηζκνχκελα έληνθα γξακκάηηα ηνπ 1911, 1912 θαη 1913, ζέινπζη πιεξσζή
κεηά ησλ ζπκθσλεζέλησλ ηφθσλ, εληφο δέθα εηψλ ελ ηνηο ζπκβνιαίνηο
νξηδνκέλσλ πξνο πιεξσκήλ πξνζεζκηψλ.
Άξζξνλ 55.
Σα ελ ησ άξζξσ 46 αλαθεξφκελα Κξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
Σνπξθίαο, ζα θαηαβάισζηλ εηο ην πκβνχιηνλ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο
ηαο εηεζίαο ρξεσιπηηθάο δφζεηο αίηηλεο αθνξψζηλ εηο ην Γεκφζηνλ Οζσκαληθφλ
Υξένο, σο ηνχην θαζνξίδεηαη ελ ησ ζπλεκκέλσ ησλ παξφληη Σκήκαηη Πίλαθη, θαη αη
νπνίαη, επηβαξχλνπζαη απηά θαη θαηαζηάζαη απαηηεηαί απφ ησλ ελ ησ άξζξσ 53
πξνβιεπνκέλσλ ρξνλνινγηψλ, θαζπζηεξνχληαη. Ζ πιεξσκή απηή ζέιεη γίλεη
αηφθσο δη' είθνζηλ ίζσλ εηεζίσλ δφζεσλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο
παξνχζεο πλζήθεο.
Σν πνζφλ ησλ εηεζίσλ ρξεσιπηηθψλ δφζεσλ ησλ θαηαβαιινκέλσλ ππφ
ησλ ινηπψλ, πιελ ηεο Σνπξθίαο, Κξαηψλ εηο ην πκβνχιηνλ ηνπ Υξένπο, ζα
θέξεηαη ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ηνχηνπ, κέρξη ζπκπιεξψζεσο ησλ ππφ ηεο Σνπξθίαο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ δηα ινγαξηαζκφλ ησλ εθεκέλσλ Κξαηψλ, εηο κείσζηλ ησλ
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θαζπζηεξνπκέλσλ πνζψλ άηηλα ήζειελ αθφκε νθείιεη ε Σνπξθία.
Άξζξνλ 56.
Σν Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο δελ ζα
πεξηιάβε πιένλ αληηπξνζψπνπο ησλ γεξκαλψλ, απζηξηαθψλ θαη νχγγξσλ
θαηφρσλ.
Άξζξνλ 57.
Δπί ηνπ εδάθνπο ησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, αη πξνζεζκίαη
πξνζαγσγήο ησλ ηνθνκεξηδίσλ ησλ δαλείσλ θαη ησλ πξνθαηαβνιψλ ηνπ
Γεκνζίνπ Οζσκαληθνχ Υξένπο θαη ησλ νζσκαληθψλ δαλείσλ ηνπ 1855, 1891 θαη
1894, ησλ εγγπεκέλσλ δηά ηνπ θφξνπ ηεο Αηγχπηνπ, θαη αη πξνζεζκίαη
πξνζαγσγήο ησλ θιεξσζέλησλ ηίηισλ ησλ εηξεκέλσλ δαλείσλ πξνο εμφθιεζηλ,
ζα ζεσξεζψζηλ σο αλαζηαιείζαη απφ ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1914 κέρξη ηεο ιήμεσο
ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
ΣΜΖΜΑ Β'
ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑΦΟΡΟΗ
΄Αξζξνλ 58.
Ζ Σνπξθία αθ' ελφο, θαη αη ινηπαί ζπκβαιιφκελαη Γπλάκεηο (εμαηξέζεη ηεο
Διιάδνο) αθ' εηαίξνπ, παξαηηνχληαη ακνηβαίσο πάζεο ρξεκαηηθεο απαηηήζεσο δηα
ηαο απσιείαο ε δεκίαο αο ε Σνπξθία θαη αη εηξεκέλαη Γπλάκεηο σο θαη νη ππήθννη
απηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ) ππέζηεζαλ θαηά ηελ
απφ 1εο Απγνλζηνπ 1914 κέρξη ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο
πεξίνδνλ, είηε ζπλεπεία πνιεκηθψλ πξάμεσλ, είηε εθ κέηξσλ επηηάμεσο,
κεζεγγπήζεσο, δηαζέζεσο ή δεκεχζεσο.
Οπρ ήηηνλ, ε πξνεγνπκέλε δηάηαμηο δελ ζίγεη ηαο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Γ
(Οηθνλνκηθνί φξνη) ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Ζ Σνπξθία παξαηηείηαη ππέξ ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ
(εμαηξέζεη ηεο Διιάδνο) παληφο δηθαηψκαηνο επί ησλ εηο ρξπζφλ πνζψλ, άηηλα
κεηεβηβάζζεζαλ ππφ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Απζηξίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 259 εδ.
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1. ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 1919 κεηά ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ άξζξνπ
210 εδ. 1. ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ηεο 10εο επηεκβξίνπ 1919 κεηά ηεο Απζηξίαο.
Αθπξνχληαη πάζαη αη ππνρξεψζεηο πιεξσκήο, δη' σλ έρεη επηβαξπλζή ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιηνλ ηνπ Γεκνζίνπ Οζσκαληθνλχ Υξένπο είηε δπλάκεη ηεο
πκβάζεσο ηεο 20εο Ηνπλίνπ 1331 (3 Ηνπιίνπ 1915) ηεο αθνξψζεο εηο ην
ηνπξθηθφλ ραξηνλφκηζκα ηεο πξψηεο εθδφζεσο, είηε δπλάκεη ηνπ επί ησλ
ραξηνλνκηζκάησλ ηνχησλ νπηζζνγξάθνπ θεηκέλνπ.
Ζ Σνπξθία απνδέρεηαη επίζεο λα κε δεηήζε παξά ηεο Βξεηηαληθήο
Κπβεξλήζεσο ή παξά ησλ ππεθφσλ απηήο ηελ απφδνζηλ ησλ πιεξσζέλησλ
πνζψλ δηα ηα πνιεκηθά ζθάθε, άηηλα παξεγγέιζεζαλ ελ Αγγιία ππφ ηεο
Οζσκαληθήο Κπβεξλήζεσο θαη επεηάρζεζαλ ππφ ηεο Βξεηηαληθήο Κπβεξλήζεσο
θαηά ην 1914, παξαηηνπκέλε πάζεο εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ απαηηήζεσο.
΄Αξζξνλ 59.
Ζ Διιάο αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζηλ απηήο φπσο επαλνξζψζε ηαο
πξνμελεζείζαο ελ Αλαηνιία δεκίαο εθ πξάμεσλ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ή ηεο
ειιεληθήο δηνηθήζεσο αληηζέησλ πξνο ηνπο λφκνπο ηνπ πνιέκνπ.
Δμ άιινπ ε Σνπξθία, ιακβάλνπζα ππ' φςηλ ηελ νηθνλνκηθήλ θαηάζηαζηλ ηεο
Διιάδνο, σο αχηε πξνθχπηεη εθ ηεο παξαηάζεσο ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ
απηνχ,

παξαηηείηαη

νξηζηηθψο

πάζεο

απαηηήζεσο

θαηά

ηεο

Διιεληθήο

Κπβεξλήζεσο πεξί επαλνξζψζεσλ.
Άξζξνλ 60.
Σα Κξάηε, ππέξ σλ απεζπάζζε ή απνζπάηαη έδαθνο εθ ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο, είηε ζπλεπεία ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, είηε δπλάκεη ηεο
παξνχζεο πλζήθεο, ζα απνθηήζσζηλ άλεπ αληαιιάγκαηνο πάζαλ ηδηνθηεζίαλ
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θεηκέλελ ελ ησ εδάθεη ηνχησ.
Δλλνείηαη φηη νη δπλάκεη ησλ Απηνθξαηνξηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο 26εο
Απγνχζηνπ 1324 (8 επηεκβξίνπ 1908) θαη 20εο Απξηιίνπ 1325 (2 Μαΐνπ 1909)
κεηαβηβαζζείζαη εθ ηνπ Απηνθξαηνξηθνχ Σακείνπ εηο ην Κξάηνο ηδηνθηεζίαη, σο θαη
αη θαηά ηελ 30ελ Οθησβξίνπ 1918 δηαηεινχζαη ππφ ηελ δηαρείξηζηλ ηνπ
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Απηνθξαηνξηθνχ Σακείνπ επ' σθειεία δεκνζίαο ππεξεζίαο, πεξηιακβάλνληαη
κεηαμχ ησλ ελ ησ πξνεγνπκέλσ εδαθίσ αλαθεξνκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ησλ
εηξεκέλσλ Κξαηψλ ππνθαζηζηακέλσλ εηο ηελ Οζσκαληθήλ Κπβέξλεζηλ φζνλ
αθνξά ηαο ηδηνθηεζίαο ηαχηαο θαη ππνρξενπκέλσλ λα ζεβαζζψζη ηα επ' απηψλ
ζπλεζηεκέλα Βαθνχθηα.
Ζ αλαθπείζα δηαθνξά κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο θαη ηεο
Σνπξθηθήο σο πξνο ηαο ηδηνθηεζίαο ηαο κεηαβηβαζζείζαο εθ ηνπ Απηνθξαηνξηθνχ
Σακείνπ εηο ην Κξάηνο θαη θεηκέλαο εληφο ησλ πεξηειζφλησλ εηο ηελ Διιάδα
εδαθψλ ηεο πξψελ Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, είηε ζπλεπεία ησλ Βαιθαληθψλ
πνιέκσλ, είηε κεηαγεζηέξσο, ζα ππνβιεζή, επί ηε βάζεη ζπλνκνινγεζεζνκέλνπ
ζπλππνζρεηηθνχ, εηο Γηαηηεηηθφλ Γηθαζηήξηνλ ελ Υάγε, ζπκθψλσο πξνο ην
ζπλεκκέλνλ ηε πλζήθε ησλ Αζελψλ ηεο 1/14εο Ννεκβξίνπ 1913, ππ' αξηζ. 2,
εηδηθφλ Πξσηφθνιινλ.
Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζέινπζη κεηαβάιεη ηελ λνκηθήλ θχζηλ
ησλ επ' νλφκαηη ηνπ Απηνθξαηνξηθνχ Σακείνπ εγγεγξακκέλσλ θαη ππφ ηελ
δηαρείξηζηλ απηνχ δηαηειεζαζψλ ηδηνθηεζηψλ, ησλ κε αλαθεξνκέλσλ ελ ηνηο
εδαθίνηο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξνλ 61.
Οη δηαθαηνχρνη πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζπληάμεσλ, νίηηλεο εγέλνλην
δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο ππήθννη άιινπ ηηλφο Κξάηνπο, εθηφο ηεο
Σνπξθίαο, νπδεκίαλ ζα δχλαληαη λα αζθήζσζη, ιφγσ ησλ ζπληάμεσλ ηνχησλ,
απαίηεζηλ θαηά ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο.
Άξζξνλ 62.
Ζ Σνπξθία αλαγλσξίδεη ηελ κεηαβίβαζηλ παζψλ ησλ πηζηψζεσλ, αο έρνπζηλ
ελαληίνλ απηήο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε Βνπιγαξία θαη ε Οπγγαξία ζπκθψλσο
πξνο ην άξζξνλ 261 ηεο ελ Βεξζαιιίαηο ζπλνκνινγεζείζεο ηε 28ε Ηνπλίνπ 1919
πλζήθεο Δηξήλεο κεηά ηεο Γεξκαλίαο θαη πξνο ηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ
πλζεθψλ Δηξήλεο ηεο 10εο επηεκβξίνπ 1919 κεηά ηεο Απζηξίαο, ηεο 27εο
Ννεκβξίνπ 1919 κεηά ηελ Βνπιγαξίαο θαη ηεο 4εο Ηνπλίνπ 1920 κεηά ηεο
Οπγγαξίαο.
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Αη ινηπαί ζπκβαιιφκελαη Γπλάκεηο ζπκθσλνχζηλ φπσο απαιιάμσζη ηελ
Σνπξθίαλ ησλ επηβαξπλφλησλ ηαχηελ, εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ, ρξεψλ.
Αη πηζηψζεηο αο ε Σνπξθία έρεη ελαληίνλ ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο
Βνπιγαξίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο κεηαβηβάδνληαη σζαχησο εηο ηαο εηξεκέλαο
ζπκβαιινκέλαο Γπλάκεηο.
΄Αξζξνλ 63.
Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο, εθ ζπκθψλνπ κεηά ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ
Γπλάκεσλ, δεινί φηη απαιιάζζεη ηελ Γεξκαληθήλ Κπβέξλεζηλ ηεο αλαιεθζείζεο
ππ' απημήο δηαξθνχληνο ηνπ πνιέκνπ ππνρξεψζεσο, φπσο απνδέρεηαη γξακκάηηα
εθδεδνκέλα ππφ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, εθ' σξηζκέλε ηηκή ζπλαιιάγκαηνο,
πξνο πιεξσκήλ εμαρζεζνκέλσλ εθ Γεξκαλίαο εηο Σνπξθίαλ εκπνξεπκάησλ κεηά
ηνλ πφιεκνλ
ΜΔΡΟ Γ' ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
΄Αξζξνλ 64.
Δλ ησ παξφληη Μέξεη, ε έθθξαζηο "χκκαρνη Γπλάκεηο" δεινί ηαο
ζπκβαιινκέλαο Γπλάκεηο, εθηφο ηεο Σνπξθίαο ν φξνο "χκκαρνη ππήθννη"
πεξηιακβάλεη ηα θπζηθά πξφζσπα, ηαο εηαηξείαο, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηα
ηδξχκαηα ηα ππαγφκελα εηο ηαο ζπκβαιινκέλαο δπλάκεηο, εθηφο ηεο Σνπξθίαο, ή
εηο Κξάηνο ή έδαθνο δηαηεινχλ ππφ ην πξνηεθηνξάηνλ κηαο ησλ εηξεκέλσλ
Γπλάκεσλ.
Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ησλ αθνξσζψλ εηο ηνπο
"πκκάρνπο ππεθφνπο", ζα επσθειψληαη ηα πξφζσπα, άηηλα, κε φληα ππήθννη
ησλ πκκάρσλ Γπλάκεσλ, ππήρζεζαλ ππφ ησλ νζσκαληθψλ Αξρψλ, ιφγσ ηεο
πξνζηαζίαο εο πξάγκαηη απήιαπνλ εθ κέξνπο ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ, εηο ην
απηφ θαζεζηψο, εηο ν θαη νη χκκαρνη ππήθννη, θαη ππέζηεζαλ σο εθ ηνχηνπ
δεκίαο.
ΣΜΖΜΑ Α'
ΠΔΡΗΟΤΗΑΗ, ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ
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΄Αξζξνλ 65.
Αη πεξηνπζίαη, ηα δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα, ηα πθηζηάκελα εηζέηη θαη
δπλάκελα λα εμαθξηβσζψζηλ επί ησλ εδαθψλ άηηλα παξακέλνπζη ηνπξθηθά θαηά
ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, αλήθνληα δε εηο πξφζσπα άηηλα
ήζαλ χκκαρνη ππήθννη θαηά ηελ 29ελ Οθησβξίνπ 1914, ζέινπζηλ ακέζσο
απνδνζή εηο ηνπο δηθαηνχρνπο, ελ ε επξίζθνληαη θαηαζηάζεη.
Αληηζηνίρσο αη εηο ηνχξθνπο ππεθφνπο αλήθνπζαη πεξηνπζίαη, δηθαηψκαηα
θαη ζπκθέξνληα, αη εηζέηη πθηζηάκελαη θαη δπλάκελαη λα εμαθξηβσζψζηλ επί ησλ
εδαθψλ ησλ δηαηεινχλησλ ππφ ηελ θπξηαξρίαλ ή ην πξνηεθηνξάηνλ ησλ πκκάρσλ
Γπλάκεσλ θαηά ηελ 29ελ Οθησβξίνπ 1914, ή επί ησλ απνζπαζζέλησλ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο εδαθψλ ζπλεπεία ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη
ππαγνκέλσλ ζήκεξνλ ππφ ηελ θπξηαξρίαλ ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ, ζέινπζη
ακέζσο απνδνζή εηο ηνπο δηθαηνχρνπο εηο ελ θαηάζηαζηλ επξίζθνληαη. Σν απηφ
ζέιεη εθαξκνζζή σο πξνο ηαο πεξηνπζίαο, δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα ηαο
αλεθνχζαο εηο ηνχξθνπο ππεθφνπο εθ ησλ απνζπαζζέλησλ εθ ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο εδαθψλ δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο, θαη αίηηλεο ηπρφλ
απεηέιεζαλ αληηθείκελνλ εθθαζαξίζεσο ή νηνπδήπνηε άιινπ εμαηξεηηθνχ κέηξνπ εθ
κέξνπο ησλ Αξρψλ ησλ πκκάρσλ Γπλάκεσλ.
Αη επί εδάθνπο απνζπσκέλνπ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δπλάκεη ηεο
παξνχζεο πλζήθεο θείκελαη πεξηνπζίαη, δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα αίηηλεο,
γελφκελνη αληηθείκελνλ εμαηξεηηθνχ ηίλνο πνιεκηθνχ κέηξνπ εθ κέξνπο ηεο
Οζσκαληθήο Κπβεξλήζεσο, επξίζθνληαη ήδε εηο ρείξαο ηεο ζπκβαιιφκελεο
Γπλάκεσο ηεο αζθνχζεο εμνπζίαλ επί ηνπ εδάθνπο ηνχηνπ θαη δχλαληαη λα
εμαθξηβσζψζη, ζέινπζηλ απνδνζή εηο ηνλ λφκηκνλ απηψλ θχξηνλ, εηο ελ θαηάζηαζηλ
επξίζθνληαη. Σν απηφ ζέιεη εθαξκνζζή σο πξνο ηα αθίλεηα, άηηλα έρνπζη ηπρφλ
εθθα-ζαξηζζή ππφ ηεο ζπκβαιινκέλεο Γπλάκεσο ηεο αζθνχζεο εμνπζίαλ επί ηνπ
εδάθνπο ηνχηνπ. Πάζα άιιε δηεθδίθεζηο κεηαμχ ηδησηψλ ζα ππνβάιιεηαη εηο ηα
αξκφδηα ηνπηθά δηθαζηήξηα.
Πάζα δηαθνξά ζρεηηθή πξνο ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ απφδνζηλ ησλ αηηνπκέλσλ
πεξηνπζηψλ ζα ππνβάιιεηαη εηο ην πξνβιεπφκελνλ ππφ ηνπ Σκήκαηνο Δ' ηνπ
παξφληνο Μέξνπο Μηθηφλ Γηαηηεηηθφλ Γηθαζηήξηνλ.
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Άξζξνλ 66.
Πξνο εθηέιεζηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65, εδάθηα 1 θαη 2, ηα Τςειά
πκβαιιφκελα Μέξε ζα απνθαηαζηήζσζη, δηα ηεο ηαρπηέξαο δηαδηθαζίαο, ηνπο
δηθαηνχρνπο εηο ηαο πεξηνπζίαο, δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα απηψλ , ειεπζέξαο
ησλ βαξψλ ή δνπιεηψλ, αίηηλεο ηπρφλ επεβιήζεζαλ επί ηνχησλ άλεπ ηεο
ζπγθαηαζέζεσο ησλ εηξεκέλσλ δηθαηνχρσλ. Ζ Κπβέξλεζηο ηεο ελεξγνχζεο ηελ
απφδνζηλ Γπλάκεσο ζα κεξηκλήζε πεξί ηεο απνδεκηψζεσο ησλ ηξίησλ, νίηηλεο
ηπρφλ απέθηεζαλ ακέζσο ή εκκέζσο δηθαηψκαηα έληαληη ηεο εηξεκέλεο
Κπβεξλήζεσο θαη νπο ζα εδεκίνπ ή απφδνζηο αχηε.
Αη δπλάκελαη λα αλαθπψζη δηαθνξαί σο πξνο ηελ ελ ιφγσ απνδεκίσζηλ ζα
ππάγνληαη εηο ηελ αξκνδηφηεηα δηθαζηεξίσλ ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ.
Δλ πάζε άιιε πεξηπηψζεη, απφθεηηαη εηο ηνπο δεκηνπκέλνπο ηξίηνπο λα
ζηξαθψζη θαηά ηνπ ππαηηίνπ, φπσο απνδεκησζψζηλ.
Δπί ησ ηέιεη ηνλησ, πάζα πξάμηο δηαζέζεσο ή άιια εμαηξεηηθά κέηξα
πνιέκνπ, εηο ά ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε έρνπζη ηπρφλ πξνβή σο πξνο ηαο
ερζξηθάο πεξηνπζίαο, δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα, ζα αξζψζη θαη αλαζηαιψζηλ
ακέζσο, εθ' φζνλ πξφθεηηαη πεξί κήπσ πεξαησζείζεο εηζέηη εθθαζαξίζεσο. Οη
αηηνχληεο ηδηνθηήηαη ζέινπζηλ ηθαλνπνηεζή δηα ηεο ακέζνπ απνδφζεσο ησλ
πεξηνπζηψλ,

δηθαησκάησλ

θαη

ζπκθεξφλησλ

απηψλ,

επζχο

σο

ηαχηα

εμαθξηβσζψζηλ.
Δλ ε πεξηπηψζεη, θαηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνχζεο πλζήθεο, αη
πεξηνπζίαη, ηα δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα, σλ ε απφδνζηο πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ
άξζξνπ 65, έρνπζη ηπρφλ εθαζαξηζζή ππφ ησλ Αξρψλ κηαο ησλ Τςειψλ
πκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ, ε Γχλακηο αχηε ζα απαιιαγή ηεο πξνο απφδνζηλ ησλ
εηξεκέλσλ πεξηνπζηψλ, δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ππνρξεψζεσο, δηα ηεο
πιεξσκήο εηο ηνλ ηδηνθηήηελ ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζαξίζεσο. Δλ ε πεξηπηψζεη ην
ελ ησ Σκήκαηη Δ' πξνβιεπφκελνλ Μηθηφλ Γηαηηεηηθφλ Γηθαζηήξηνλ επί ηε αηηήζεη
ηνπ ηδηνθηήηνπ, ήζειε θξίλεη φηη ε εθθαζάξηζηο δελ εγέλεην ππφ ζπλζήθαο
εμαζθαιηδνχζαο ηελ πξαγκαηνπνίεζηλ δηθαίνπ ηηκήκαηνο, δχλαηαη ην δηθαζηήξηνλ,
ειιείςεη ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ, λα αχμεζε ην πξντφλ ηεο εθθαζαξίζεσο
θαζ' φ πνζφλ εζειε θξίλεη δίθαηνλ, αη εηξεκέλαη πεξηνπζίαη, δηθαηψκαηα θαη

-36-

ζπκθέξνληα ζα απνδνζψζηλ, εάλ ε πιεξσκή δελ ζπλεηειέζζε εληφο πξνζεζκίαο
δχν κελψλ απφ ηεο κεηά ηνπ ηδηνθηεηνπ ζπκθσλίαο ή ηεο απνθάζεσο ηνπ σο άλσ
Μηθηνλ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
Αξζξνλ 67.
Ζ Διιάο, ε Ρνπκαλία, ην εξβν-Κξναην-ινβεληθφλ Κξάηνο αθ' ελφο, θαη ε
Σνπξθία

αθ' εηέξνπ,

αλαιακβάλνπζη

ηελ ππνρξέσζηλ λα

δηεπθνιχλσζηλ

ακνηβαίσο, είηε δηα θαηαιιήισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, είηε δηα ηεο παξαδφζεσο
παληφο ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, ηελ επί ηνπ εδάθνπο απηψλ αλεχξεζηλ θαη απφδνζηλ
ησλ πάζεο θχζεσο θηλεηψλ, άηηλα, αθαηξεζέληα, θαηαζρζέληα ή κεζεγγπεζέληα
ππφ ησλ ζηξαηεπκάησλ ή ησλ δηνηθεηηθψλ απηψλ αξρψλ επί ηνπ εδάθνπο ηεο
Σνπξθίαο ή αληηζηνίρσο επί ηνπ εδάθνπο ηεο Διιάδνο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηνπ
εξβν- Κξναην-ινβεληθνχ Κξάηνπο, επξίζθνληαη εδε επί ηνπ εδάθνπο ηνχηνπ.
Ζ αλεχξεζηο θαη ε απφδνζηο ζα ιαβή σζηαχησο ρσξάλ σο πξνο ηα ππφ
ησλ γεξκαληθψλ, απζηξν-νπγγξηθψλ ή βνπιγαξηθψλ ζηξαηεπκάησλ ή δηνηθεηηθψλ
αξρψλ θαηαζρεζέληα ή κεζεγγπεζέληα σο άλσ αληηθείκελα επί ηνπ εδάθνπο ηεο
Διιάδνο, ηεο Ρνπκαλίαο ή ηνπ εξβν-Κξναην-ινβέληθνπ Κξάηνπο, άηηλα έρνπζη
ηπρφλ παξαρσξεζή εηο ηελ Σνπξθίαλ ή εηο ηνπο ππεθφνπο απηήο, σο θαη δηα ηα
θαηαζρεζέληα ή κεζεγγπεζέληα αληηθείκελα ππφ ησλ ειιεληθψλ, ξνπκαληθψλ ή
ζεξβηθψλ

ζηξαηεπκάησλ

επί

ηνπ

εδάθνπο

ηεο

Σνπξθίαο

άηηλα

ηπρφλ

παξερσξήζεζαλ εηο ηελ Διιάδα, ηελ Ρνπκαλίαλ ή ην εξβν-Κξναην-ινβεληθφ
Κξάηνο ή εηο ηνπο ππεθφνπο απηψλ.
Αη αθνξψζαη ηελ αλεχξεζηλ θαη απφδνζηλ ηαχηελ αηηήζεηο ζα ππνβιεζψζηλ
εληφο έμη κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Άξζξνλ 68.
Σα ρξέε, ηα πξνθχπηνληα εθ ζπκβνιαίσλ ζπλαθζέλησλ ελ ηαηο ρψξαηο,
αίηηλεο θαηείρνλην ελ Σνπξθία ππφ ησλ Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ, κεηαμχ ησλ
Διιεληθψλ Αξρψλ αθ' ελφο, θαη ηνχξθσλ ππεθφσλ αθ' εηέξνπ, ζα πιεξσζψζηλ
ππφ ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο θαηά ηνπο ελ ηνηο εηξεκέλνηο ζπκβνιαίνηο
πξνβιεπφκελνπο φξνπο.
Άξζξνλ 69.
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Οπδείο θφξνο, ηέινο, ή πξφζζεηνλ δηθαίσκα σλ απειιάζζνλην νη
χκκαρνη ππήθννη θαη αη πεξηνπζίαη απηψλ, δπλάκεη ηνπ θαζεζηψηνο πθ' φ
δηηέινπλ θαηά ηελ 1ελ Απγνχζηνπ 1914, ζέιεη εηζπξαρζή παξά ησλ ππεθφσλ
ηνχησλ ή επί ησλ πεξηνπζηψλ απηψλ, έλαληη ρξήζεσλ πξνγελεζηέξσλ ηνπ 19221923.
Δλ ή πεξηπηψζεη εηζεπξάρζεζαλ πνζά κεηά ηελ 15ελ Μαΐνπ 1923, έλαληη
ησλ πξν ηνπ 1922-1923 ρξήζεσλ, ζέινπζη ηαχηα απνδνζή εηο ηνπο δηθαηνχρνπο
άκα ηε ελάξμεη ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Οπδεκία απαίηεζηο δχλαηαη λα εγεξζή σο πξνο ηα πξν ηεο 15εο Μαΐνπ
1923 εηζπξαρζέληα πνζά.
Άξζξνλ 70.
Αη επί ησλ άξζξσλ 65, 66 θαη 69 βαζηδφκελαη αηηήζεηο δένλ λα
ππνβάιισληαη εηο ηαο αξκνδίαο αξράο εληφο πξνζεζκίαο έμη κελψλ, ειιείςεη δε
ζπκθσλίαο, εηο ην Μηθηφλ Γηαηηεηηθφλ Γηαζηήξηνλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηεο
ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Άξζξνλ 71.
Αη ππφ ηεο Βξεηηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο
Ρνπκαλίαο θαη ηνπ εξβν-Κξναην-ινβεληθνχ Κξάηνπο ή ησλ ππεθφσλ απηψλ
εγεξζείζαη απαηηήζεηο ή αγσγαί θαηά ηεο Οζσκαληθήο Κπβεξλήζεσο, πξν ηεο
29εο Οθησβξίνπ 1914, ελ ζρέζεη πξνο ηαο πεξηνπζίαο, ηα δηθαηψκαηα θαη
ζπκθέξνληα απηψλ, δελ ζέινπζη πνζψο ζηγή εθ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Σκήκαηνο. Σν απηφ ηζρχεη θαη σο πξνο ηαο απαηηήζεηο ή αγσγάο αίηηλεο εγέξζεζαλ
ππφ ηεο Οζσκαληθήο Κπβεξλήζεσο ή ησλ ππεθφσλ απηήο θαηά ηεο Βξεηηαληθήο,
Γαιιηθήο, Ηηαιηθήο, Ρνπκαληθήο θαη εξβν-Κξναην-ινβεληθήο Κπβεξλήζεσο ή ησλ
ππεθφσλ απηψλ. Αη απαηηεζεηο ε αγσγαί αχηαη ζέινπζη ζπλερηζζή θαηά ηεο
Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ελ ησ παξφληη άξζξσ ινηπψλ
Κπβεξλήζεσλ ππφ ηνπο απηνχο φξνπο, ιακβαλνκέλεο φκσο ππ' φςεη ηεο
θαηαξγήζεσο ησλ Γηνκνινγήζεσλ.
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΄Αξζξνλ 72.
Αη επί εδαθψλ παξακελφλησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο,
πεξηνπζίαη, δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα, αη αλήθνπζαη εηο ηελ Γεξκαλίαλ, ηελ
Απζηξίαλ, ηελ Οπγγαξίαλ θαη ηελ Βνπιγαξίαλ ή εηο ηνπο ππεθφνπο απηψλ, αίηηλεο
δε εγέλνλην ηπρφλ αληηθείκελνλ θαηαζρέζεσο ή θαηνρήο εθ κέξνπο ησλ πκκάρσλ
Κπβεξλήζεσλ πξν ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηαχηεο, ζα
παξακείλσζηλ

ππφ

ηελ

θαηνρήλ

ησλ

ηειεπηαίσλ

ηνχησλ

κέρξη

ηεο

ζπλνκνινγήζεσο ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηνχησλ θαη ηεο
Γεξκαληθήο, Απζηξηαθήο, Οπγγξηθήο θαη Βνπιγαξηθήο Κπβεξλήζεσο ή ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ππεθφσλ απηψλ. Δάλ αη ελ ιφγσ πεξηνπζίαη, δηθαηψκαηα θαη
ζπκθέξνληα

εγέλνλην

αληηθείκελνλ

εθθαζαξίζεσλ,

αη

εθθαζαξίζεηο

αχηαη

επηθπξνχληαη.
Δηο ηα απνζπσκέλα εθ ηεο Σνπξθίαο εδάθε δπλάκεη ηεο παξνχζεο
πλζήθεο, αη αζθνχζαη ηελ επ' απηψλ εμνπζίαλ Κπβεξλήζεηο, δχλαληαη, εληφο ελφο
έηνπο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηαχηεο, λα εθθαζαξίζσζη ηαο
αλήθνπζαο εηο ηελ Γεξκαλίαλ, ηελ Απζηξίαλ, ηελ Οπγγαξίαλ θαη ηελ Βνπιγαξίαλ, ή
εηο ηνπο ππεθφνπο απηψλ πεξηνπζίαο, δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα.
Σν πξντφλ ησλ εθθαζαξίζεσλ, είηε αχηαη ζπλεηειέζζεζαλ ήδε είηε κε, ζέιεη
θαηαβιεζή εηο ηελ Δπηηξνπήλ ησλ Δπαλνξζψζεσλ ηελ ζπζηεζείζαλ δπλάκεη ηεο
ζπλνκνινγεζείζεο πλζεθεο Δηξήλεο κεηά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Κξάηνπο, εάλ αη
εθθαζαξηζζείζαη πεξηνπζίαη αλήθσζηλ εηο ηελ Γεξκαληθήλ, Απζηξηαθήλ, Οπγγξηθήλ
ή Βνπιγαξηθήλ Κπβέξλεζηλ. ζα θαηαβιεζή δε απ' επζείαο ην πξντφλ ηνχην εηο
ηδηφθηεηαο, εάλ αη εθθαζαξηζζείζαη πεξηνπζίαη είλαη ηδησηηθαί.
Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη επί ησλ νζσκαληθψλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.
Ζ Σνπξθηθε Κπβέξλεζηο επ' νπδελί ιφγσ ζα είλαη ππεχζπλνο δηα ηα ελ ησ
παξφληη άξζξσ αλαθεξφκελα κέηξα.
ΣΜΖΜΑ Β'
ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΑΗ
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Άξζξνλ 73.
Παξακέλνπζηλ ελ ηζρχη, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ ελ απηνίο πεξηερνκέλσλ
δηαηάμεσλ σο θαη ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ηα ζπκβφιαηα ηα ππαγφκελα
εηο ηαο θαησηέξσ θαηεγνξίαο θαη ζπλαθζέληα κεηαμχ κεξψλ θαηαζηάλησλ
κεηαγελεζηέξσο πνιεκίσλ, ππφ ηελ έλλνηαλ ηνπ άξζξνπ 82, θαη πξν ηεο ελ ησ
άξζξσ ηνχησ νξηδφκελεο ρξνλνινγίαο:
α) Σα αλαθεξφκελα εηο πψιεζηλ αθηλήησλ ζπκβφιαηα θαη ελ ε έηη
πεξηπηψζεη ε πψιεζηο δελ ζπλεηειέζζε θαλνληθψο, εάλ ε παξάδνζηο έιαβε
πξαγκαηηθψο ρσξάλ πξν ηεο εκέξαο θαζ' ελ ηα κέξε θαηέζηεζαλ πνιέκηνη
ζπκθψλσο πξνο ην άξζξνλ 82.
β) Αη κηζζψζεηο, ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα θαη πξνζχκθσλα κηζζψζεσλ ηα
ζπλαθζέληα κεηαμχ ηδησηψλ.
γ) Σα κεηαμχ ηδησηψλ ζπλαθζέληα ζπκβφιαηα ηα αθνξψληα εηο ηελ
εθκεηάιιεπζηλ κεηαιιείσλ, δαζψλ ή αγξνηηθψλ θηεκάησλ.
δ) Σα ζπκβφιαηα ππνζήθεο θαη ελερχξνπ.
ε) Σα ζπζηαηηθά εηαθεηψλ ζπκβφιαηα, εμαηξέζεη ησλ νκνξξχζκσλ εηαηξεηψλ
ησλ κε απνηεινπζψλ, θαηά ηνλ δηέπνληα απηάο λφκνλ, πξνζσπηθφηεηα δηάθνξνλ
ηεο ησλ κειψλ απηψλ (partnerships).
ζη) Σα νηνλδήπνηε αληηθείκελνλ έρνληα ζπκβφιαηα, ηα ζπλνκνινγεζέληα
κεηαμχ ηδησηψλ ή εηαηξεηψλ θαη ηνπ Κξάηνπο, ησλ επαξρηψλ, ησλ δήκσλ ή άιισλ
λνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξνζψπσλ.
δ) Σα ζρεηηθά πξνο ηελ νηθνγελεηαθήλ θαηάζηαζελ ζπκβφιαηα.
ε) Σα ζπκβφιαηα ηα αλαθεξφκελα εηο δσξεάο ή δσξεηεξίνπο πξάμεηο
πάζεο θχζεσο. Γελ δχλαηαη ηηο λα επηθαιεζζή ην άξζξνλ ηνχην, φπσο πξνζδψζε
εηο ηα ζπκβφιαηα ηζρχλ αιινίαλ εθείλεο, ελ είρνλ αθ' εαπηψλ θαζ' νλ ρξφλνλ
ζπλσκνινγήζεζαλ.
Σν παξφλ άξζξνλ δελ εθαξκφδεηαη επί ησλ ζπκβνιαίσλ παξαρσξήζεσλ.
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Άξζξνλ 74.
Σα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα δηέπνληαη ππφ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ελ ησ
Παξαξηήκαηη ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο δηαηάμεσλ.
Άξζξνλ 75.
Σα

ζπκβφιαηα,

ηα

ζπλαθζέληα

κεηαμχ

πξνζψπσλ

θαηαζηάλησλ

κεηαγελεζηέξσο πνιεκίσλ, εθηφο ησλ απαξηζκνπκέλσλ ελ ηνηο άξζξνηο 73 θαη 74
θαη ησλ ζπκβνιαίσλ παξαρσξήζεσο, ζα ζεσξεζψζηλ σο αθπξσζέληα αθ' εο
εκέξαο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηέζηεζαλ πνιέκηνη.
Οπρ ήηηνλ, έθαζηνλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ δχλαηαη λα απαηηήζε ηελ
εθηέιεζηλ ηνπ ζπκβνιαίνπ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο
ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ππφ ηνλ φξνλ φπσο θαηαβάιε εηο ηνλ έηεξνλ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ, εάλ ζπληξέρε ιφγνο, απνδεκίσζηλ αλάινγνλ πξνο ηελ δηαθνξάλ
κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπλνκνινγήζεσο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ησλ
ζπλζεθψλ ηνπ ρξφλνπ θαζ' νλ δηαηππνχηαη ε απαίηεζηο πεξί δηαηεξήζεσο απηνχ
ελ ηζρχη. Ζ απνδεκίσζηο αχηε, ειιείςεη ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ, ζέιεη
θαζνξηζζή ππφ ηνπ Μηθηνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
Άξζξνλ 76.
Δπηθπξνχηαη ην έγθπξνλ πάζεο ζπκθσλίαο επειζνχζεο, πξν ηεο ελάξμεσο
ηεο παξνχζεο πλζήθεο, κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ,
ησλ ζπλδενκέλσλ δηα ησλ ελ ηνηο άξζξνηο 73-75 νξηδνκέλσλ ζπκβνιαίσλ,
αθνξψζεο δε ηδία εηο ηελ ιχζηλ, ηελ δηαηήξεζηλ ελ ηζρχη, ηνλ ηξφπνλ ηεο
εθηειέζεσο ή ηελ ηξνπνπνίεζηλ ησλ ζπκβνιαίσλ ηνχησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ ζπκθσληψλ πεξί ηνπ λνκίζκαηνο εηο ν γελήζεηαη ε πιεξσκή ή πεξί ηεο
ηηκήο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο.
Άξζξνλ 77.
Παξακέλνπζηλ ελ ηζρχη, ππαγφκελα εηο ην θνηλφλ δίθαηνλ, ηα ζπλαθζέληα
κεηαμχ ηνχξθσλ θαη ζπκκάρσλ ππεθφσλ ζπκβφιαηα κεηά ηελ 30ελ Οθησβξίνπ
1918.
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Παξακέλνπζηλ σζαχησο ελ ηζρχη, ππαγφκελα εηο ην θνηλφλ δίθαηνλ, ηα κεηά
ηελ 30ήλ Οθησβξίνπ 1918 θαη κέρξη ηεο 16εο Μαξηίνπ 1920 δεφλησο
ζπλνκνινγεζέληα ζπκβφιαηα κεηά ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο.
Παλ ζπκβφιαηνλ θαη ζπκθσλία, δεφλησο ζπλαθζέληα κεηαγελεζηέξσο ηεο
16εο Μαξηίνπ 1920 κεηά ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη
αθνξψληα εηο ηα ππφ ηελ πξαγκαηηθήλ εμνπζίαλ ηεο ξεζείζεο Κπβεξλήζεσο
παξακείλαληα

εδάθε,

Δζλνζπλειεχζεσο

ηεο

ζα

ππνβιεζψζηλ

Σνπξθίαο,

επί

εηο
ηε

ηελ
αηηήζεη

έγθξηζηλ
ησλ

ηεο

Μεγάιεο

ελδηαθεξνκέλσλ,

ππνβαιινκέλε εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πλζήθεο. Αη γελφκελαη πιεξσκαί δπλάκεη ησλ ζπκβνιαίσλ ηνχησλ ζα θέξσληαη
δεφλησο εηο πίζησζηλ ηνπ θαηαβαιφληνο απηάο κέξνπο.
Δλ ε πεξηπηψζεη δελ ήζειε δνζή ε έγθξηζηο, ην ελδηαθεξφκελνλ κέξνο ζα
δηθαηνχηαη, εάλ ζπληξέρε πεξίπησζηο, εηο απνδεκίσζηλ αλάινγνλ πξνο ηελ άκεζνλ
δεκίαλ

ελ

πξαγκαηηθψο

ππέζηε,

θαζνξηζζεζνκέλελ,

ειιείςεη

θηιηθνχ

δηαθαλνληζκνχ, ππφ ηνπ Μηθηνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ πεξί
παξαρσξεηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ε πεξί κεηαβηβάζεσλ παξαρσξήζεσλ.
΄Αξζξνλ 78.
Πάζα δηαθνξά ήδε πθηζηακέλε, ή δπλακέλε λα αλαθπή πξν ηεο ιήμεσο ηεο
θάησζη νξηδφκελεο εμακήλνπ πξνζεζκίαο, ελ ζρέζεη πξνο ηα ζπκβφιαηα ηα
ζπλαθζέληα κεηαμχ πξνζψπσλ γελνκέλσλ κεηαγελεζηέξσο πνιεκίσλ, εθηφο ησλ
ζπκβνιαίσλ παξαρσξήζεσο, ζα θαλνλίδεηαη ππφ ηνπ Μηθηνχ Γηαηηεηηθνχ
Γηθαζηεξίνπ, εμαηξέζεη ησλ δηαθνξψλ, αίηηλεο, ζπκθψλσο πξνο ηνπο λφκνπο ησλ
νπδεηέξσλ Γπλάκεσλ, ζα ππεγνλην εηο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ ηζαγελψλ
δηθαζηεξίσλ ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ. Δλ ηε ηειεπηαία ηαχηε πεξηπηψζεη, αη ελ
ιφγσ δηαθνξαί ζα θαλνλίδσληαη ππφ ησλ ηζαγελψλ ηνχησλ δηθαζηεξίσλ,
απνθιεηνκέλνπ ηνπ Μηρηνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Αη αηηήζεηο πεξί ησλ
δηαθνξψλ, αίηηλεο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππάγνληαη εηο ηελ αξκνδηφηεηα
ηνπ Μηθηνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, δένλ λα ππνβιεζψζηλ εηο ην εηξεκέλνλ
Γηθαζηήξηνλ εληφο πξνζεζκίαο έμη κελψλ απφ ηεο ζπζηάζεσο απηνχ.
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Παξειζνχζεο ηεο πξνζεζκίαο ηαχηεο, αη κε ηπρφλ ππνβιεζείζαη εηο ην
Μηθηφλ Γηαηηεηηθφλ Γηθαζηήξηνλ δηάθνξνη, ζα εθδηθάδσληαη ππφ ησλ αξκνδίσλ
δηθαζηεξίσλ θαηά ην θνηλφλ δίθαηνλ.
Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη, εάλ άπαληα ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε δηέκελνλ ελ ηε αχηε ρψξα δηαξθνχληνο ηνπ πνιέκνπ θαη
ειεπζέξσο δηέζεηνλ εαπηνχο θαη ηαο πεξηνπζίαο απηψλ, ή εάλ πξφθεηηαη πεξί
δηαθνξάο εθ' εο έρεη εθδνζή ππφ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ απφθαζηο πξν ηεο εκέξαο
θαζ' ελ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε εγέλνλην πνιέκηνη.
΄Αξζξνλ 79.
Δλ ηαηο ρψξαηο ησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, θαη εηο ηαο κεηαμχ
πνιεκίσλ

ζρέζεηο,

νηαδήπνηε

πξνζεζκία

παξαγξαθήο,

αλαηξνπήο

ή

θαηαξγήζεσο ηεο δηαδηθαζίαο, αξμακέλε είηε πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ πνιέκνπ, είηε
κεηαγελεζηέξσο, ζέιεη ζεσξεζή σο αλαζηαιείζα απφ ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1914
κέρξη ηεο εθπλεχζεσο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πλζήθεο.
Ζ δηάηαμηο αχηε εθαξκφδεηαη ηδίσο επί ησλ πξνζεζκηψλ πξνζαγσγήο ησλ
ηνθνκεξηδίσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ, θαη ησλ πξνζεζκηψλ πξνζαγσγήο πξνο
πιεξσκήλ ησλ θιεξσζεηζψλ ή δη' νηνλδήπνηε άιινλ ιφγνλ πιεξσηέσλ αμηψλ.
Όζνλ αθνξά ηελ Ρνπκαλίαλ, αη σο άλσ πξνζεζκίαη ζα ζεσξεζψζηλ
αλαζηαιείζαη απφ ηεο 27εο Απγνχζηνπ 1916.
Άξζξνλ 80.
Δλ ηαηο κεηαμχ πνιεκίσλ ζρέζεζηλ, νπδέλ εκπνξηθφλ γξακκάηηνλ, εθδνζέλ
πξν ηνπ πνιέκνπ, ζεσξείηαη αθπξσζέλ εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ φηη θαηά ηελ δηάξθεηαλ
ηνπ πνιέκνπ δελ πξνζήρζε εληφο ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζεζκηψλ πξνο
απνδνρήλ ή πξνο πιεξσκήλ, σο νπδέ δηα ηελ κε εηδνπνίεζηλ ησλ εθδνηψλ ή ησλ
νπηζζνγξάθσλ

πεξί

ηεο

κε

απνδνρήο

ή

κε

πιεξσκήο,

ηελ

έιιεηςηλ

δηακαξηπξηθνχ ή ηελ κε εθπιήξσζηλ νηαζδήπνηε δηαηππψζεσο.
Δάλ ε πξνζεζκία, θαζ' ελ εκπνξηθφλ γξακκάηηνλ έδεη λα πξνζαρζή πξνο
απνδνρήλ ή πιεξσκήλ, ή θαζ' ελ έδεη λα γίλε ε εηδνπνίεζηο κεξί κε απνδνρήο ή
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κε πιεξσκήο πξνο ηνπο εθδφηαο ή ηνπο νπηζζνγξάθνπο, ή λα δηακαξηεξεζή ην
γξακκάηηνλ, έιεμε θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ πνιέκνπ, ν δε νθείισλ λα πξνζαγάγε ή
δηακαξηχξεζε ην γξακκάηηνλ ή λα πνηήζεηαη ηελ πεξί κε απνδνρήο ή κε
πιεξσκήο εηδνπνίεζηλ, δελ έπξαμε ηνχην δηαξθνχληνο ηνπ πνιέκνπ, ζα ρνξεγεζή
απηψ πξνζεζκία ηξίκελνο, απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο,
φπσο πξαζαγάγε ην γξακκάηηνλ, πνηήζεηαη ηελ πεξί κε απνδνρήο ή κε
πιεξσκήο εηδνπνίεζηλ ή ζχληαμε ην δηακαξηπξηθφλ.
΄Αξζξνλ 81.
Αη δηαξθνχληνο ηνπ πνιέκνπ γελφκελνη εθπνηήζεηο ελερχξσλ θαη ππνζεθψλ
πξν απηνχ ζπζηεζέλησλ δη' αζθάιεηαλ ρξεψλ θαηαζηάλησλ απαηηεηψλ, ζα
ζεσξεζψζηλ έγθπξνη θαη ελ ε έηη πεξηπηψζεη αη αλαγθαίνη δηαηππψζεηο πξνο
εηδνπνίεζηλ ηνπ νθεηιέηνπ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ηεξεζψζηλ, ππφ ηελ ξεηήλ
επηθχιαμηλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ νθεηιέηνπ ηνχηνπ λα ελαγάγε ηνλ πηζησηήλ πξν
ηνπ Μηθηνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, φπσο ινγνδνηήζε επί πνηλή απνδεκηψζεσο.
Έξγνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα ε λα εθθαζάξηζε ηνπο κεηαμχ ησλ κεξψλ
ινγαξηαζκνχο, λα ειέγμε ηνπο φξνπο πθ' νπο ην ελερπξηαζζέλ ή ππνζεθεπζέλ
πξάγκα επσιήζε θαη λα επηβάιε εηο ηνλ πηζησηήλ ηελ επαλφξζσζηλ ηεο δεκίαο,
ελ ηπρφλ ππέζηε ν νθεηιέηεο ιφγσ πσιήζεσο, εάλ ν πηζησηήο ελήξγεζε θαθή ηε
πίζηεη, ή αλ δελ έπξαμε παλ ην εθηθηφλ φπσο απνθπγή ηελ πψιεζηλ ή φπσο αχηε
ζπληειεζζή ππφ ζπλζήθαο εμαζθαιηδνχζαο ηελ επίηεπμηλ δηθαίνπ ηηκήκαηνο.
Ζ παξνχζα δηάηαμηο ζέιεη εθαξκνζζή κφλνλ κεηαμχ πνιεκίσλ θαη δελ ζέιεη
επεθηαζή εηο ηαο άλσζη αλαθεξφκελαο πξάμεηο, αίηηλεο έιαβνλ ηπρφλ ρσξάλ κεηά
ηελ 1ε Μαΐνπ 1923.
΄Αξζξνλ 82.
Δλ ηε ελλνία ηνπ παξφληνο Σκεκαηνο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα
ζεσξεζψζη πνιέκηνη, αθ' εο ην εκπφξηνλ θαηέζηε πξαγκαηηθψο αδχλαηνλ κεηαμχ
απηψλ ή απεγνξεχζε ή θαηέζηε αζέκηηνλ δπλάκεη ησλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ,
θαλνληζκψλ πθ' νπο ελ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ππήγεην.
Παξά ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73-75, 79 θαη 80, ζα ππαρζψζηλ εηο ην
θνηλφλ δίθαηνλ ηα ελ ηε ρψξα ελφο ησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ
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ζπλαθζέληα ζπκβφιαηα κεηαμχ πνιεκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ)
ή ησλ πξαθηφξσλ απηψλ, εάλ ην έδαθνο ηνχην ήην ερζξηθφλ δη' έλα ησλ
ζπκβαιινκέλσλ, φζηηο, παξακείλαο δηαξθνχληνο ηνπ πνιέκνπ ελ απηψ, εδχλαην
λα δηάζεζε ειεπζέξσο εαπηφλ θαη ηελ πεξηνπζίαλ απηνχ.
΄Αξζξνλ 83.
Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Σκεκαηνο δελ εθαξκφδνληαη κεηαμχ Ηαπσλίαο θαη
Σνπξθίαο, θαη ηα ζέκαηα, εηο α αη δηαηάμεηο αχηαη αθνξψζη, ζα θαλνλίδσληαη ελ
εθαηέξα ησλ ρσξψλ ηνχησλ ζπκθψλσο πξνο ηελ εγρψξηνλ λνκνζεζίαλ.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1.ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΕΩΖ
§1. Σα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα δσήο, ηα ζπλαθζέληα κεηαμλ αζθαιηζηνχ
θαη πξνζψπνπ ηηλφο θαηαζηάληνο αθνινχζσο πνιεκίνπ, δελ ζεσξνχληαη
αθπξσζέληα δηα ηεο ελάξμεσο ησλ ερζξνπξαμηψλ ή εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην
πξφζσπνλ ηνχην θαηέζηε πνιέκηνο.
Παλ αζθαιηζζέλ πνζφλ, θαηαζηάλ πξαγκαηηθψο απαηηεηφλ θαηά ηελ
δηάξθεηαλ ηνπ πνιέκνπ ζπκθψλσο πξνο ζπκβφιαηνλ φπεξ, δπλάκεη ηνπ
πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, δελ ζεσξείηαη αθπξσζέλ, ζα είλαη εηζπξαθηένλ κεηά ηνλ
πφιεκνλ. Σν πνζφλ ηνχην ζα απμεζή δηα ησλ ηφθσλ πξνο 5% εηεζίσο, αθ' εο
εκέξαο θαηέζηε απαηηεηφλ κέρξη ηεο εκέξαο ηεο πιεξσκήο.
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ πνιέκνπ ην ζπκβφιαηνλ εηφλεζε έλεθα ηεο κε
πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, ε εθπξψζε ζπλεπεία ηεο κε εθπιεξψζεσο ησλ
φξσλ απηνχ, ν αζθαιηζζείο ή νη αληηπξφζσπνη ή δηθαηνδφρνη απηνχ ζα έρσζη ελ
πάζε ζηηγκή ην δηθαίσκα, επί δψδεθα κήλαο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο
παξνχζεο πλζήθεο, λα απαηηήζσζη παξά ηνπ αζθαιηζηνχ ηελ άμηνλ εμαγνξάο
ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ, ελ είρε ηνχην θαζ' ελ εκέξαλ εηφλεζελ, εθπξψζε,
επμεκέλελ δηα ησλ ηφθσλ πξνο 5% εηεζίσο.
Οη ππήθννη ηνχξθνη, σλ ηα πξν ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1914 αζθαιηζηηθά
ζπκβφιαηα δσήο εθπξψζεζαλ ή ππέζηεζαλ ειάηησζηλ ηνπ θεθαιαίνπ πξν ηεο
παξνχζεο πλζήθεο, ιφγσ κε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, ζπκθψλσο πξνο ηαο
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δηαηάμεηο ησλ ζπκβνιαίσλ ηνχησλ, δχλαληαη, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο
ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, θαη εάλ επξίζθσληαη ηφηε ελ ηε δσή,
λα

απνθαηαζηήζσζη

ηα

αζθαιηζηηθά

ησλ

ζπκβφιαηα

δη'

νιφθιεξνλ

ην

εζθαιηζκέλνλ θεθάιαηνλ. Πξνο ηνχην, νθείινπζηλ αθ' νπ ππνζηψζη παξά ηνπ
ηαηξνχ ηεο Δηαθείαο ηαηξηθήλ εμέηαζηλ θξηζεζνκέλελ ππ' απηήο ηθαλνπνηεηηθήλ, λα
θαηαβάισζη ηα θαζπζηεξνχκελα αζθάιηζηξα, επμεκέλα δηα ησλ ζπλζέησλ ηφθσλ
πξνο 5%.
§2. Καζνξίδεηαη φηη, ηα εηο λφκηζκα άιιν ή ηελ ηνπξθηθήλ ιίξαλ πξν ηεο
29εο Οθησβξίνπ 1914 ζπλνκνινγεζέληα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα δσήο κεηαμχ ησλ
ππαγνκέλσλ ήδε εηο χκκαρνλ Γχλακηλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ηνχξθσλ ππεθφσλ, δη' α
επιεξψζεζαλ αζθάιηζηξα πξν θαη κεηά ηελ 18ελ Ννεκβξίνπ 1915ε θαη κφλνλ
πξν ηεο ρξνλνινγίαο ηαχηεο, ζα θαλνλίδσληαη σο εμήο: 1) Σα δηθαηψκαηα ηνπ
αζθαιηδνκέλνπ ζα θαζνξίδσληαη, ζπκθψλσο πξνο ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ, δηα ηελ πξν ηεο 18εο Ννεκβξίνπ 1915 πεξίνδνλ, εηο ην
δηα ηνπ ζπκβνιαίνπ νξηδφκελνλ λφκηζκα, σο ηνχην θπθινθνξεί ελ ηε ρψξα εμ εο
πξνέξρεηαη (π.ρ. παλ πνζφλ ζπκθσλεζέλ εηο θξάγθα, εηο θξάγθα ρξπζά ή
πξαγκαηηθά θξάγθα ζα πιεξψλεηαη εηο γαιιηθά θξάγθα)· 2) εηο ιίξαο Σνπξθίαο
ραξηίλαο -ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο ζεσξνχκελεο σο ηζνηίκνπ πξνο ηελ πξνπνιεκηθήλ
ιίξαλ- δηα ηελ κεηά ηελ 18ελ Ννεκβξίνπ 1915 πεξίνδνλ.
Δάλ, νη ηνχξθνη ππήθννη σλ ηα ζπκβφιαηα ζπλήθζεζαλ εηο άιιν λφκηζκα ή
ην ηνπξθηθφλ, απνδείμσζηλ φηη κεηά ηελ 18ελ Ννεκβξίνπ 1915 εμεθνινχζεζαλ λα
πιεξψλσζη ηα αζθάιηζηξα εηο ην ελ ηνηο ζπκβνιαίνηο ζπκθσλεζέλ λφκηζκα, ηα
ζπκβφιαηα ηαχηα ζα θαλνλίδσληαη ελ ησ απηψ λνκίζκαηη, σο ηνχην θπθινθνξεί ελ
ηε ρψξα εμ εο πξνέξρεηαη, θαη δηα ηελ κεηά ηελ 18ελ Ννεκβξίνπ 1915 πεξίνδνλ.
Οη ηνχξθνη ππήθννη, σλ ηα ζπκβφιαηα, ζπλνκνινγεζέληα πξν ηεο 29εο
Οθησβξίνπ 1914 ελ άιισ λνκίζκαηη ή ησ ηνπξθηθψ κεηά εηαηξεηψλ ππαγνκέλσλ
ήδε εηο χκκαρνλ Γχλακηλ, δηαηεινχζηλ αθφκε ελ ηζρχη, ιφγσ ηεο πιεξσκήο ησλ
αζθαιίζηξσλ, ζα δηθαηψληαη, επί ηξεηο κήλαο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο
παξνχζεο πλζήθεο, λα απνθαηαζηήζσζη ηα αζθαιηζηηθά απηψλ ζπκβφιαηα δη'
νιφθιεξνλ ην θεθάιαηνλ εηο ην ζπκθσλεζέλ ελ ησ ζπκβνιαίσ ησλ λφκηζκα, σο
ηνχην θπθινθνξεί ελ ηε ρψξα εμ εο πξνέξρεηαη. Πξνο ηνχην, νθείινπζη λα
θαηαβάισζηλ εηο ην ξεζέλ λφκηζκα ηα ιήμαληα απφ ηεο 18εο Ννεκβξίνπ 1915
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αζθάιηζηξα. Αληηζέησο, ηα πξάγκαηη θαηαβιεζέληα ππ' απηψλ αζθάιηζηξα εηο
ηνπξθηθάο ιίξαο κεηά ηελ ξεζείζαλ εκεξνκελίαλ, ζα απνδνζψζηλ απηνίο εηο ην
απηφ λφκηζκα.
§3. Όζνλ αθνξά ηαο εηο ηνπξθηθάο ιίξαο ζπλνκνινγεζείζαο αζθαιείαο, ν
δηαθαλνληζκφο απηψλ ζέιεη γίλεη εηο ηνπξθηθάο ιίξαο ραξηίλαο.
§4. Αη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 δελ ζα εθαξκνζζψζηλ επί ησλ
αζθαιηδνκέλσλ, νίηηλεο, δπλάκεη ξεηήο ζπκβάζεσο, ήζεινλ θαλνλίζεη κεηά ηεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ηελ απνηίκεζηλ ησλ αζθαιηζηηθψλ απηψλ ζπκβνιαίσλ θαη
ηνλ ηξφπνλ ηεο πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ απηψλ, σο νπδ' επί εθείλσλ, σλ ηα
ζπκβφιαηα ζα έρνπζηλ νξηζηηθψο θαλνληζζή θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο
παξνχζεο πλζήθεο.
§5. Δλ ηε εθαξκνγή ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, ζέινπζη ζεσξεζή
σο αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα δσεο ηα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα, άηηλα, δηα ηνλ
ππνινγηζκφλ ησλ ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ,
βαζίδνληαη επί ησλ πηζαλνηήησλ ηεο αλζξσπηλήο δσήο ελ ζπλδπαζκψ πξνο ηνλ
ηφθνλ.
II ΘΑΛΑΗΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑΗ
§6. Σα ζπκβφιαηα ζαιαζζίαο αζθαιείαο, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ ελ απηνίο
αλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ, δελ ζεσξνχληαη αθπξσζέληα ελ ε πεξηπηψζεη ν
θίλδπλνο εξμαην πθηζηάκελνο πξηλ αθφκε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γίλσζη πνιέκηνη,
θαη εθ' φζνλ δελ πξφθεηηαη λα θαιπθζψζη λαπάγηα πξνθχςαληα εθ πνιεκηθψλ
πξάμεσλ ηεο Γπλάκεσο εο ν αζθαιηζηήο ηπγράλεη ππήθννο ή ησλ πκκάρσλ ηεο
Γπλάκεσο ηαχηεο.
ΗΗΗ. ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΣΟΤ ΠΤΡΟ ΚΑΗ ΑΛΛΑΗ
§7. Τπφ ηελ δηαηππσζείζαλ επηθχιαμηλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ, ηα
αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα ελαληίνλ ηνπ ππξφο σο θαη παλ άιινλ αζθαιηζηηθφλ
ζπκβφιαηνλ δελ ζεσξνχληαη αθπξσζέληα.
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ΣΜΖΜΑ Γ'
ΥΡΔΖ
Άξζξνλ 84.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε αλαγλσξίδνπζηλ φηη ηα δπλάκεη ζπκβνιαίσλ
ζπλαθζέλησλ πξν ηνπ πνιέκνπ απαηηεηά πξν απηνχ ή θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ
πνιέκνπ θαηαζηάληα ηνηαχηα ρξέε, ηα κε πιεξσζέληα ζπλεπεία ηνπ πνιέκνπ,
ζέινπζη δηαθαλνληζζή θαη πιεξσζή θαηά ηνπο νξηδφκελνπο ελ ηνηο ζπκβνιαίνηο
φξνπο θαη εηο ην ζπκθσλεζέλ λφκηζκα, σο ηνχην θπθινθνξεί ελ ηε ρψξα ελ ε
εμεδφζε.
Με ζηγνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Β' Σκήκαηνο ηνπ
παξφληνο Μέξνπο, θαζνξίδεηαη φηη νη δπλάκεη ζπκβνιαίνπ ζπλαθζέληνο πξν ηνπ
πνιέκνπ ελεξγεζεζφκελαη πιεξσκαί, νη εθπξνζσπνχζαη πνζά εηζπξαρζέληα, ελ
φισ ή ελ κέξεη, θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ πνιέκνπ, εηο λφκηζκα δηάθνξνλ ηνπ ελ ησ
ζπκβνιαίσ νξηδνκέλνπ, δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζψζη δηα ηεο θαηαβνιήο ησλ
πξαγκαηηθψο εηζπξαρζέλησλ πνζψλ, εηο ν λφκηζκα εηζεπξάρζεζαλ. Ζ δηάηαμηο
αχηε δελ ζίγεη ηαο αληηζέηνπο ζπκθσλίαο αίηηλεο ήζεινλ ηπρφλ ζπλαθζή
ζπκβηβαζηηθψο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πξν ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο
ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Άξζξνλ 85.
Σν Γεκφζηνλ Οβσκαληθφλ Υξένο παξαιείπεηαη θνηλή ζπκθσλία εθ ηνπ
παξφληνο Σκήκαηνο θαη ησλ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο (Οηθνλνκηθνί
Όξνη).
ΣΜΖΜΑ Γ'
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ
Άξζξνλ 86.
Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ηα δηθαηψκαηα
ηεο βηνκεραληθήο, πλεπκαηηθήο ή θαιιηηερληθήο ηδηνθηεζίαο, σο ηαχηα πθίζηαλην
ηελ 1ελ Απγνχζηνπ 1914 ζπκθψλσο πξνο ηελ λνκνζεζίαλ εθάζηεο ησλ
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ζπκβαιινκέλσλ Υσξψλ, ζέινπζηλ απνθαηαζηαζή ή αλαζπζηαζή ελ ηαηο ρψξαηο
ηελ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, άκα ηε ελάξμεη ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πλζήθεο, ππέξ ησλ απνιαπφλησλ ησλ δηθαησκάησλ ηνχησλ θαζ' νλ ρξφλνλ
ήξμαην πθηζηακέλε ε εκπφιεκνο θαηάζηαζηο ή ππέξ ησλ δηθαηνδφρσλ απηψλ.
Ωζαχησο, ηα δηθαηψκαηα άηηλα, εάλ δελ ειάκβαλε ρσξάλ ν πφιεκνο, ζα ήην
δπλαηφλ λα θηεζψζη θαηά ηελ δηάξθεηαλ απηνχ, ζπλεπεία λνκίκνπ αηηήζεσο
απνζθνπνχζεο ηελ πξνζηαζίαλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ή δεκνζηεπζέληνο
πλεπκαηηθνχ ή θαιιηηερληθνχ έξγνπ, ζέινπζηλ αλαγλσξηζζή θαη απνθαηαζηαζή
ππέξ ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ άηηλα δένλ λα αλαζπζηαζψζη δπλάκεη
ηεο

αλσηέξσ

δηαηάμεσο,

πάζα

πξάμηο

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

παξαρσξεζεσο αδεηψλ) γελνκέλε δπλάκεη ησλ θαηά ηνλ πφιεκνλ ιεθζέλησλ
εηδηθψλ κέηξσλ ππφ ηεο λνκνζεηηθεο, εθηειεζηηθήο ή δηνηθεηηθήο εμνπζίαο
πκκάρνπ ηηλφο Γπλάκεσο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα νζσκαλψλ ππεθφσλ ελ ηνηο
ζέκαζη ηεο βηνκεραληθήο, πλεπκαηηθήο ή θαιιηηερληθήο ηδηνθηεζίαο, ζα παξακείλε
έγθπξνο θαη ζα εμαθνινχζεζε έρνπζα πιεξε ηζρχλ. Ζ δηάηαμηο αχηε ζέιεη
εθαξκνζζή mutatis mutantis εηο ηα ππφ ησλ ηνπξθηθψλ Αξρψλ ιεθζέληα
αληίζηνηρα κέηξα σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ππεθφσλ πκκάρνπ ηηλφο Γπλάκεσο.
΄Αξζξνλ 87.
Απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο ζα ρνξεγεζή, άλεπ
πξνζζέηνπ επηβαξχλζεσο ή πξνζηίκνπ νηνπδεπνηε, πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ελφο
έηνπο εηο ηνπο ελ ησ εδάθεη εθάζηεο ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ
ηνχξθνπο ππεθφνπο θαη εηο ηνπο ελ Σνπξθία ππεθφνπο ησλ Γπλάκεσλ ηνχησλ,
φπσο,

ελεξγνχληεο

πάζαλ

πξάμηλ,

εθπιεξνχληεο

πάζαλ

δηαηχπσζηλ,

πιεξψλνληαο πάληα θφξνλ θαη ελ γέλεη εθηεινχληεο πάζαλ ππφ ησλ λφκσλ θαη
θαλνληζκψλ εθάζηνπ Κξάηνπο επηβεβιεκέλελ ππνρξέσζηλ, δηαηεξήζσζηλ ή
απνθηήζσζη ηα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο άηηλα είρνλ ήδε απνθηήζεη
ηελ 1ελ Απγνχζηνπ 1914 ή εδχλαλην λα απνθηήζσζη κεη' απηήλ, εάλ δελ επήξρεην
ν πφιεκνο, δη' αηηήζεσο γηλνκέλεο πξν ε θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνχηνπ, σο θαη φπσο
αληηθξνχζσζη ηνηαχηα δηθαηψκαηα.
Σα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο σλ εμέπεζε ηηο ζπλεπεία κε
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εθηειέζεσο πξάμεσο ηίλνο, παξαιείςεσο δηαηππψζεσο ή κε πιεξσκήο θφξνπ,
ζα αλαβηψζσζηλ, αιι' ππφ ηελ επηθχιαμηλ φηη, σο πξνο ηα δηπιψκαηα θαη ζρέδηα,
εθάζηε Γχλακηο δχλαηαη λα ιάβε νία κέηξα ήζειε δηθαίσο θξίλεη αλαγθαία δηα ηελ
δηαθχιαμηλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηξίησλ, νίηηλεο ηπρφλ εμεκεηαιεχζεζαλ ή
ερξεζηκνπνίεζαλ δηπιψκαηα ή ζρέδηα θαζ' φλ ρξφλνλ νη δηθαηνχρνη δηεηέινπλ
έθπησηνη ησλ δηθαησκάησλ ησλ.
Ζ κεηαμχ ηεο 1εο Απγνλζηνπ 1914 θαη ηεο εκέξαο ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρλνο
ηεο παξνχζεο πλζήθεο ρξνληθή πεξίνδνο δελ ζα ππνινγηζζή εηο ηελ
πξνβιεπνκέλελ πξνζεζκίαλ δηα ηελ έλαξμηλ ηεο εθκεηαιιεχζεσο δηπιψκαηνο
ηίλνο ε δηα ηελ ρξήζηλ βηνκεραληθψλ ή εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή ζρεδίσλ,
ζπκθσλείηαη δ' επί πιένλ φηη νπδέλ δίπισκα, βηνκεραληθφλ ή εκπνξηθφλ ζήκα ή
ζρέδηνλ, φπεξ ίζρπελ έηη ηελ 1ελ Απγνχζηνπ 1914, ζέιεη αηνλήζεη ή αθπξσζή επί
κφλσ ησ ιφγσ ηεο κε εθκεηαιιεχζεσο ή ηεο κε ρξήζεσο, πξν ηεο παξειεχζεσο
πξνζεζκίαο, δχν εηψλ απφ ηε ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Άξζξνλ 88.
Οπδεκία δχλαηαη λα εγεξζή αγσγή νπδέ δηεθδίθεζηο, αθ' ελφο κελ ππφ
ηνχξθσλ ππεθφσλ ή πξνζψπσλ δηακελφλησλ ή ελαζθνχλησλ βηνκεραλίαλ ελ
Σνπξθία θαη αθ' εηέξνπ ππφ ππεθφσλ ησλ πκκάρσλ Γπλάκεσλ ή πξνζψπσλ
δηακελφλησλ ή ελαζθνχλησλ βηνκεραλίαλ ελ ηαηο ρψξαηο απηψλ, νπδ' ππφ ηξίησλ
εηο νπο ηπρφλ νχηνη είρνλ εθρσξήζεη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ πνιέκνπ ηα
δηθαηψκαηα ησλ, έλεθα γεγνλφησλ άηηλα ζπλέβεζαλ ελ ηε ρψξα ηνπ θαζ' νπ ε
αγσγή ή δηεθδίθεζεο, κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εκπνιέκνπ θαηαζηάζεσο
θαη ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο θαη άηηλα ζα εδχλαλην λα
ζεσξεζψζηλ σο πξνζβάιινληα

δηθαηψκαηα

βηνκεραληθήο, πλεπκαηηθήο ή

θαιιηηερληθήο ηδηνθηεζίαο, πθηζηάκελα θαζ' νηαλδήπνηε δηαξθνχληνο ηνπ πνιέκνπ
ζηηγκήλ ή κέιινληα λ' απνθαηαζηαζψζη ζπκθψλσο πξνο ην άξζξνλ 86.
Μεηαμχ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ γεγνλφησλ πεξηιακβάλνληαη ε ππφ
ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ή πθ' νηνπδήπνηε
πξνζψπνπ δηα ινγαξηαζκφλ ή ηε ζπγθαηαζέζεη ησλ Κπβεξλήζεσλ ηνχησλ ρξήζηο
δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο, πλεπκαηηθήο ή θαιιηηερληθήο ηδηνθηεζίαο, σο θαη ε
πψιεζηο, ε έθζεζηο πξνο πψιεζηλ ή ε ρξεζηκνπνίεζηο πξντφλησλ, κεραλεκάησλ,
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εηδψλ ή αληηθεηκέλσλ νησλδήπνηε, εηο α ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα αλαθέξνληαη.
Άξζξνλ 89.
Σα ζπκβφιαηα πεξί αδεηψλ εθκεηαιιεχζεσο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο ή αλαπαξαγσγήο πλεπκαηηθψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ, άηηλα
ζπλήθζεζαλ πξν ηεο εκπνιέκνπ θαηαζηάζεσο κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ησλ
πκκάρσλ Γπλάκεσλ ή ησλ ελ ηαηο ρψξαηο ηνχησλ δηακελφλησλ ή ελαζθνχλησλ
βηνκεραλίαλ αθ' ελφο, θαη ησλ νζσκαλψλ ππεθφσλ αθ' εηέξνπ, ζεσξνχληαη
δηαιειπκέλα απφ ηεο ελάξμεσο ηεο εκπνιέκνπ θαηαζηάζεσο κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο
θαη ηεο πκκάρνπ Γπλάκεσο. Αιι' ελ πάζε πεξηπηψζεη ν αξρηθφο ζπκβαιιφκελνο
ζα έρε ην δηθαίσκα φπσο, εληφο πξνζεζκίαο έμη κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο
ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, αμίσζε παξά ηνπ δηθαηνχρνπ ηελ παξαρψξεζηλ
λέαο αδείαο, εο νη φξνη, ελ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο κεηαμχ απηψλ, ζέινπζη
θαζνξηζζή ππφ ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ελ ησ Σκήκαηη Δ' ηνπ παξφληνο Μέξνπο
Μηθηνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Σν δηθαζηήξηνλ δχλαηαη, αλ παξίζηαηαη αλάγθε,
λα νξίζε ηφηε ην πνζφλ ηεο νθεηιήο, φπεξ ζα εζεψξεη δίθαηνλ, ιφγσ ηεο
ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ πνιέκνπ.
Άξζξνλ 90.
Οη θάηνηθνη ησλ δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο απνζπσκέλσλ εθ ηεο
Σνπξθίαο εδαθψλ, παξά ηνλ ρσξηζκφλ ηνχηνλ θαη ηελ εμ απηνχ πξνθχπηνπζαλ
αιιαγήλ ηζαγελείαο, ζέινπζη δηαηεξήζεη ελ Σνπξθία ηελ πιήξε θαη αθεξαίαλ
απφιαπζηλ πάλησλ ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο, πλεπκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο
ηδηνθηεζίαο, σλ ήζαλ δηθαηνχρνη, ζπκθψλσο πξνο ηελ νζσκαληθήλ λνκνζεζίαλ,
θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο κεηαβηβάζεσο ησλ ελ ιφγσ εδαθψλ.
Σα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο, πλεπκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο ηδηνθηεζίαο, ηα
θαηά ηνλ ρξφλνλ ηνπ ρσξηζκνχ ηζρχνληα ελ ηνηο απνζπσκέλνηο ηεο Σνπξθίαο
εδάθεζη δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο ή ηα κέιινληα λα απνθαηαζηαζψζηλ ή
αλαζπζηαζψζη θαη' εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 86, ζέινπζηλ αλαγλσξηζζή ππφ ηνπ
Κξάηνπο εηο ν κεηαβηβάδνληαη ηα εηξεκέλα εδάθε θαη παξακείλεη ελ ηζρχη ελ απηνίο
επί ρξνληθφλ δηάζηεκα νξηζζεζφκελνλ ζπκθψλσο ηε νζσκαληθή λνκνζεζία.
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Άξζξνλ 91.
Πάζα

παξαρψξεζηο

δηπισκάησλ

επξεζηηερλίαο

ή

θαηαρψξηζε

βηνκεραληθψλ ζεκάησλ, σο θαη πάζα θαηαρψξηζηο κεηαβηβάζεσο ή εθρσξήζεσο
δηπισκάησλ ή βηνκεραληθψλ ζεκάησλ γελνκέλε λνκίκσο κεηά ηελ 30ήλ
Οθησβξίνπ 1918 ππφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξηθήο Κπβεξλήζεσο ελ
Κσλζηαληηλνππφιεη ή αιιαρνχ, ζέιεη ππνβιεζή εηο ηελ Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ θαη
θαηαρσξηζζή επί ηε αηηήζεη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ππνβαιινκέλε εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο. Ζ θαηαρψξηζηο
απηή ζέιεη παξαγάγεη απνηειέζκαηα απφ ηεο εκέξαο ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο.
ΣΜΖΜΑ Δ'
ΜΗΚΣΟΝ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΟΝ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΝ
Άξζξνλ 92.
Δληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο
ζπζηεζήζεηαη Μηθηφλ Γηαηηεηηθφλ Γηθαζηήξηνλ κεηαμχ εθάζηεο ησλ πκκάρσλ
Γπλάκεσλ, αθ' ελφο, θαη ηεο Σνπξθίαο, αθ' εηέξνπ.
Έθαζηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηνχησλ ζ' απνηειήηαη εθ ηξηψλ κειψλ, σλ δχν
δηνξηζζήζνληαη παξ' εθάζηεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κπβεξλήζεσλ, ερνπζψλ ην
δηθαίσκα λα δηνξίζσζη πιείνλα πξφζσπα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα εθιέγσζη ην
θαινχκελνλ λα παξεδξεχζε, θαηά ηαο πεξηζηάζεηο, σο κέινο ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
Ο

Πξφεδξνο

δηνξηζζήζεηαη

θαηφπηλ

ζπκθσλίαο

κεηαμχ

ησλ

δχν

ελδηαθεξνκέλσλ Κπβεξλήζεσλ.
Με επεξρφκελεο ζπκθσλίαο, εληφο πξνζεζκίαο δπν κελψλ απφ ηεο
ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ν ελ ιφγσ Πξφεδξνο ζέιεη
δηνξηζζή, ηε αηηήζεη κηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κπβεξλήζεσλ, ππφ ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο ηεο Υάγεο κεηαμχ ησλ ππεθφσλ
Γπλάκεσλ, αίηηλεο παξέκεηλαλ νπδέηεξαη θαηά ηνλ πφιεκνλ.
Δάλ, εληφο ηεο εηξεκέλεο πξνζεζκίαο ησλ δχν κελψλ, κία ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ

Κπβεξλεζεσλ

δελ

δηνξίζε

ην

κέινο

φπεξ

νθείιεη

λα
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αληηπξνζψπεπζε απηήλ ελ ησ Γηθαζηεξίσ ν δηνξηζκφο ηνπ κέινπο ηνχηνπ ζα γίλε
ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, επί ηε αηηήζεη ηεο εηέξαο
ελδηαθεξφκελεο Κπβεξλήζεσο.
Δλ πεξηπηψζεη ζαλάηνπ ή παξαηηεζεσο κέινπο ηηλφο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή
εάλ, δη' νηνλδεπνηε ιφγνλ, κέινο ηη αδπλαηή λα εθπιεξψζε ηα θαζήθνληα απηνχ, ή
αληηθαηάζηαζηο απηνχ γελήζεηαη θαζ' νλ θαη ν δηνξηζκφο ηνπ ηξφπνλ, ηεο
πξνβιεπνκέλεο δηκήλνπ πξνζεζκίαο αξρνκέλεο ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη απφ ηεο
εκέξαο ηνπ ζαλάηνπ, ηεο παξαηηήζεσο ή ηεο αδπλακίαο δεφλησο βεβαησκέλεο.
΄Αξζξνλ 93.
Σα Μηθηά Γηαηηεηηθά Γηθαζηεξηα ζα εδξεχσζηλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη. Αη
ελδηαθεξφκελνη Κπβεξλήζεηο ζα έρσζη ην δηθαίσκα, εθ' φζνλ ν αξηζκφο θαη ε
θχζηο ησλ ππνζέζεσλ δηθαηνινγνχζη ηνχην, λα ζπζηήζσζη παξ' εθάζησ
Γηθαζηεξίσ ελ ε πιείνλα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηα, σλ ε έδξα ζα δχλαηαη λα
νξηζζή ελ παληί θξηζεζνκέλσ θαηαιιεισ ηφπσ. Έθαζηνλ ησλ Σκεκάησλ ηνχησλ
ζα απαξηίδεηαη εμ ελφο Αληηπξνέδξνπ θαη δχν κειψλ δηνξηδνκέλσλ θαηά ηα ελ ησ
άξζξσ 92, εδαθ. 2-5, νξηδφκελα.
Δθάζηε Κπβέξλεζηο ζα δηνξίζε έλα ή πιείνλαο πξάθηνξαο φπσο
αληηπξνζσπεχσζηλ απηήλ παξά ησ Γηθαζηεξίσ.
Δάλ, κεηά ηξία έηε απφ ηεο ζπζηάζεσο Μηθηνχ ηηλφο Γηαηηεηηθνχ
Γηθαζηεξίνπ ή ελφο ησλ Σκεκάησλ απηνχ, ην Γηθαζηήξηνλ ή ην Σκεκα ηνχην δελ
πεξαίσζε ηαο εξγαζίαο ηνπ, ε δε Γλλακηο, ελ ησ εδάθεη ηεο νπνίαο ην δηθαζηήξηνλ
ή ην Σκεκα έρεη ηελ έδξαλ απηνχ, αηηήζεηαη ην ηνηνχηνλ, ε έδξα ζέιεη κεηαθεξζή
εθηφο ηνπ εδάθνπο ηνχηνπ.
΄Αξζξνλ 94.
Σα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 92 θαη 93 ζπληζηψκελα Μηθηά Γηαηηεηηθά
Γηθαζηήξηα ζα θξίλσζη ηαο δηαθνξάο ηαο ππαγνκέλαο εηο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ
δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Ζ απφθαζηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ζα απνηειή ηελ απφθαζηλ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
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Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχζηλ φπσο ζεσξήζσζη ηαο
απνθάζεηο ησλ Μηθηψλ Γηαηηεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ σο νξηζηηθάο, θαηαζηήζσζη δε
ηαχηαο ππνρξεσηηθάο δηα ηνπο ππεθφνπο απηψλ θαη εμαζθαιίζσζη ηελ εθηέιεζηλ
απηψλ επί ηνπ εδάθνπο ησλ, άκα ηε πεξηειεχζεη απηνίο ηεο θνηλνπνηήζεσο ησλ
απνθάζεσλ, ρσξίο λα ππάξρε αλάγθε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ exequatur.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ππνρξενχληαη πξνζέηη φπσο ηα δηθαζηήξηα
θαη αη Αξραί απηψλ παξέρσζηλ απ' επζείαο εηο ηα Μηθηά Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα
πάζαλ δπλαηήλ ζπλδξνκήλ, ηδία σο πξνο ηελ δηαβίβαζηλ ησλ θνηλνπνηήζεσλ θαη
ηελ ζπιινγήλ ησλ απνδείμεσλ.
Άξζξνλ 95.
Σα Μηθηά Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα ζα θαζνδεγψληαη ππφ ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο
επζπδηθίαο θαη ηεο θαιήο πίζηεσο.
'Δθαζηνλ Γηθαζηήξηνλ ζα νξίζε ηελ γιψζζαλ εο ζα γίλεηαη ρξήζηο ελψπηνλ
απηνχ, δηαηάζζνλ ηαο αλαγθαίαο κεηαθξάζεηο πξνο πιήξε θαηαλφεζηλ ησλ
ππνζέζεσλ ζα θαζνξίζε δε ηνπο θαλφλαο θαη ηαο πξνζεζκίαο ηεο ελψπηνλ απηνχ
δηαδηθαζίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ επνκέλσλ αξρψλ:
1)

Ζ

δηαδηθαζία

ζα

επηηξέπε

ηελ

ππνβνιήλ

ππνκλήκαηνο

θαη

αλζππνκλήκαηνο κεηά δηθαηψκαηνο αληαπαληήζεσο ππ' ακθνηέξσλ ησλ δηαδίθσλ.
Δάλ ην ελ ησλ κεξψλ αηηήζεηαη φπσο ππνβάιε απ' επζείαο ή δη' άιινπ
πξνθνξηθάο παξαηεξήζεηο, ζα επηηξαπή απηψ ην ηνηνχηνλ, ππφ ηελ επηθχιαμηλ
ηεο παξνρήο, ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, ηνπ απηνχ δηθαηψκαηνο θαη εηο ην έηεξνλ
κέξνο.
2) Σν Γηθαζηήξηνλ ζα έρε πάζαλ εμνπζίαλ φπσο δηαηάζζε εξεχλαο,
πξνζαγσγήλ

εγγξάθσλ,

πξαγκαηνγλσκνζχλελ,

ελεξγή

απηνςίαο,

αηηήηαη

πιεξνθνξίαο, αθνχε κάξηπξαο θαη δεηή παξά ησλ δηαδίθσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ
απηψλ πξνθνξηθάο ή εγγξάθνπο εμεγήζεηο.
3) Δθηφο αληηζέηνπ δηαηάμεσο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, νπδεκία απαίηεζηο
γελήζεηαη δεθηή κεηά παξέιεπζηλ εμακήλνπ πξνζεζκίαο απφ ηεο ζπζηάζεσο ηνπ
Γηθαζηεξίνπ, εηκή θαηφπηλ εηδηθήο αδείαο παξερνκέλεο δη' απνθάζεσο ηνπ
εηξεκέλνπ Γηθαζηεξίνπ θαη εμαηξεηηθψο δηθαηνινγεκέλεο ιφγσ απνζηάζεσο ή
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αλσηέξαο βίαο.
4) Σν Γηθαζηήξηνλ νθείιεη, εθηφο ηεο πεξηφδνπ ησλ δηαθνπψλ, αίηηλεο δελ ζα
ππεξβαίλσζη ηαο νθηψ ελ φισ εβδνκάδαο θαη' έηνο, λα ζπλεδξηάδε επαξθείο θαζ'
εβδνκάδα θνξάο πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο ηαρείαο δηεθπεξαηψζεσο ησλ ππνζέζεσλ.
5) Αη απνθάζεηο δένλ λα εθδίδσληαη πάληνηε εληφο δχν κελψλ ην
βξαδχηεξνλ απφ ηεο ιήμεσο ηεο ζπδεηήζεσο, κεζ' ελ ε ππφζεζηο εηζάγεηαη εηο
δηάζθεςηλ παξά ησ Γηθαζηεξίσ.
6) Ζ πξνθνξηθή ζπδήηεζηο, νζάθηο ε ππφζεζηο επηδέρεηαη ηνηαχηελ θαη, ελ
πάζε δε πεξηπηψζεη, ε απαγγειία ησλ απνθάζεσλ ιακβάλνπζη ρσξάλ ελ δεκνζία
ζπλεδξία.
7) Έθαζηνλ Μηθηφλ Γηαηηεηηθφλ Γηθαζηήξηνλ δχλαηαη λα ζπλέιζε εηο
ζπλεδξίαο εθηφο ηεο έδξαο απηνχ, εάλ θξίλε ηνχην ζθφπηκνλ δηα ηελ θαιήλ
δηεμαγσγήλ ησλ ππνζέζεσλ.
΄Αξζξνλ 96.
Αη ελδηαθεξφκελνη Κπβεξλήζεηο ζα δηνξίζσζηλ εθ ζπκθψλνπ γεληθφλ
Γξακκαηέα παξ' εθάζησ Γηθαζηεξίσ θαη ζα απνζπάζσζηλ εθάζηε παξ' απηψ έλα
ή θαη πιείνλαο γξακκαηείο. Ο Γεληθφο Γξακκαηεχο θαη νη γξακκαηείο ζα ηειψζηλ
ππφ ηαο δηαηαγάο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, φπεξ, ηε ζπγθαηαζέζεη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
Κπβεξλήζεσλ, ζα δχλαηαη λα πξνζιάβε παλ πξφζσπνλ νχηηλνο ε ζπλδξνκή ζα
ήην απηψ αλαγθαία.
Ζ Γξακκαηεία εθάζηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα έρε ηα γξαθεία απηήο ελ
Κσλζηαληηλνππφιεη. Αη ελδηαθεξφκελνη Κπβεξλεζεηο ζα δχλαληαη λα ζπληζηψζηλ
παξαξηήκαηα ησλ γξαθείσλ ηνχησλ εηο πάληα άιινλ ηφπνλ, νλ ήζειαλ θξίλεη
θαηάιιεινλ.
Έθαζηνλ Γηθαζηήξηνλ ζα θπιάηηε ελ ηε Γξακκαηεία απηνχ ηα αξρεία θαη
έγγξαθα ησλ ππνβιεζεζνκέλσλ απηψ ππνζέζεσλ, άκα ηε ιήμεη δε ηεο
απνζηνιήο ηνπ, ζα θαηάζεζε ηαχηα ελ ηνηο αξρείνηο ηεο Κπβεξλεζεσο παξ' ε είρε
ηελ έδξαλ απηνχ. Σα αξρεία ηαχηα ζα είλαη πάληνηε εηο ηελ δηάζεζηλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ Κπβεξλήζεσλ.
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΄Αξζξνλ 97.
Δθάζηε Κπβέξλεζηο ζα θαηαβάιιε ηαο απνδνράο ηνπ παξ' απηεο
δηνξηδνκέλνπ κέινπο ηνπ Μηθηνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, σο επίζεο παληφο ππ'
απηήο δηνξηζζεζνκέλνπ πξάθηνξνο θαη γξακκαηέσο.
Αη απνδνραί ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο νξηζζήζνληαη εθ
ζπκθψλνπ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κπβεξλήζεσλ θαη ζα πιεξψλσληαη, νκνχ
κεηά ησλ θνηλψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ δαπαλψλ, ππφ ησλ δχν Κπβεξλήζεσλ εμ
εκηζείαο.
΄Αξζξνλ 98.
Σν Παξφλ Σκήκα δελ ζέιεη εθαξκνζζή εηο ηαο κεηαμχ Ηαπσλίαο θαη
Σνπξθίαο ππνζέζεηο ηαο ππαγνκέλαο θαηά ηελ παξνχζαλ πλζήθελ εηο ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Μηθηνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Οη ππνζέζεηο αχηαη ζα
δηαθαλνληζζψζη δηα ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν Κπβεξλεζεσλ.
ΣΜΖΜΑ Σ'
ΤΝΘΖΚΑΗ
Άξζξνλ 99.
Απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο θαη ππφ ηελ
επηθχιαμηλ εμ άιινπ ησλ πεξηερνκέλσλ ελ απηή δηαηάμεσλ, αη θάησζη
απαξηζκνχκελαη νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο θχζεσο πιεηνλνβαξείο πλζήθαη,
πκβάζεηο θαη πκθσλίαη ζέινπζηλ επαλέιζεη ελ ηζρχη κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ
κεηερνπζψλ ηνχησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ:
1) πκβάζεηο ηεο 14εο Μαξηίνπ 1884, ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ 1886 θαη ηεο
23εο Μαξηίνπ 1887 θαη ην ηειηθφ Πξσηφθνιινλ ηεο 7εο Ηνπιίνπ 1887, πεξί
πξνζηαζίαο ησλ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ.
2) χκβαζηο ηεο 5εο Ηνπιίνπ 1890, πεξί δεκνζηεχζεσο ησλ ηεισλεηαθψλ
δαζκνινγίσλ θαη νξγαλψζεσο Γηεζλνχο Δλψζεσο δηα ηελ δεκνζίεπζηλ απηψλ.
3) πκθσλία ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 1907, πεξί ηδξχζεσο ηνπ ελ Παξηζίνηο
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Γηεζλνχο Γξαθείνπ Γεκνζίαο Τγηεηλήο.
4) χκβαζηο ηεο 7εο Ηνπλίνπ 1905, πεξί ηδξχζεσο Γεσξγηθνχ Γηεζλνχο
Ηλζηηηνχηνπ ελ Ρψκε.
5) χκβαζηο ηεο 16εο Ηνπιίνπ 1863, πεξί εμαγνξάο ησλ δηνδίσλ ηνπ EscauL
6) χκβαζηο ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1888, πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο
απνβιέπνληνο εηο ηελ εμαζθάιηζηλ ηεο ειεπζέξαο ρξήζεσο ηεο δηψξπγαο ηνπ
νπέδ - ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ηνπ
άξζξνπ 19 ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
7) πκβάζεηο θαη πκθσλίαη ηεο Παγθνζκίνπ Σαρπδξνκηθήο Δλψζεσο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πκβάζεσλ θαη πκθσληψλ αίηηλεο ππεγξάθεζαλ ελ
Μαδξίηε ηελ 30ελ Ννεκβξίνπ 1920.
8) Γηεζλείο Σειεγξαθηθνί πκβάζεηο, ππνγξαθείζαη ελ Πεηξνππφιεη ηελ
10/22αλ Ηνπιίνπ 1875. Οη θαλνληζκνί θαη ηα ηηκνιφγηα ηα θαζνξηζζέληα ππφ ηεο
Γηεζλνχο Σειεγξαθηθήο πλδηαζθέςεσο ηεο Ληζζαβψλνο ηεο 11εο Ηνπλίνπ 1908.
Άξζξνλ 100.
Ζ Σνπξθία ππνρξενχηαη λα πξνζρψξεζε εηο ηαο θάησζη απαξηζκνπκέλαο
πκβάζεηο ή πκθσλίαο ή λα επηθχξσζε απηάο:
1) χκβαζηο ηεο 11εο Οθησβξίνπ 1909, πεξί ηεο δηεζλνχο θπθινθνξίαο ησλ
απηνθηλήησλ.
2) πκθσλία ηεο 15εο Μαΐνπ 1886, πεξί ηεο δηα κνιχβδνπ ζθξαγίζεσο ησλ
ππνθεηκέλσλ

εηο

ηεισλεηαθήλ

επίζθεςηλ

ζηδεξνδξνκηθψλ

ακαμψλ

θαη

Πξσηφθνιινλ ηεο 18εο Μαΐνπ 1907.
3) χκβαζηο ηεο 23εο επηεκβξίνπ 1910, πεξί ηνπ εληαίνπ θαλφλσλ ηηλψλ
αθνξψλησλ εηο ηαο θαηά ζάιαζζαλ ζπγθξνχζεηο, ηελ επηζαιάζζηνλ αξσγήλ θαη
ηαο λαπαγηαηξέζεηο.
4) χκβαζηο ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1904, πεξί απαιιαγήο ησλ πισηψλ
λνζνθνκείσλ εθ ησλ ελ ηνηο ιηκέζη θαηαβαιινκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ηειψλ.
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5) χκβαζηο ηεο 18εο Μαΐνπ 1904, ηεο 4εο ΜαΓνπ 1910 θαη ηεο 30εο
επηεκβξίνπ 1921, πεξί θαηαξγήζεσο ηεο ζσκαηεκπνξίαο ησλ γπλαηθψλ.
6) χκβαζηο ηεο 4εο Μαΐνπ 1910, πεξί θαηαξγεζεσο ησλ πνξλνγξαθηθψλ
δεκνζηεπκάησλ.
7) χκβαζηο Τγεηνλνκηθή ηεο 17εο Ηαλνπαξίνπ 1912, ππφ ηελ επηθχιαμηλ
ησλ άξζξσλ 54, 88 θαη 90.
8) πκβάζεηο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1881 θαη ηεο 15εο Απξηιίνπ 1889, πεξί
ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ θαηά ηεο θπιινμήξαο.
9) χκβαζηο πεξί νπίνπ, ππνγξαθείζα ελ Υάγε ηελ 23ελ Ηαλνπαξίνπ 1912
θαη πξφζζεηνλ Πξσηφθνιινλ ηνπ έηνπο 1914.
10) Γηεζλήο Ραδηνηειεγξαθηθή χκβαζηο ηεο 5εο Ηνπιίνπ 1912.
11) χκβαζηο πεξί ησλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ελ Αθξηθή, ππνγξαθείζα
ελ Saint - Germain en Laye ηελ 10ελ επηεκβξίνπ 1919.
12) χκβαζηο ππνγξαθείζα ελ Saint - Germain en Laye ηελ 10ελ
επηεκβξίνπ 1919, αλαζεσξήζαζα ηελ γεληθήλ Πξάμηλ ηνπ Βεξνιίλνπ ηεο 26εο
Φεβξνπαξίνπ 1885 θαη ηελ γεληθήλ Πξάμηλ θαη Γήισζηλ ησλ Βξπμειιψλ ηεο 2αο
Ηνπιίνπ 1890.
13) χκβαζηο ηεο 13εο Οθησβξίνπ 1919, πεξί δηαθαλνληζκνχ ηεο
αεξνπνξίαο, εάλ ε Σνπξθία επηηπρή, θαη' εθαξκνγήλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 1εο
Μαΐνπ 1920, ηαο εμαηξέζεηο εθείλαο αο ε γεσγξαθηθή απηήο ζέζηο ήζειε θαηαζηήζεη
αλαγθαίαο.
14) χκβαζηο ηεο 26εο επηεκβξίνπ 1906, ππνγξαθείζα ελ Βέξλε, πεξί
απαγνξεχζεσο ηεο ρξήζεσο ιεπθνχ θσζθφξνπ ελ ηε θαηαζθεπε ησλ ππξείσλ.
Ζ Σνπξθία αλαιακβάλεη, πξνο ηνχηνηο, ηελ ππνρξέσζηλ λα ζπκκεηάζρε εηο
ηελ

παξαζθεπήλ

ξαδηνηειεγξαθίαο.

λέσλ

δηεζλψλ

ζπκβάζεσλ

πεξί

ηειεγξάθσλ

θαη
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ΜΔΡΟ Γ' - ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΗΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ
ΣΜΖΜΑ Α'
ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΗ
Άξζξνλ 101.
Ζ Σνπξθία δεινί φηη πξνζρσξεί εηο ηελ χκβαζηλ θαη ηνλ Καλνληζκφλ πεξί
ειεπζεξίαο ηεο δηακεηαθνκίζεσο ηνπο εγθξηζέληαο ππφ ηεο πλδηαζθέςεσο ηεο
Βαξθειψλεο ηελ 14ελ Απξηιίνπ 1921, σο θαη εηο ηελ χκβαζηλ θαη ηνλ Καλνληζκφ
ησλ πισηψλ νδψλ δηεζλνχο ζπκθέξνληνο νπο απεδέρζε ε εηξεκέλε πλδηάζθεςηο
ηελ 19ε Απξηιίνπ 1921, θαη εηο ην πξφζζεηνλ Πξσηφθνιινλ.
Καηά ζπλέπεηαλ, ε Σνπξθία ππνρξενχηαη λα εθαξκφζε ηαο δηαηάμεηο ησλ ελ
ιφγσ πκβάζεσλ, Καλνληζκψλ θαη Πξσηνθφιινπ άκα ηε ελάξμεη ηεο ηζρχνο ηεο
παξνχζεο πλζήθεο.
Άξζξνλ 102.
Ζ Σνπξθία δεινί φηη πξνζρσξεί εηο ηελ απφ 20εο Απξηιίνπ 1921 Γήισζηλ
ηεο Βαξθειψλεο "ηελ αλαγλσξίδνπζαλ ην δηθαίσκα ζεκαίαο ησλ Κξαηψλ ησλ
εζηεξεκέλσλ ζαιαζζίαο εμφδνπ".
Άξζξνλ 103.
Ζ Σνπξθία δεινί φηη πξνζρσξεί εηο ηαο απφ 20εο Απξηιίνπ 1921 πζηάζεηο
ηεο

πλδηαζθέςεσο

ηεο

Βαξθειψλεο

πεξί

ησλ

ππφ

δηεζλέο

θαζεζηψο

δηαηεινχλησλ ιηκέλσλ. Ζ Σνπξθία ζα γλσζηνπνίεζε βξαδχηεξνλ ηνπο εηο ην
θαζεζηψο ηνχην ππαρζεζνκέλνπο ιηκέλαο.
Άξζξνλ 104.
Ζ Σνπξθία δεινί φηη πξνζρσξεί εηο ηαο πζηάζεηο ηεο πλδηαζθέςεσο ηεο
Βαξθειψλεο ηεο 20εο Απξηιίνπ 1921 πεξί δηεζλψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ.
Αη ζπζηάζεηο αχηαη ζέινπζηλ εθαξκνζζή ππφ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο
άκα ηε ελάξμεη ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο ππφ ηνλ φξνλ ηεο
ακνηβαηφηεηαο.
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΄Αξζξνλ 105.
΄Ακα ηε ελάξμεη ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ε Σνπξθία
ππνρξενχηαη λα πξνζρψξεζε εηο ηαο ελ Βέξλε ππνγξαθείζαο πκβάζεηο θαη
πκθσλίαο ηεο 14εο Οθησβξίνπ 1890, 20εο επηεκξίνπ 1893, 16εο Ηνπιίνπ 1895,
16εο Ηνπλίνπ 1898 θαη 19εο επηεκβξίνπ 1906 πεξί ηεο δηα ζηδεξνδξφκσλ
κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ.
΄Αξζξνλ 106.
Οζάθηο, ζπλεπεία ηεο ραξάμεσο ησλ λέσλ ζπλφξσλ, γξακκή ηηο ζπλδένπζα
δχν κέξε ηεο απηήο ρψξαο, δηαζρίδεη εηέξαλ ρψξαλ, ή νζάθηο δηαθιάδσζηο ηηο
αξρνκέλε εθ κηαο ρψξαο θαηαιήγεη εηο εηέξαλ, νη φξνη ηεο εθκεηαιιεχζεσο, φζνλ
αθνξά εηο ην κεηαθνξηθφλ εκπφξηνλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ζα θαλνληζζψζηλ
εθηφο εηδηθψλ δηαηάμεσλ, δηα ζπκθσλίαο ζπλνκνινγεζεζνκέλεο κεηαμχ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ δηεπζχλζεσλ ησλ ζηδεξνδξφκσλ. Δλ ε πεξηπηψζεη αη δηεπζχλζεηο
αχηαη δελ θαηψξζνπλ λα νκνθσλήζσζηλ επί ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ηαχηεο, νη
φξνη νχηνη ζέινπζη θαζνξηζζή δηα δηαηηεζίαο.
Ζ εγθαηάζηαζηο πάλησλ ησλ λέσλ κεζνξηαθψλ ζηαζκψλ κεηαμχ ηεο
Σνπξθίαο θαη ησλ νκφξσλ Κξαηψλ, σο θαη ε εθκεηάιιεπζηο ησλ κεηαμχ ησλ
ζηαζκψλ ηνχησλ γξακκψλ, ζα θαλνληζζψζη δηα ζπκθσληψλ ζπλνκνινγνπκέλσλ
θαηά ηνπο απηνχο φξνπο.
΄Αξζξνλ 107.
Οη εθ ηεο Σνπξθίαο ή
θαηεπζπλφκελνη

ηαμεηδηψηαη

θαη

ηεο Διιάδνο πξνεξρφκελνη
ηα

εκπνξεχκαηα,

θαηά

ηελ

ή εηο απηάο
δηέιεπζηλ

ή

δηακεηαθφκηζηλ δηα ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ησλ αλαηνιηθψλ ηδεξνδξφκσλ ησλ
πεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμχ ηεο ειιελνβνπιγαξηθήο θαη ηεο ειιελνηνπξθηθήο
κεζνξίνπ παξά ην Κνχιειε - Μπνπξγάδ, δελ ζα ππνβάιισληαη ιφγσ ηεο ηνηαχηεο
δηειεχζεσο ή δηακεηαθνκίζεσο εηο νπδέλ ηέινο ή δαζκφλ, νπδ' εηο δηαηππσζίλ ηίλα
εμειέγμεσο δηαβαηεξίσλ ή ηεισλεηαθνλ ειέγρνπ.
Ζ εθηέιεζηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζέιεη εμαζθαιηζζή ππφ
ελφο επηηξφπνπ εθιεγεζνκέλνπ ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
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Δθάζηε ησλ Κπβεξλήζεσλ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο ζα έρε ην δηθαίσκα λα
δηνξίζε παξά ησ επηηξφπσ ηνχησ έλα αληηπξφζσπνλ, φζηηο ζα έρε σο έξγνλ λα
εθηζηά ηελ πξνζνρήλ ηνπ Δπηηξφπνπ επί παληφο δεηήκαηνο αθνξψληνο εηο ηελ
εθηέιεζηλ ησλ εηξεκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ζα απνιαχε φισλ ησλ αλαγθαίσλ δηα ηελ
εθπιήξσζηλ ηνπ έξγνπ ηνπ επθνιηψλ. Οη αληηπξφζσπνη νχηνη ζα νξίζσζηλ εθ
ζπκθψλνπ κεηά ηνπ επηηξφπνπ ηνλ αξηζκφλ θαη ην είδνο ηνπ θαησηέξνπ
πξνζσπηθνχ νχηηλνο ζα έρσζηλ αλάγθελ.
Ο Δπίηξνπνο ζα ππνβάιιε ππφ ηελ θξίζηλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο
ησλ Δζλψλ παλ δήηεκα, αθνξψλ εηο ηελ εθηέιεζηλ ησλ εηξεκέλσλ δηαηάμεσλ, φπεξ
δελ ήζειε δπλεζή λα ιήζε. Αη Κπβεξλήζεηο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο
ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψληαη πξνο πάζαλ απφθαζηλ εθδηδνκέλε θαηά
πιεηνςεθίαλ ππφ ηνπ εηξεκέλνπ πκβνπιίνπ.
Ο κηζζφο σο θαη ηα έμνδα δηα ηελ ιεηηνπξγίαλ ηεο ππεξεζίαο ηνπ εηξεκέλνπ
Δπηηξφπνπ ζέινπζη βαξχλε εμ εκηζείαο ηελ Διιεληθήλ θαη Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ.
Δηο πεξίπησζηλ θαζ' ελ ε Σνπξθία ήζειε θαηαζθεπάζεη κεηαγελεηέξσο
ζηδεξνδξνκηθήλ γξακκήλ ζπλδένπζαλ ηελ Αδξηαλνχπνιηλ κεηά ηεο γξακκήο
Κνχιειε Μπνπξγάδ - Κσλζηαληηλνππφιεσο, αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
ζέινπζηλ αηνλίζεη σο πξνο ηελ δηακεηαθφζηζηλ κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ηεο
ειιελνηνπξθηθήο κεζνξίνπ ησλ θεηκέλσλ πιεζίνλ ηνπ Κνχιειε -Μπνπξγάδ θαη ηνπ
Βφζλα - θηντ ή αληηζέησο.
Δθάζηε ησλ δχν ελδηαθεξνκέλσλ Κπβεξλήζεσλ ζα έρε ην δηθαίσκα, κεηά
πέληε έηε απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, λα απεπζπλζή
εηο ην πκβνχιηνλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ φπσο ηνχην απνθαζίζε, εάλ ππάξρε
ιφγνο δηαηεξήζεσο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ελ ηνηο εδαθίνηο 2-5 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ειέγρνπ. Δλλνείηαη φκσο φηη αη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ζα
παξακείλσζηλ ελ ηζρχη θαζ' φζνλ αθνξά ηελ δηακεηαθφκηζηλ επί ησλ δχν ηκεκάησλ
ησλ αλαηνιηθψλ ηδεξνδξφκσλ κεηαμχ ηεο ειιελνβνπιγαξηθήο κεζνξίνπ θαη ηνπ
Βνζλάθηντ.
Άξζξνλ 108.
Δθηφο ηδηαηηέξσλ ζπκθσληψλ σο πξνο ηαο κεηαβηβάζεηο ησλ ιηκέλσλ θαη
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ησλ ζηδεξνδξφκσλ ησλ αλεθφλησλ είηε εηο ηελ Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ, είηε εηο
ηδησηηθάο εηαηξείαο θαη πεξηιακβαλνκέλσλ εληφο ησλ απνζπσκέλσλ εθ ηεο
Σνπξθίαο εδαθψλ δπλάκεη ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ππφ ηελ επηθχιαμηλ δε ησλ
κεηαμχ

ησλ

ζπκβαιινκέλσλ

Γπλάκεσλ

ζπλνκνινγεζεηζψλ

ή

ζπλνκν-

ινγεζεζνκέλσλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθψο πξνο ηνπο αλαδφρνπο θαη ηελ ππεξεζίαλ
ησλ ζπληάμεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ή κεηαβίβαζηο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ
γελήνεηαη ππφ ηνπο αθνινχζνπο φξνπο:
1) Σα έξγα θαη αη εγθαηαζηάζεηο παζψλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζα
παξαδνζψζηλ εηο αθέξαηνλ θαη ελ φζσ ην δπλαηφλ θαιιίηεξα θαηαζηάζεη.
2) Δάλ δίθηπφλ ηη έρνλ ίδηνλ ηξνραίνλ πιηθφλ, πεξηιακβάλεηαη νιφθιεξνλ
εληφο κεηαβηβαδνκέλνπ εδάθνπο, ην πιηθφλ ηνχην ζα παξαδνζή εηο αθέξαηνλ,
ζπκθψλσο πξνο ηελ ηειεπηαίαλ απνγξαθή θαηά ηελ 30ε Οθησβξίνπ 1918. *
3) Ωο πξνο ηαο γξακκάο ησλ νπνίσλ ε δηεχζπλζηο, δπλάκεη ηεο παξνχζεο
πλζήθεο, ζα επξεζή θαηαηεηκεκέλε, ε θαηαλνκή ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζα νξηζζή
δηα ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δηεπζχλζεσλ πθ' αο ζα ππάγσληαη ηα δηάθνξα
ηκεκαηα.
Καηά ηελ ζπκθσλίαλ ηαχηελ δένλ λα ιεθζψζηλ ππ' φςηλ ε πνζφηεο ηνπ επί
ησλ γξακκψλ ηνχησλ θαηαγεγξακκέλνπ πιηθνχ, ζπκθψλσο πξνο ηελ ηειεπηαίαλ
απνγξαθή

θαηά

ηελ

30ελ

Οθησβξίνπ

1918,

ην

κήθνο

ησλ

γξακκψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηαθψλ γξακκψλ, ε θχζηο θαη ε ζπνπδαηφηεο
ηεο εκπνξηθήο θηλήζεσο. Δλ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιπζή δηα
δηαηηεζίαο. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζηο ζα νξίζε σζαχησο, ελ ελδερνκέλε πεξηπηψζεη,
ηαο αθεζεζνκέλαο εηο έθαζηνλ ηκήκα αηκνκεραλάο, ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα θαη
ακάμαο, ζα πξνζδηνξίζε ηνπο φξνπο ηεο παξαιαβήο απηψλ θαη ζα πξνβή εηο νίαο
ήζειε θξίλεη αλαγθαίαο δηεπζεηήζεηο πξνο εμαζθάιηζηλ επί σξηζκέλελ ρξνληθήλ
πεξίνδνλ ηεο ζπληεξήζεσο ηνπ κεηαβηβαδνκέλνπ πιηθνχ ελ ηνηο πθηζηακέλνηο
ζπλεξγείνηο.
4) Αη πξνκήζεηαη, ηα έπηπια θαη ηα εξγαιεία ζα παξαδνζψζηλ πθ' νπο φξνπο
θαη ην ηξνραίνλ πιηθφλ.
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΄Αξζξνλ 109.
Με πθηζηακέλσλ αληηζέησλ δηαηάμεσλ, εάλ, ζπλεπεία ηεο ραξάμεσο λέαο
ηηλφο κεζνξίνπ, ην ζχζηεκα ησλ πδάησλ (δηνρεηεχζεηο, πιεκκχξαη, αξδεχζεηο,
απνμεξάλζεηο ή άιια παξφκνηα δεηήκαηα) ελ ηηλη Κξάηεη, εμαξηάηαη εμ έξγσλ
εθηειεζζέλησλ ελ ησ εδάθεη εηέξνπ ηηλφο Κξάηνπο, ή εάλ, δπλάκεη πξνγελεζηέξσλ
ηνπ πνιέκνπ ζπλεζεηψλ, γίλεηαη ρξήζηο επί ηνπ εδάθνπο ελφο Κξάηνπο πδάησλ ή
πδξαπιηθήο δπλάκεσο παξαγνκέλσλ επί ηνπ εδάθνπο εηέξνπ ηηλφο Κξάηνπο ηα
ελδηαθεξφκελα Κξάηε δένλ λα πξνέιζσζηλ εηο ζπλελλφεζηλ πξνο πξνζηαζίαλ ησλ
ακνηβαίσλ ζπκθεξφλησλ θαη θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ.
Διιείςεη ζπκθσλίαο, ην ζέκα ζέιεη θαλνληζζή δηα δηαηηεζίαο.
΄Αξζξνλ 110.
Ζ Ρνπκαλία θαη ε Σνπξθία ζα ζπλελλνεζψζηλ φπσο θαζνξίζσζη
αθξηβνδηθαίσο

ηνπο

φξνπο

εθκεηαιιεχζεσο

ηνπ

θαισδίνπ

Κσζηάληδεο-

Κσλζηαληηλνππφιεσο. Διιείςεη ζπλελλνήζεσο, ην δήηεκα ζα θαλνληζζή δηα
δηαηηεζίαο.
΄Αξζξνλ 111.
Ζ Σνπξθία παξαηηείηαη, δη' εαπηήλ θαη ελ νλφκαηη ησλ ππεθφσλ ηεο, πάλησλ
ησλ δηθαησκάησλ, ηίηισλ ή πξνλνκίσλ πάζεο θχζεσο, επί ηνπ φινπ ή επί κέξνπο
ησλ θαισδίσλ άηηλα δελ δηέξρνληαη πιένλ δηα ηνπ εδάθνπο ηεο.
Δάλ ηα ζπκθψλσο πξνο ην πξνεγνχκελνλ εδάθηνλ κεηαβηβαδφκελα
θαιψδηα ή ηκήκαηα θαισδίσλ απνηειψζηλ ηδηνθηεζίαλ ηδησηηθήλ, αη Κπβεξλήζεηο,
εηο αο κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεο, ζέινπζηλ απνδεκηψζεη ηνπο ηδηνθηήηαο.
Δλ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο πεξί ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκηψζεσο, αχηε ζέιεη
θαζνξηζζή δηα δηαηηεζίαο.
Άξζξνλ 112.
Ζ Σνπξθία ζα δηαηήξεζε ηα ηπρφλ αλήθνληα ήδε απηή δηθαηψκαηα
θπξηφηεηνο επί ησλ θαισδίσλ άηηλα δηέξρνληαη δη' ελφο ηνπιάρηζηνλ ζεκείνπ ηνπ
ηνπξθηθνχ εδάθνπο.
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Ζ ελάζθεζηο ησλ δηθαησκάησλ πξνζγεηψζεσο ησλ εηξεκέλσλ θαισδίσλ επί
εδάθνπο κε ηνπξθηθνχ θαη νη φξνη ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνχησλ ζα θαλνληζζψζηλ
θηιηθψο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κξαηψλ. Δλ δηαθσλία, ε δηαθνξά ζέιεη ιπζή
δηα δηαηηεζίαο.
Άξζξνλ 113.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε δεινπζηλ φηη απνδέρνληαη, έθαζηνλ δη'
εαπηφ ηελ θαηάξγεζηλ ησλ μέλσλ ηαρπδξνκείσλ ελ Σνπξθία.
ΣΜΖΜΑ Β'
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ
Άξζξνλ 114.
Σν

Αλψηεξνλ

Τγεηνλνκηθφλ

πκβνχιηνλ

ηεο

Κσλζηαληηλνπφιεσο

θαηαξγείηαη. Ζ Σνπξθηθή Γηνίθεζηο αλαιακβάλεη ηελ πγεηνλνκηθήλ νξγάλσζηλ ησλ
παξαιίσλ θαη κεζνξίσλ ηεο Σνπξθίαο.
Άξζξνλ 115.
Μία θαη ε απηή πγεηνλνκηθή δηαηίκεζηο, εο ηα ηέιε θαη νη φξνη ζα ψζηλ
δίθαηνη, ζέιεη εθαξκνζζή εηο πάληα ηα πινία, άλεπ δηαθξίζεσο κεηαμχ ηεο
ηνπξθηθήο ζεκαίαο θαη ησλ μέλσλ, θαη εηο ηνπο ππεθφνπο ησλ μέλσλ Γπλάκεσλ
ππφ ηνπο απηνχο πξνο ηνπο ππεθφνπο ηεο Σνπξθίαο φξνπο.
Άξζξνλ 116.
Ζ Σνπξθία ππνρξενχηαη λα ζεβαζζή εμ νινθιήξνπ ην δηθαίσκα ησλ
απνιπζέλησλ πγεηνλνκηθψλ ππαιιήισλ φπσο απνδεκησζψζηλ εθ ησλ θεθαιαίσλ
ηνπ πξψελ Αλσηέξνπ Τγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, σο θαη
πάληα ηα άιια θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη πξψελ ππαιιήισλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηνχηνπ θαη ησλ δηθαηνδφρσλ απηψλ. Πάληα ηα δεηεκαηα ηα
ζρεηηδφκελα πξνο ηα δηθαηψκαηα ηαχηα, πξνο ηελ δηάζεζηλ ησλ απνζεκαηηθψλ
θεθαιαίσλ

ηνπ

πξψελ

Αλσηέξνπ

Τγεηνλνκηθνχ

πκβνπιίνπ

ηεο

Κσλζηαληηλνπφιεσο, ηελ νξηζηηθήλ εθθαζάξηζηλ ηεο παιαηάο πγεηνλνκηθήο
δηεπζχλζεσο, σο θαη παλ άιιν παξφκνηνλ ε ζπλαθέο δεηεκα, ζα θαλνληζζψζηλ

-64-

ππφ Δπηηξνπεο ad hoc, απνηεινχκελεο εμ ελφο αληηπξνζψπνπ εθάζηεο ησλ
κεηαζρνπζψλ ηνπ Αλσηέξνπ Τγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κσλζηαληηλνππφισο
Γπλάκεσλ, εμαηξέζεη ηεο Γεξκαλίαο, Απζηξίαο θαη Οπγγαξίαο. Δλ πεξηπηψζεη
δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ηαχηεο επί δεηεκαηνο αθνξψληνο είηε
εηο ηελ αλαθεξνκέλελ αλσηέξσ εθθαζάξηζηλ, είηε εηο ηελ δηάζεζηλ ηνπ ππνινίπνπ
θεθαιαίνπ κεηά ηελ εθθαζάξηζηλ ηαχηελ, πάζα Γχλακηο εθπξνζσπνχκελε ελ ηε
Δπηηξνπή ζα έρε ην δηθαίσκα λα θέξε ην δήηεκα ηνχην εηο ην πκβνχιηνλ ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, φπεξ ζα απνθαζίδε επ' απηνλ αλεθθιήησο.
΄Αξζξνλ 117.
Ζ Σνπξθία θαη αη Γπλάκεηο αη ελδηαθεξφκελαη δηα ηελ επηηήξεζηλ ησλ
πξνζθπλεκάησλ ηεο Ηεξνπζαιεκ θαη ηεο Υεηδάδεο θαη ηνπ ηδεξνδξφκνπ ηεο
Υεηδάδεο ζα ιάβσζη ηα πξνο ηνχην θαηάιιεια κέηξα, ζπκθψλσο πξνο ηαο
δηαηάμεηο ησλ δηεζλψλ πγεηνλνκηθψλ πκβάζεσλ. Όπσο δε επηηεπρζε πιήξεο
ελφηεο ηεο εθηειέζεσο απηψλ, αη Γπλάκεηο αχηαη θαη ε Σνπξθία ζα ζπζηήζσζηλ
Δπηηξνπήλ πγεηνλνκηθνχ ελαξκνληζκνχ ησλ πξνζθπλεκάησλ, ελ ηε νπνία ζα
αληηπξνζσπεχνληαη αη πγεηνλνκηθαί ππεξεζίαη ηεο Σνπξθίαο θαη ην ζαιάζζηνλ
πγεηνλνκηθφλ θαη επί ησλ θαζάξζεσλ πκβνχιηνλ ηεο Αηγχπηνπ.
Ζ Δπηηξνπή αήηε δένλ λα ηχρε ηεο πξνεγνπκέλεο ζπγθαηαζέζεσο ηνπ
Κξάηνπο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ νπνίνπ ζέιεη ζπλέιζεη.
΄Αξζξνλ 118.
Δθζέζεηο

πεξί

ησλ

έξγσλ

ηεο

Δπηηξνπήο

ελαξκνληζκνχ

ησλ

πξνζθπλεκάησλ ζα δηαβηβάδσληαη εηο ηελ Δπηηξνπήλ Τγηεηλήο ηεο Κνηλσλίαο ησλ
Δζλψλ θαη εηο ην Γηεζλέο Γξαθείνλ δεκνζίαο πγηεηλήο, σο θαη εηο ηελ Κπβέξλεζηλ
πάζεο ρψξαο ελδηαθεξνκέλεο δηα ηα πξνζθπλήκαηα, επί ηε αηηήζεη ηαχηεο.
Ζ Δπηηξνπή ζα γλσκνδνηή επί παληφο δεηήκαηνο ηεζεζνκέλνπ απηή ππφ
ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, δηα ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ δεκνζίαο πγηεηλήο ή ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ Κπβεξλεζεσλ.
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ΜΔΡΟ Δ' - ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑΦΟΡΟΗ
ΑΗΥΜΑΛΧΣΟΗ ΠΟΛΔΜΟΤ
Άξζξνλ 119.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ππνρξενχληαη λα επαλαθέξσζηλ ακέζσο
εηο ηαο παηξίδαο ησλ ηνπο ηπρφλ παξακέλνληαο ελ ηε ρψξα απηψλ αηρκαιψηνπο
πνιέκνπ θαη πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο.
Ζ αληαιιαγή ησλ θαηαθξαηνπκέλσλ ππφ ηεο Διιάδνο θαη Σνπξθίαο
αηρκαιψησλ πνιέκνπ θαη πνιηηψλ απνηειεί αληηθείκελνλ ηεο ηδηαηέξαο πκθσλίαο
κεηαμχ ησλ Γπλάκεσλ ηνχησλ ηεο ππνγξαθείζεο ελ Λσδάλε ηελ 30ελ Ηαλνπαξίνπ
1923.
Άξζξνλ 120.
Οη αηρκάισηνη πνιέκνπ θαη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη, νη ππνθείκελνη εηο
ηηκσξίαλ ή ηηκσξεζέληεο δηα παξαπηψκαηα αληηπεηζαξρηθά, ζα παιηλνζηήζσζη
ρσξίο λα ιεθζή ππ' φςηλ ε ιήμηο ηεο πνηλήο απηψλ ή ηεο αξμακέλεο θαη' απηψλ
δηαδηθαζίαο.
Οη ππνθείκελνη ή θαηαδηθαζζέληεο εηο πνηλάο δη' άιινο, πιελ ησλ
πεηζαξρηθψλ παξαβάζεσλ, πξάμεηο δχλαληαη λα εμαθνινπζήζσζη θξαηνχκελνη.
Άξζξνλ 121.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ππνρξενχληαη λα παξέρσζηλ ελ ηαηο
νηθείαηο απηψλ ρψξαηο πάζαλ επθνιίαλ δηα ηελ αλαδήηεζηλ ησλ εμαθαληζζέλησλ ή
ηελ εμαθξίβσζηλ ηεο ηαπηφηεηνο ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ θαη πνιηηηθψλ
θξαηνπκέλσλ, νίηηλεο εμεδήισζαλ ηελ επηζπκίαλ φπσο κε παιηλνζηήζσζηλ.
Άξζξνλ 122.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ππνρξενχληαη λα απνδψζσζηλ, άκα ηε
ελάξμεη ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, πάληα ηα ηπρφλ παξαθξαηεζέληα
αληηθείκελα, λνκίζκαηα, αμίαο, έγγξαθα ή πξνζσπηθά πξάγκαηα πάζεο θχζεσο
άηηλα αλήθνπζηλ ή αλήθνλ εηο ηνπο αηρκαιψηνπο πνιέκνπ θαη πνιηηηθνχο
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θξαηνπκέλνπο.
Άξζξνλ 123.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε δεινχζηλ φηη παξαηηνχληαη ηεο ακνηβαίαο
πιεξσκήο ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ δηα ηελ ζπληήξεζηλ ησλ αηρκαιψησλ
πνιέκνπ, νίηηλεο ζπλειήθζεζαλ ππφ ησλ ζηξαηεπκάησλ απηψλ.
ΣΑΦΟΗ
Άξζξνλ 124.
Με ζηγνκέλσλ ησλ ηδηαηηέξσλ δηαηάμεσλ ησλ δηαηππνπκέλσλ ελ ησ
θαησηέξσ 126σ άξζξσ, ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ζα κεξηκλψζη πεξί ηεο
πξνθπιάμεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ ελ ηαηο ρψξαηο απηψλ λεθξνηαθείσλ, ηάθσλ,
θνηκεηεξίσλ θαη αλακλεζηηθψλ κλεκείσλ ησλ ζηξαηησηψλ θαη λαπηψλ εθάζηνπ εμ
απηψλ, ησλ πεζφλησλ επί ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο ή απνβησζάλησλ ζπλεπεία ησλ
ηξαπκάησλ ησλ, δπζηπρεκάησλ ή αζζελεηψλ κεηά ηελ 29ελ Οθησβξίνπ 1914, σο
θαη

ησλ

ζαλφλησλ

ελ

αηρκαισζία

αηρκαιψησλ

πνιέκνπ

θαη

πνιηηηθψλ

θξαηνπκέλσλ κεηά ηελ απηήλ ρξνλνινγίαλ.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ζα πξνέιζσζηλ εηο ζπλελλφεζηλ φπσο
παξάζρσζη πάζαλ επθνιίαλ πξνο εθπιήξσζηλ ηεο απνζηνιήο ησλ, ελ ηνηο νηθείνηο
απηψλ εδάθεζηλ, εηο ηαο επηηξνπάο, εηο αο έθαζηνλ εμ απηψλ δχλαηαη λα αλάζεζε
ηελ εμαθξίβσζηλ, θαηαρψξηζηλ, ζπληήξεζηλ ησλ εηξεκέλσλ λεθξνηαθείσλ,
θνηκεηεξίσλ θαη ηάθσλ θαη ηελ αλέγεξζηλ επί ησλ ηφπσλ απηψλ θαηαιιήισλ
κλεκείσλ. Αη επηηξνπαί αχηαη δένλ λα κε έρσζηλ νπδέλα ζηξαηησηηθφλ ραξαθηήξα.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχζηλ φπσο παξέρσζηλ ακνηβαίσο,
ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηδηαηηέξαο απηψλ λνκνζεζίαο θαη ησλ
απαηηήζεσλ ηεο δεκνζίαο πγηεηλήο, πάζαλ επθνιίαλ πξνο εθηέιεζηλ ησλ αηηήζεσλ
πεξί κεηαθνξάο εηο ηαο παηξίδαο ησλ ησλ ιεηςάλσλ ησλ ελ ησ αλσηέξσ άξζξσ
αλαθεξνκέλσλ ζηξαηησηψλ θαη λαπηψλ απηψλ.
Άξζξνλ 125.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ππνρξενχληαη λα ρνξεγήζσζηλ αιιήινηο:
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1) Πιήξε θαηάινγνλ ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ θξαηνπκέλσλ, νίηηλεο
απεβίσζαλ ελ αηρκαισζία, κεζ' φισλ ησλ ρξεζίκσλ πξνο εμαθξίβσζηλ ηεο
ηαπηφηεηφο ησλ πιεξνθνξηψλ.
2) Πάζαλ πιεξνθνξίαλ πεξί ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ ηφπνπ ησλ ηάθσλ ησλ
εληαθηαζζέλησλ άλσ πξνεγνπκέλεο εμαθξηβψζεσο ηεο ηαπηφηεηφο ησλ.
Άξζξνλ 126.
Ζ ζπληήξεζηο ησλ ηάθσλ, λεθξνηαθείσλ, θνηκεηεξίσλ θαη αλακλεζηηθψλ
κλεκείσλ ησλ ηνχξθσλ ζηξαηησηψλ, λαπηψλ θαη αηρκαιψησλ πνιέκνπ, νίηηλεο
απεβίσζαλ ελ ησ Ρνπκαληθψ εδάθεη κεηά ηελ 27ελ Απγνχζηνπ 1916, σο θαη πάζα
άιιε ππνρξέσζηο πξνθχπηνπζα εθ ησλ άξζξσλ 124 θαη 125 σο πξνο ηνπο
πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο, ζα απνηειέζσζηλ αληηθείκελνλ ηδηαηηέξαο ζπκθσλίαο
κεηαμχ ηεο Ρνπκαληθήο θαη ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο.
΄Αξζξνλ 127.
Πξνο ζπκπιήξσζηλ ησλ γεληθήο θχζεσο δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 124 θαη
125, αη Κπβεξλήζεηο ηεο Βξεηηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο,
αθ' ελφο, θαη ε Σνπξθηθή θαη Διιεληθή Κπβέξλεζηο, αθ' εηέξνπ, ζπλνκνινγνχζη ηαο
εηδηθάο δηαηάμεηο ηαο πεξηερφκελαο ελ ηνηο άξζξνηο 128-136.
΄Αξζξνλ 128.
Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχηαη, έλαληη ησλ Κπβεξλεζεσλ ηεο
Βξεηηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο, λα παξαρσξήζε απηαίο
θερσξηζκέλσο θαη δηεληθψο, ελ ησ εδάθεη απηήο, ηνπο ρψξνπο έλζα επξίζθνληαη
ηάθνη, λεθξνηαθεία, θνηκεηήξηα θαη αλακλεζηηθά κλεκεία ησλ νηθείσλ απηψλ
ζηξαηησηψλ θαη λαπηψλ ησλ πεζφλησλ επί ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο ή απνβησζάλησλ
ζπλεπεία ησλ ηξαπκάησλ ησλ, δπζηπρεκάησλ ε αζζελεηψλ, σο θαη ησλ ελ
αηρκαισζία απνβησζάλησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ θαη πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ
απηψλ, ζα παξαρψξεζε απηαίο σζαχησο ηνπο ρψξνπο, νίηηλεο θξηζήζνληαη
αλαγθαίνη

εηο

θνηκεηεξίσλ

ην
ή

κέιινλ

πξνο

αλακλεζηηθψλ

πξνβιεπνκέλσλ επηηξνπψλ.

ίδξπζηλ

κλεκείσλ

ζπγθεληξσκέλσλ
ππφ

ησλ

ελ

ησ

λεθξνηαθείσλ,
άξζξσ

130
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Δθηφο ηνχηνπ, ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχηαη λα εμαζθάιηζε ηελ
ειεχζεξνλ είζνδνλ εηο ηνπο ηάθνπο ηνχηνπο, ηα λεθξνηαθεία, θνηκεηήξηα θαη
κλεκεία θαη λα επηηξέςε, ελ ελδερνκέλε πεξηζηάζεη, ηελ θαηαζθεπήλ ησλ
αλαγθαίσλ νδψλ.
Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζηο αλαιακβάλεη ηαο απηφο ππνρξεψζεηο σο πξνο ην
έδαθνο ηεο. Αη αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ ζίγνπζη ηελ ηνπξθηθήλ ή, θαηά ηαο
πεξηζπάζεηο, ηελ Διιεληθήλ θπξηαξρίαλ επί ησλ παξαρσξεζέλησλ εδαθψλ.
΄Αξζξνλ 129.
Μεηαμχ ησλ παξαρσξεζεζνκέλσλ ππφ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο
γεπέδσλ, ζα ζπκπεξηιεθζψζηλ, ηδία δηα ηελ Βξεηαληθήλ Απηνθξαηνξίαλ, ηα ηεο
πεξηθεξείαο ηεο επνλνκαδφκελεο Anzac (An Biimu), ηα ζεκεηνχκελα ελ ησ ππ'
αξηζ. 3 ράξηε.
Ζ

ππφ

ηεο

Βξεηηαληθήο

Απηνθξαηνξίαο

ρξεζηκνπνίεζηο

ηνπ

πξναλαθεξνκέλνπ ρψξνπ ζα ππφθεηηαη εηο ηνπο αθνινχζνπο φξνπο:
1) Ο ρψξνο νχηνο δελ δχλαηαη λα δηαηεζή δη' άιινλ ή ηνλ ελ ηε παξνχζε
πλζήθε νξηδφκελνλ ζθνπφλ. Καηά ζπλέπεηαλ, δελ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεζή
πξνο ζηξαηησηηθφλ ή εκπνξηθφλ ηίλα ζθνπφλ ή πξνο νηνλδήπνηε άιινλ δηάθνξνλ
ηνπ σο άλσ αλαθεξνκέλνπ πξννξηζκνχ.
2) Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζα έρε, ελ παληί θαηξψ, ην δηθαίσκα λα
επηζεσξή ηνλ ρψξνλ ηνχηνλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεθξνηαθείσλ.
3) Ο αξηζκφο ησλ δηαηηζεκέλσλ δηα ηελ θχιαμηλ ησλ λεθξνηαθείσλ
πνιηηηθψλ θπιάθσλ δελ δχλαηαη λα ππεξβή ηνλ έλα, θαηά λεθξνηαθείνλ, θχιαθα.
Γελ ζα ππάξρσζηλ εηδηθνί θχιαθεο δηα ηνλ εθηφο ησλ λεθξνηαθείσλ θείκελνλ
ρψξνλ.
4) Γελ επηηξέπεηαη ε αλέγεξζηο ελ ησ εηξεκέλσ ρψξσ, είηε εληφο, είηε
έμσζελ ησλ λεθξνηαθείσλ, ή κφλνλ ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ δηα ηνπο θχιαθαο
νηθεκάησλ.
5) Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή επί ηεο αθηήο ηνπ εηξεκέλνπ ρψξνπ
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πξνθπκαίαο, πξνβιήηνο ή θηλεηήο απνβάζξαο δπλακέλεο λα δηεπθνιχλε ηελ
απνβίβαζηλ ή επηβίβαζηλ πξνζψπσλ ή εκπνξεπκάησλ.
6) Πάζαη αη αλαγθαίαη δηαηππψζεηο νθείινπζη λα εθπιεξψληαη ελ ηε
εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ηελψλ, ε δε δηα ηεο αθηήο ηνπ Αηγαίνπ είζνδνο εηο ηνλ
ρψξνλ δελ ζα επηηξέπεηαη ή κεηά ηελ εθπιήξσζηλ ησλ εηξεκέλσλ δηαηππψζεσλ. Ζ
Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο δέρεηαη φπσο νη δηαηππψζεηο αχηαη, αίηηλεο δένλ λα είλαη
φζνλ έλεζηηλ απινί, κε ψζηλ επαρζέζηεξνη, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ελ ηνχηνηο ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ησλ επηβαιινκέλσλ εηο ηνπο ελ Σνπξθία
κεηαβαίλνληαο μέλνπο θαη εθπιεξψληαη ππφ ζπλζήθαο ηνηαχηαο, ψζηε λα
απνθεχγεηαη πάζα άζθνπνο επηβξάδπλζηο.
7) Σα επηζπκνχληα φπσο επηζθεθζψζη ηνλ ρψξνλ πξφζσπα δένλ λα κε
ψζηλ σπιηζκέλα, ε δε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο έρεη ην δηθαίσκα λα επηηεξή ηελ
εθαξκνγήλ ηεο απνιχηνπ ηαχηεο απαγνξεχζεσο.
8) Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο δένλ λα εηδνπνηήηαη, πξν κηαο ηνπιάρηζηνλ
εβδνκάδνο, πεξί ηεο αθίμεσο πάζεο νκάδνο επηζθεπηψλ ππεξβαηλνχζεο ηα 150
πξφζσπα.
Άξζξνλ 130.
Δθάζηε ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Μεγάιεο Βξεηηαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο
Ηηαιίαο ζα
θαηάξηηζε Δπηηξνπήλ, παξά ηε νπνία αη Κπβεξλήζεηο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο
Διιάδνο ζα δηνξίζσζηλ αληηπξφζσπνλ θαη ήηηο ζέιεη αλαιάβεη λα θαλνλίζε επί
ηφπνπ ηα αθνξψληα ηνπο ηάθνπο, ηα λεθξνηαθεία, θνηκεηήξηα θαη αλακλεζηηθά
κλεκεία δεηήκαηα. Αη Δπηηξνπαί αχηαη ζ' αλαιάβσζηλ ηδία:
1) λα αλαγλσξίζσζη ηα κέξε έλζα εγέλνλην ή είλαη πηζαλφλ λα εγέλνλην
εληαθηαζκνί θαη εμαθξηβψζσζη ηνπο ππάξρνληαο ηάθνπο, λεθξνηαθεία θνηκεηήξηα
θαη κλεκεία·
2) λα νξίζσζη ηνπο φξνπο πθ' νπο ζα γίλσζηλ, εάλ ζπληξέρε ιφγνο, αη
ζπγθεληξψζεηο ησλ ηάθσλ, λα ππνδείμσζηλ ελ κελ ησ ηνπξθηθψ εδάθεη, εθ
ζπκθψλνπ κεηά ηνπ ηνχξθνπ αληηπξνζψπνπ, ελ δε ησ ειιεληθψ, κεηά ηνπ έιιελνο
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αληηπξνζψπνπ,

ηνπο

ηφπνπο

ησλ

αλεγεξζεζνκέλσλ

ζπγθεληξσκέλσλ

λεθξνηαθείσλ, θνηκεηεξίσλ θαη αλακλεζηηθψλ κλεκείσλ θαη λα θαζνξίζσζη ηα φξηα
ησλ ηφπσλ ηνχησλ, πεξηνξίδνπζαη ηελ θαηαιακβαλφκελελ επηθάλεηαλ εηο ην
απαξαηηήησο ειάρηζηνλ φξηνλ·
3) λ' αλαθνηλψζσζηλ εηο ηελ Σνπξθηθήλ θαη Διιεληθήλ Κπβέξλεζηλ, ελ
νλφκαηη ησλ νηθείσλ απηψλ Κπβεξλήζεσλ, ην νξηζηηθφλ ζρέδηνλ ησλ αλεγεξζέλησλ
ή αλεγεξζεζνκέλσλ δηα ηνπο νκνεζλείο απηψλ ηάθσλ, λεθξνηαθείσλ, θνηκεηεξίσλ
θαη κλεκείσλ.
΄Αξζξνλ 131.
Αη ππέξ σλ ε παξαρψξεζηο Κπβεξλεζεηο αλαιακβάλνπζη ηελ ππνρξέσζηλ
λα κε ρξεζηκνπνηήζσζη ηνπο παξαρσξνπκέλνπο ρψξνπο νπδέ λα επηηξέςσζη ηελ
ρξεζηκνπνίεζίλ ησλ πξνο ζθνπφλ δηάθνξνλ ηνπ αλσηέξσ πξνβιεπνκέλνπ.
Δάλ νη ρψξνη νχηνη θείληαη παξά ηελ ζάιαζζαλ, ε αθηή δελ δχλαηαη λα
ρξεζηκνπνηεζή παξά ησλ εηξεκέλσλ Κπβεξλεζεσλ πξνο ζηξαηησηηθφλ, λαπηηθφλ ή
εκπνξηθφλ ζθνπφλ νηνλδήπνηε. Σα γήπεδα ησλ ηάθσλ θαη λεθξνηαθείσλ, άηηλα
ήζεινλ απσιέζεη ην αξρηθφλ ησλ πξννξηζκφλ θαη δελ ήζεινλ ρξεζηκνπνηεζή
πξνο ελέγεξζηλ αλακλεζηηθψλ κλεκείσλ, ζα επηζηξαθψζηλ εηο ηελ Σνπξθηθήλ ή εηο
ηελ Διιεληθήλ Κπβέξλεζηλ, αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο.
΄Αξζξνλ 132.
Σα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή δηνηθεηηθά κέηξα πξνο παξαρψξεζηλ εηο ηελ
Βξεηηαληθήλ, ηελ Γαιιηθήλ θαη ηελ Ηηαιηθήλ Κπβέξλεζηλ ηεο εηο ην δηελεθέο
πιήξνπο λνκήο ησλ ελ ηνηο άξζξνηο 128-130 ρψξσλ, δένλ λα ιεθζψζη παξά ηεο
Σνπξθηθήο ή Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο εληφο εμ κελψλ απφ ηεο πξνβιεπνκέλεο ελ
ησ άξζξσ 130, παξάγξαθνο 3, θνηλνπνηήζεσο. Δάλ παξαζηή αλάγθε
απαιινηξηψζεσλ, αχηαη ζα γίλσζη κεξίκλε θαη δαπάλαηο ηεο Σνπξθηθήο ή
Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο επί ησλ νηθείσλ απηψλ εδαθψλ.
΄Αξζξνλ 133.
Ζ Βξεηηαληθή, Γαιιηθή θαη Ηηαιηθή Κπβέξλεζηο είλαη ειεχζεξαη λα
αλαζέζσζηλ, εηο νία θξίλνπζη θαηάιιεια εθηειεζηηθά φξγαλα, ηελ εγθαηάζηαζηλ,
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δηαξξχζκηζηλ θαη ζπληήξεζηλ ησλ ηάθσλ, λεθξνηαθείσλ, θνηκεηεξίσλ θαη κλεκείσλ
ησλ ππεθφσλ απηψλ. Σα φξγαλα ηαχηα δένλ λα κε έρσζη ραξαθηήξα
ζηξαηησηηθφλ. Θα έρσζη κφλα ην δηθαίσκα λα πξνβαίλσζηλ εηο πάζαλ εθηαθήλ ή
κεηαθνκηδήλ νζηψλ, θξηλνκέλελ αλαγθαίαλ πξνο ζπγθέληξσζηλ ησλ ηάθσλ θαη
ίδξπζηλ ησλ λεθξνηαθείσλ θαη θνηκεηεξίσλ, σο θαη εηο εθηαθήλ ή κεηαθνκηδήλ ησλ
ιεηςάλσλ, σλ ηελ κεηαθνξάλ εηο ηελ παηξίδα ησλ ήζεινλ θξίλεη αλαγθαίαλ αη ππέξ
σλ ε παξαρψξεζηο Κπβεξλήζεηο.
Άξζξνλ 134.
Ζ Βξεηηαληθή, Γαιιηθή θαη Ηηαιηθή Κπβέξλεζηο έρνπζη ην δηθαίσκα λα
εοαζθαιίζσζη
λεθηξνηαθείσλ,
δηνξηδνκέλσλ

ηελ

θχιαμηλ

θνηκεηεξίσλ
κεηαμχ

ησλ

ησλ
θαη

ελ

Σνπξθία

αλακλεζηηθψλ

ππεθφσλ

ησλ.

Οη

θεηκέλσλ
κλεκείσλ
θξνπξνί

ηάθσλ
δηα
νχηνη

απηψλ,
θξνπξψλ

δένλ

λα

αλαγλσξίδσληαη παξά ησλ ηνπξθηθψλ Αξρψλ θαη ηπγράλσζη ηεο ζπλδξνκήο απηψλ
πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηάθσλ, λεθξνηαθείσλ, θνηκεηεξίσλ θαη
κλεκείσλ. Γελ ζα έρσζη ζηξαηησηηθφλ ραξαθηήξα, ζα δχλαληαη φκσο λα ψζηλ
σπιηζκέλνη δη' ελφο πεξηζηξφθνπ ή πηζηνιηνχ απηνκάηνπ πξνο αηνκηθήλ απηψλ
ππεξάζπηζε.
Άξζξνλ 135.
Οη αλαθεξφκελνη ελ ηνηο άξζξνηο 128-131 ρψξνη δελ ζέινπζηλ ππνβιεζή
ππφ ηεο Σνπξθίαο ή ησλ ηνπξθηθψλ Αξρψλ, ή θαηά ηελ πεξίπησζηλ, ππφ ηεο
Διιάδνο ή ησλ ειιεληθψλ Αξρψλ, εηο νπδέλ κίζζσκα, ηέινο ή θφξνλ.
Ζ εηο απηνχο είζνδνο ζα είλαη ελ παληί ρξφλσ ειεπζέξα εηο ηνπο
αληηπξνζψπνπο ηεο Βξεηηαληθήο, Γαιιηθήο θαη Ηηαιηθήο Κπβεξλήζεσο, σο θαη εηο
ηνπο επηζπκνχληαο λα επηζθεθζψζη ηνπο ηάθνπο, ηα λεθξνηαθεία, θνηκεηήξηα θαη
αλακλεζηηθά κλεκεία. Ζ Σνπξθηθή θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζηο αλαιακβάλνπζηλ
εθαηέξα εηο ην δηελεθέο ηελ ζπληήξεζηλ ησλ αγνπζψλ πξνο ηνπο εηξεκέλνπο
ρψξνπο νδψλ.
Ζ Σνπξθηθή θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχληαη εθαηέξα λα παξέρσζη
πξνο ηελ Βξεηηαληθήλ, Γαιιηθήλ θαη Ηηαιηθήλ Κπβέξλεζηλ πάζαλ επθνιίαλ πξνο
πξνκήζεηαλ ηεο απαξαηηήηνπ πνζφηεηνο χδαηνο δηα ηαο αλάγθαο ηνπ πξνζσπηθνχ
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ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ δηα ηελ ζπληήξεζηλ ή ηελ θχιαμηλ ησλ ελ ιφγσ
λεθξνηαθείσλ, ηάθσλ, θνηκεηεξίσλ, κλεκείσλ θαη δηα ηελ άξδεπζηλ ηνπ εδάθνπο.
Άξζξνλ 136.
Ζ Βξεηηαληθή, Γαιιηθή θαη Ηηαιηθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχληαη λα παξέρσζηλ
εηο ηελ Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ ηα εθ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 128 θαη 130-135
απνξξένληα σθειήκαηα σο πξνο ηελ αλέγεξζηλ ησλ ηάθσλ, λεθξνηαθείσλ,
θνηκεηεξίσλ θαη αλακλεζηηθψλ κλεκείσλ ησλ ηνχξθσλ ζηξαηησηψλ θαη λαπηψλ
ησλ εληαθηαζκέλσλ εηο ηα ππφ ηελ εμνπζίαλ απηψλ ηεινχληα εδάθε, ελ νηο θαη ηα
εθ ηεο Σνπξθίαο απνζπψκελα.
ΓΔΝΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
΄Αξζξνλ 137.
Δθηφο αληηζέησλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ,
αη ππφ ησλ Αξρψλ ησλ Γπλάκεσλ, αίηηλεο θαηέιαβαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιηλ, ε εθ
ζπκθψλνπ κεηά ησλ Αξρψλ ηνχησλ ιεθζείζαη απνθάζεηο ή εθδνζείζαη δηαηαγαί,
απφ ηεο 30εο Οθησβξίνπ 1918 κέρξη ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πλζήθεο, αη αθνξψζαη εηο ηαο πεξηνπζίαο, δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα ησλ
ππεθφσλ απηψλ, ησλ αιινδαπψλ ή ησλ ηνχξθσλ ππεθφσλ θαη εηο ηαο κεηά ησλ
Αξρψλ ηεο Σνπξθίαο ζρέζεηο ησλ κελ ή ησλ δε, ζέινπζη ζεσξεζή νξηζηηθαί θαη δελ
δχλαληαη λα δψζσζηλ αθνξκήλ εηο απαίηεζίλ ηίλα θαηά ησλ ελ ιφγσ Γπλάκεσλ ή
ησλ Αξρψλ απηψλ.
Πάζα άιιε απαίηεζηο δηα δεκίαλ πξνζγελνκέλελ ζπλεπεία ησλ αλσηέξσ
αλαθεξνκέλσλ απνθάζεσλ ή δηαηαγψλ ζέιεη ππνβιεζεί εηο ην Μηθηφλ Γηαηηεηηθφλ
Γηθαζηήξηνλ.
΄Αξζξνλ 138.
Με ζηγνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 6 ηεο ππφ ζεκεξηλήλ
εκεξνκελίαλ Γειψζεσο πεξί ακλεζηείαο, ζεσξεζήζνληαη σο νξηζηηθαί αη επί
δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ εθδνζείζαη ελ Σνπξθία απφ ηεο 30εο Οθησβξίνπ 1918
κέρξη ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, απνθάζεηο θαη δηαηαγαί
ησλ δηθαζηψλ, δηθαζηεξίσλ ή Αξρψλ ησλ θαηαιαβνπζψλ ηελ Κσλζηαληηνχπνιηλ
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Γπλάκεσλ θαη ηεο ζπζηαζείζεο ηελ 8ελ Γεθεκβξίνπ 1921 πξνζσξηλήο Μηθηήο
Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο, σο θαη ηα κεηξά εθηειέζεσο απηψλ.
Δλ ή, ελ ηνχηνηο, πεξηπηψζεη ήζειελ ππνβιεζή ππφ ηδηψηνπ απαίηεζηο πεξί
επαλνξζψζεσο δεκίαο πξνζγελνκέλεο απηψ επ' σθειεία εηέξνπ ηδηψηνπ,ζπλεπεία
δηθαζηηθήο απνθάζεσο εθδνζείζεο ελ πνιηηηθή ππνζέζεη ππφ ζηξαηησηηθνχ ή
αζηπλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ ε απαίηεζηο αχηε ζέιεη ππνβιεζή εηο ηελ θξίζηλ ηνπ
Μηθηνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίνλ ζα δχλαηαη, εάλ ζπληξέρε ιφγνο, λα
επηβάιε ηελ πιεξσκήλ απνδεκηψζεσο ή θαη λα δηαηάμε απνδφζεηο.
΄Αξζξνλ 139.
Σα ελ Σνπξθία επξηζθφκελα αξρεία, βηβιία, ζρέδηα, ηίηινη θαη άιια έγγξαθα
πάζεο θχζεσο, ηα αθνξψληα εηο ηαο πνιηηηθάο, δηθαζηηθάο ή νηθνλνκηθάο Αξράο ή
εηο ηελ δηεχζπλζηλ ησλ βαθνπθίσλ θαη ελδηαθέξνληα απνθιεηζηηθψο ηελ
Κπβέξλεζηλ εδάθνπο απνζπαζζέληνο εθ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη
αληηζηνίρσο ηα ελ εδάθεη απνζπαζζέληη εθ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
επξηζθφκελα

ηνηαχηα,

άηηλα

ελδηαθέξνπζηλ

απνθιεηζηηθψο

ηελ

Σνπξθηθήλ

Κπβέξλεζηλ ζέινπζηλ ακνηβαίσο παξαδνζή ππφ ηεο κηαο Κπβεξλήζεσο πξνο ηελ
εηέξαλ.
Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα αξρεία, βηβιία, ζρέδηα, ηίηινη θαη ινηπά έγγξαθα
δηα ηα νπνία ε θάηνρνο Κπβέξλεζηο ζεσξεί εαπηήλ εμ ίζνπ ελδηαθεξνκέλελ,
δχλαληαη λα θξαηεζψζηλ ππ' απηήο, ππφ ηνλ φξνλ ηεο παξνρήο εηο ηελ
ελδηαθεξνκέλελ Κπβέξλεζηλ, επί ηε αηηήζεη ηαχηεο, θσηνγξαθηψλ ή θεθπξσκέλσλ
αθξηβψλ αληηγξάθσλ.
Σα αξρεία, βηβιία, ζρέδηα, ηίηινη θαη ινηπά έγγξαθα, άηηλα ηπρφλ
αθεξέζεζαλ είηε εθ ηεο Σνπξθίαο, είηε εθ ησλ απνζπαζζέλησλ εδαθψλ, ζέινπζηλ
ακνηβαίσο απνδνζή ελ πξσηνηχπσ, εθ' φζνλ αθνξψζηλ απνθιεηηηθψο εηο ηα
εδάθε εο σλ παξειήθζεζαλ.
Σα εθ ησλ ελεξγεηψλ ηνχησλ έμνδα ζέινπζη βαξχλεη ηελ αηηνχζαλ
Κπβέξλεζηλ.
Αη πξνεγνχκελαη δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη, ππφ ηνπο απηνχο φξνπο, εηο ηα
βηβιία, άηηλα αθνξψζη ηελ γαηνθηεζίαλ ή ηα βαθνχθηα ελ ηνηο κεηαβηβαζζείζηλ εηο
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ηελ Διιάδα κεηά ην 1912 δηακεξίζκαζη ηεο παιαηάο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
Άξζξνλ 140.
Αη θαηά ην δηάζηεκα ηνπ κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ ινηπψλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ πνιέκνπ, θαη πξν ηεο 30εο Οθησβξίνπ 1918,
γελφκελνη εθαηέξσζελ ζαιάζζηαη ιείαη δελ ζέινπζη δψζεη αθνξκήλ εηο απαίηεζίλ
ηίλα ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ κέξνπο. Ωζαχησο νπδεκία απαίηεζηο δχλαηαη λα εγεξζή
δηα ηαο κεηά ηελ εηξεκέλελ ρξνλνινγίαλ γελφκελαο ηπρφλ, θαηά παξάβαζηλ ηεο
αλαθσρήο, ζπιιήςεηο πινίσλ ππφ ησλ θαηαιαβνπζψλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιηλ
Γπλάκεσλ.
Δλλνείηαη φηη νπδεκία απαίηεζηο ζέιεη δηαηχπσζε, ηφζνλ εθ κέξνπο ησλ
Κπβεξλήζεσλ ησλ θαηαιαβνπζψλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιηλ Γπλάκεσλ ή ησλ
ππεθφσλ απηψλ, φζνλ θαη εθ κέξνπο ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ή ησλ ππεθφσλ
απηήο ζρεηηθψο πξνο ηαο παληφο είδνπο ιέκβνπο, πινία κηθξφο ρσξεηηθφηεηαο,
ζαιακεγνχο θαη θνξηεγίδαο, αίηηλεο δηεηέζεζαλ ππφ ησλ κελ ή ησλ δε εθ ησλ
Κπβεξλήζεσλ ηνχησλ απφ ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1914 κέρξη ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ
1923 ελ ηνηο νηθείνηο απηψλ ιηκέζηλ ή ηνηο παξ' απηψλ θαηαιεθζείζη. Ζ δηάηαμηο
απηή, νπρ ήηηνλ, δελ ζέιεη ζίμεη ηαο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο ππφ
ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ Γειψζεσο πεξί ακλεζηείαο, νπδέ ηαο δηεθδηθήζεηο, αο ζα
εδχλαλην λα εγείξσζηλ ηδηψηαη θαη' άιισλ ηδησηψλ δπλάκεη πξνγελεζηέξσλ ηεο
29εο Οθησβξίνπ 1914 δηθαησκάησλ.
Σα ππφ ηνπξθηθήλ ζεκαίαλ πινία, άηηλα ζπλειήθζεζαλ ππφ ησλ ειιεληθψλ
δπλάκεσλ κεηά ηελ 30ελ Οθησβξίνπ 1918, ζέινπζηλ απνδνζή εηο ηελ Σνπξθίαλ.
΄Αξζξνλ 141.
Καη' εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 25 ηεο παξνχζεο πλζήθεο θαη ησλ άξζξσλ
155, 250 θαη 440 σο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ, Μέξνο Ζ' (Δπαλνξζψζεηο) ηεο
πλζήθεο Δηξήλεο ησλ Βεξζαιιηψλ ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1919, ε Σνπξθηθή
Κπβέξλεζηο θαη νη ππεθφνη απηήο απαιιάζνληαη πάζεο ηπρφλ επηβαξπλνχζεο
ηνχηνπο απέλαληη ηεο Γεξκαληθήο Κπβεξλήζεσο ή ησλ ππεθφσλ απηήο
ππνρξεψζεσο ζρεηηθψο πξνο παλ γεξκαληθφ πινίνλ, φπεξ, κεηαβηβαζζέλ θαηά
ηελ δηάξθεηαλ ηνπ πνιέκνπ ππφ ηεο Γεξκαληθεο Κπβεξλεζεσο ή ησλ ππεθφσλ
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απηήο εηο ηελ Οζσκαληθήλ Κπβέξλεζηλ ή ηνπο ππεθφνπο ηεο, άλεπ ηεο
ζπγθαηαζέζεσο ησλ πκκάρσλ Κπβεξλήζεσλ, δηαηειεί λπλ ππφ ηελ θαηνρήλ ησλ
ηειεπηαίσλ ηνχησλ.
Ζ δηάηαμηο αχηε ζέιεη εθαξκνζζή, ελδερνκέλσο, θαη εηο ηαο ζρέζεηο κεηαμχ
Σνπξθίαο θαη ησλ ινηπψλ Γπλάκεσλ αίηηλεο επνιέκεζαλ παξά ην πιεπξφλ απηήο.
΄Αξζξνλ 142.
Ζ ζπλνκνινγεζείζα ηελ 30ελ Ηαλνπαξίνπ 1923 κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη ηεο
Σνπξθίαο εηδηθή χκβαζηο πεξί αληαιιαγήο ησλ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ
πιεζπζκψλ ζα έρε κεηαμχ ησλ δχν ηνχησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ηελ
απηήλ ηζρχλ θαη θχξνο, σο εάλ πεξηειακβάλεην ελ ηε παξνχζε πλζήθε.
΄Αξζξνλ 143.
Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΤΝΘΖΚΖ επηθπξσζήζεηαη, σο νηφλ ηε ηάρηνλ.
Αη επηθπξψζεηο θαηαηεζήζνληαη ελ Παξηζίνηο.
Ζ Ηαπσληθή Κπβέξλεζηο δχλαηαη θαη απιψο λα γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ
Κπβέξλεζηλ ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, δηα ηνπ ελ Παξηζίνηο δηπισκαηηθνχ απηήο
αληηπξνζψπνπ, φηη ε επηθχξσζηο απηήο εγέλεην, ελ ηνηαχηε δε πεξηπηψζεη νθείιεη
λα δηαβηβάζε φζνλ ην δπλαηφλ ηαρχηεξνλ, ηελ πξάμηλ ηεο επηθπξψζεσο.
Δθάζηε ησλ ππνγξαςαζψλ Γπλάκεσλ ζα επηθπξψζε δηα κηαο θαη ηεο απηήο
πξάμεσο ηελ παξνχζαλ πλζήθελ, νκνχ κεηά ησλ παξ' απηήο ππνγξαθεηζψλ θαη
ελ ηε ηειηθή Πξάμεη ηεο πλδηαζθέςεσο ηεο Λσδάλεο αλαθεξφκελνο πξάμεσλ, εθ'
φζνλ αχηαη ρξήδνπζηλ επηθπξψζεσο.
Σν πξψηνλ Πξαθηηθφλ θαηαζέζεσο ζέιεη ζπληαρζή επζχο σο ε Σνπξθία, αθ'
ελφο, θαη ε Βξεηηαληθή Απηνθξαηνξία, ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε Ηαπσλία ή ηξείο εμ
απηψλ, αθ' εηέξνπ, θαηαζέζσζηλ ηελ πξάμηλ ηεο επηθπξψζεσο απηψλ.
Απφ ηεο ρξνλνινγίαο ηνπ πξψηνπ ηνχηνπ πξαθηηθνχ, ε πλζήθε άξμεηαη
ηζρχνπζα κεηαμχ ησλ νχησο επηθπξσζάλησλ απηήλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ
Μεξψλ. Ωο πξνο ηαο ινηπάο Γπλάκεηο άξμεηαη αθνινχζσο αχηε ηζρχνπζα απφ ηεο
εκέξαο ηεο θαηαζέζεσο ηεο επηθπξψζεσο απηψλ.
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Οπρ' ήηηνλ, φζνλ αθνξά εηο ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθίαλ, αη δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 1,2 εδ.2 θαη 5-11 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, άξμνληαη ηζρχνπζαη επζχο σο ε
Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο θαηαζέζσζη ηελ πξάμηλ ηεο επηθπξψζεσο
απηψλ, έζησ θαη αλ, θαηά ηελ εκέξαλ ηαχηελ, δελ έρεη εηζέηη ζπληαρζή ην αλσηέξσ
αλαθεξφκελνλ πξαθηηθφλ.
Ζ Γαιιηθή Κπβέξλεζηο ζέιεη ρνξεγήζε εηο πάζαο ηαο ππνγξαςάζαο
Γπλάκεηο επίζεκνλ αληίγξαθνλ ησλ πξαθηηθψλ θαηαζέζεσο ησλ επηθπξψζεσλ.
ΠΡΟ ΠΗΣΩΗΝ ΣΟΤΣΩΝ, νη αλσηέξσ κλεκνλεπφκελνη Πιεξεμνχζηνη
ππέγξαςαλ ηελ παξνχζαλ πλζήθελ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε εηθνζηή ηεηάξηε Ηνπιίνπ ηνπ ρηιηνζηνχ
ελλεαθνζηνζηνχ εηθνζηνχ ηξίηνπ έηνπο, εηο ελ θαη κφλνλ αληίηππνλ, φπεξ
θαηαηεζήζεηαη ελ ηνηο αξρείνηο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, ήηηο
ζέιεη επηδψζεη επίζεκνλ απηνχ αληίγξαθνλ πξνο εθάζηελ ησλ ζπκβαιινκέλσλ
Γπλάκεσλ.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G. C. MONTAGNA
K. OTCHIAI
E.K. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Const. DIAMANDY
Const. CONTZESCO
M. ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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II. ΤΜΒΑΗ ΠΔΡΗ TOY ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΣΧΝ ΣΔΝΧΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Ζ ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ, Ζ ΓΑΛΛΗΑ, Ζ ΗΣΑΛΗΑ. Ζ ΗΑΠΩΝΗΑ, Ζ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ, Ζ ΔΛΛΑ, Ζ ΡΟΤΜΑΝΗΑ, Ζ ΡΩΗΑ, ΣΟ ΔΡΒΟ-ΚΡΟΑΣΟΛΟΒΔΝΗΚΟΝ ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ Ζ ΣΟΤΡΚΗΑ,
Μεξηκλψζαη φπσο εμαζθαιίζσζηλ εηο πάληα ηα Δζλε ηελ εληφο ησλ ηελψλ
ειεπζεξίαλ δηφδνπ θαη λαπζηπινΐαο, κεηαμχ ηεο Μεζνγείνπ ζαιάζζεο θαη ηνπ
Δπμείλνπ Πφληνπ, ζπκθψλσο πξνο ηελ θαζηεξσζείζαλ αξρήλ ππφ ηνπ άξζξνπ 23
ηεο ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο,
Καη έρνπζαη ππ' φςηλ φηη ε δηαηήξεζηο ηεο ειεπζεξίαο ηαχηεο είλαη αλαγθαία
δηα ηελ γεληθήλ εηξήλελ θαη ην παγθφζκηνλ εκπφξηνλ,
Απεθάζηζαλ λα ζπλνκνινγήζσζηλ επί ηνχησ χκβαζηλ θαη δηψξηζαλ σο
νηθείνπο απηψλ πιεξεμνπζίνπο:
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΟΤ ΖΝΩΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΗΡΛΑΝΓΗΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΠΔΡΘΑΛΛΑΗΩΝ
ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΩΝ ΗΝΓΗΩΝ:
Σνλ Δληηκφηαηνλ Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet,
G.C.M.G., Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη·
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ:
Σνλ Μέξαξρνλ ηξαηεγφλ θ. Maurice PELLE, Πξεζβεπηήλ ηεο Γαιιίαο,
Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ηεο Γεκνθξαηίαο ελ Αλαηνιή, Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ Σάγκαηνο
ηεο Λεγεψλνο ηεο Σηκήο
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ:
Σνλ έληηκνλ Μαξθήζηνλ CamiIIe CARRONI, Γεξνπζηαζηήλ ηνπ Βαζηιείνπ,
Πξεζβεπηήλ

ηεο

Ηηαιίαο,

Ύπαηνλ

Αξκνζηήλ

ελ

Κσλζηαληηλνππφιεη,

Μεγαιφζηαπξνλ ησλ Σαγκάησλ ησλ Αγίσλ Μαπξηθίνπ θαη Λαδάξνπ θαη ηνπ
ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο·
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Σνλ Κχξηνλ Jules Cesar MONTAGNA, Έθηαθηνλ Απνζηαικέλνλ θαη
Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Αζήλαηο, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Αγ. Μαπξηθίνπ
θαη Λαδάξνπ, Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ ηνπ ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΖ ΗΑΠΩΝΗΑ:
Σνλ Κχξηνλ Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Μέινο πξψηεο ηάμεσο ηνπ
Σάγκαηνο ηνπ Αλαηέιινληνο Ζιίνπ, Έθηαθηνλ θαη Πιεξεμνχζηνλ Πξεζβεπηήλ ελ
Ρψκε·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ:
Σνλ Κχξηνλ Bogdan MORPHOFF, πξψελ Τπνπξγφλ ησλ ηδεξνδξφκσλ,
Σαρπδξνκείσλ θαη Σειεγξάθσλ
Σν Κχξηνλ Dimitri STANCIOFF, Γηδάθηνξα ηνπ Γηθαίνπ, Έθηαθηνλ
Απεζηαικέλνλ θαη Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Λνλδίλσ, Μεγαιφζηαπξνλ ηνπ
Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ:
Σνλ Κχξηνλ Διεπζέξηνλ Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΝ, Πξψελ Πξφεδξνλ ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ, Μεγαιφζηαπξνλ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο·
Σνλ Κχξηνλ Γεκήηξηνλ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΝ, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ
Λνλδίλσ, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ:
Σνλ Κχξηνλ Constantin I. DIAMANTY, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ Σνλ Κχξηνλ
Constantin CONTZESCO Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ·
Ζ ΡΩΗΑ:
Σνλ Κχξηνλ Nicolas Ivanovitch IORDANSKI
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ. Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΡΒΩΝ, ΚΡΟΑΣΩΝ ΚΑΗ
ΛΟΒΔΝΩΝ:
Σνλ

Γξα

Miloutine

YOVANOVITCH,

'Έθηαθηνλ

Απεζηαικέλνλ

θαη
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Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Βέξλε·
Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΗ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΔΩ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ:
Σνλ ISMET Pacha, Τπνπξγφλ επί ησλ Δμσηεξηθψλ, Βνπιεπηήλ Αδξηαλνππφιεσο
Σνλ Γξα RIZA NOUR Bey Τπνπξγφλ ηεο Τγηεηλήο θαη Κνηλσληθήο
Πεξηζάιςεσο, Βνπιεπηήλ ηλψπεο·
Σνλ HASSAN Bey, πξψελ Τπνπξγφλ Βνπιεπηήλ Σξαπεδνχληαο·
ΟΗΣΗΝΔ, αθ' νπ επεδείμαλην αιιήινηο ηα πιεξεμνχζηα απηψλ έγγξαθα
επξεζέληα, ελ πιεξνί ηάμεη θαη θαηά ηνπο απαηηνπκέλνπο ηχπνπο, ζπλεθψλεζαλ
επί ησλ αθνινχζσλ δηαηάμεσλ:
Άξζξνλ 1.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχζηλ φπσο αλαγλσξίζσζη θαη
δηαθεξχμσζη ηελ αξρήλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο λαπζηπινΐαο εληφο ησλ ζηελψλ ηνπ
Διιεζπφληνπ, ηεο Πξνπνληίδνο θαη ηνπ Βνζπφξνπ, ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ
θαησηέξσ ελ ηε γεληθή νλνκαζία "ηελά".
Άξζξνλ 2.
Ζ δίνδνο θαη ε λαπζηπινΐα ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαη αεξνπινίσλ, θαη ησλ
πνιεκηθψλ ζθαθψλ θαη αεξνπινίσλ εληφο ησλ ηελψλ, ελ θαηξψ εηξήλεο σο θαη ελ
θαηξψ πνιέκνπ, ζα θαλνλίδσληαη απφ ηνχδε ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ψδε
ζπλεκκέλνπ Παξαξηήκαηνο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΟΓΟΝ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΠΛΟΗΧΝ ΚΑΗ
ΑΔΡΟΠΛΟΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΟΛΔΜΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΛΟΗΧΝ ΔΝΣΟ
ΣΧΝ ΣΔΝΧΝ
§1. Δκπνξηθά πινία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πισηψλ λνζνθνκείσλ,
ζαιακεγψλ θαη αιηεπηηθψλ πινίσλ σο θαη ησλ κε πνιεκηθψλ αεξνπινίσλ:
α) Δλ θαίξσ εηξήλεο:
Πιήξεο ειεπζεξία λαπζηπινΐαο θαη δηφδνπ, εκέξαο ηε θαη λχρηαο, νηαδήπνηε
θαη αλ ή ε ζεκαία θαη ην θνξηίνλ, άλεπ νπδεκηάο δηαηππψζεσο, ηέινπο ή
ππνρξεψζεσο νηαζδήπνηε, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηεζλψλ πγεηνλνκηθψλ
δηαηάμεσλ, εθ' φζνλ δελ πξφθεηηαη πεξί ακέζσο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, σο
ηειψλ πινεγίαο, θάξσλ, ξπκνπιθίζεσο ή άιισλ νκνίαο θχζεσο, θαη ρσξίο λα
ζίγσληαη ηα επί ηνπ πξνθεηκέλνπ εμαζθνχκελα δηθαηψκαηα ππφ ησλ ήδε
παξαρσξεζεηζψλ ππφ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.
Πξνο δηεπθφιπλζηλ ηεο εηζπξάμεσο ησλ δηθαησκάησλ ηνχησλ ηα δηεξρφκελα
ησλ ηελψλ εκπνξηθά πινία νθείινπζη λα δειψζηλ εηο ηνπο ππφ ηεο Σνπξθηθήο
Κπβεξλήζεσο ππνδεηθλπφκελνο ζηαζκνχο ην φλνκα, ηελ εζληθφηεηα, ηελ
ρσξεηηθφηεηα θαη ηνλ πξννξηζκφλ απηψλ.
Ζ πινηεγία παξακέλεη πξναηξεηηθή.
β) Δλ θαηξψ πνιέκνπ, ηεο Σνπξθίαο παξακέλνπζαο νπδεηέξαο:
Πιήξεο ειεπζεξία λαπζηπινΐαο θαη δηφδνπ, εκέξαο ηε θαη λπρηφο, ππφ ηνπο
απηνχο σο άλσζη φξνπο. Σα δηθαηψκαηα θαη αη ππνρξεψζεηο ηεο Σνπξθίαο, σο
νπδεηέξαο Γπλάκεσο, δελ επηηξέπνπζα απηή φπσο ιακβάλε κέηξα δπλάκελα λα
παξαθσιχζσζηλ ηελ λαπζηπινΐάλ εληφο ησλ ηελψλ, ησλ νπνίσλ ηα χδαηα θαη ε
αηκφζθαηξα δένλ λα παξακέλσζηλ απνιχησο ειεχζεξα, ελ θαηξψ πνιέκνπ, ηεο
Σνπξθίαο νχζεο νπδεηέξαο, σο θαη ελ θαηξψ εηξήλεο.
Ζ πινεγία παξακέλεη πξναηξεηηθή.
γ) Δλ θαηξψ πνιέκνπ, ηεο Σνπξθίαο νχζεο εκπνιέκνπ:
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Διεπζεξία λαπζηπινΐαο δηα ηα νπδέηεξα πινία θαη ηα κε πνιεκηθά νπδέηεξα
αεξφπινηα, εάλ ην πινίνλ ή ην αεξφπινηνλ δελ βνεζή ηνλ ερζξφλ, κεηαθέξνλ
ηδίσο ιαζξεκπφξσλ πνιέκνπ, ζηξαηφλ ή ππεθφνπο ερζξνχο. Ζ Σνπξθία ζα έρε ην
δηθαίσκα λα εθηειή λενςίαο επί ησλ εηξεκέλσλ πινίσλ θαη αεξνπινίσλ, θαη, πξνο
ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ, ηα αεξφπινηα δένλ λα πξνζγεηψληαη ή πξνζζαιαζζψληαη εηο
ηαο επί ηνχησ θαζνξηζζεζνκέλαο θαη παξαζθεπαζζεζνκέλαο ππφ ηεο Σνπξθίαο
δψλαο. Σν δηθαίσκα ηεο Σνπξθίαο φπσο εθαξκφδε εηο ηα ερζξηθά πινία ηα ππφ ηνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαζηεξσκέλα κέηξα δελ ζίγεηαη πνζψο.
Ζ Σνπξθία ζα έρε πιήξεο δηθαίσκα λα ιακβάλε νία κέηξα ήζειε θξίλεη
αλαγθαία πξνο παξεκπφδηζηλ ησλ ερζξηθψλ πινίσλ απφ ηνπ λα ρξεζηκνπνηψζη ηα
ηελά. Οπρ' ήηηνλ, ηα κέηξα ηαχηα δελ ζα είλαη ηνηαχηεο θχζεσο, ψζηε λα
παξαθσιχεηαη ε ειεπζέξα δίνδνο ησλ νπδεηέξσλ πινίσλ, θαη, πξνο ηνχην, ε
Σνπξθία ππνρξενχηαη λα παξέρε απηνίο ηαο αλαγθαηνχζαο νδεγίαο ή ηνπο
αλαγθαίνπο πινεγνχο.
§2. Πνιεκηθά ζθάθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνεζεηηθψλ πινίσλ, ησλ
κεηαγσγηθψλ, ησλ αεξνπιαλνθφξσλ ζθαθψλ θαη ησλ πνιεκηθψλ αεξνπινίσλ.
α) Δλ θαηξψ εηξήλεο:
Πιήξεο ειεπζεξία δηφδνπ, εκέξαο ηε θαη λπθηφο, δη' ανηαλδήπνηε ζεκαίαλ,
άλεπ νπδεκηάο δηαηππψζεσο, ηέινπο ή ππνρξεψζεσο ηίλνο, αιι' ππφ ηνηο θάησζη
επηθπιάμεηο σο πξνο ην ζχλνινλ ησλ δπλάκεσλ.
Ζ θαηά κέγηζηνλ φξηνλ δχλακηο Κξάηνπο, ήηηο δχλαηαη λα δηέιζε ησλ ηελψλ
θαηεπζπλφκελε πξνο ηνλ Δχμεηλνλ Πφληνλ, δελ ζέιεη ππεξβή ηελ δχλακηλ ηνπ
ηζρπξνηέξνπ ζηφινπ ησλ Παξεπμεηλείσλ Γπλάκεσλ, ηνπ επξηζθνκέλνπ ελ ηε
ζαιάζζε ηαχηε θαηά ηελ ζηηγκήλ ηεο δηφδνπ. Οπρ' ήηηνλ, νη Γπλάκεηο
επηθπιάζζνπζηλ εαπηαίο ην δηθαίσκα φπσο απνζηείισζηλ εηο ηνλ Δχμεηλνλ
Πφληνλ, ελ παληί θαηξψ θαη πάζε πεξηζηάζεη, δχλακηλ κε ππεξβαίλνπζαλ ηξία
ζθάθε, νπδέλ ησλ νπνίσλ ζα ή κεγαιείηεξνλ ησλ 10.000 ηφλλσλ.
Οπδεκία επζχλε ζέιεη βαξχλεη ηελ Σνπξθίαλ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφλ ησλ
δηα ησλ ηελψλ δηεξρνκέλσλ ζθαθψλ.
Όπσο θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηήξεζηο ηνπ παξφληνο θαλφλνο, ε ελ ησ άξζξσ
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10 πξνβιεπνκέλε Δπηηξνπή ησλ ηελψλ ζα αηηήηαη παξ' εθάζηεο Παξεπμεηλείνπ
Γπλάκεσο, ηελ 1ελ Ηαλνπαξίνπ θαη ηελ 1ελ Ηνπιίνπ εθάζηνπ έηνπο, ηνλ αξηζκφλ
ησλ ζσξεθηψλ, επδξφκσλ κάρεο, αεξνπιαλνθφξσλ ζθαθψλ, επδξφκσλ,
αληηηνξπηιιηθψλ, ππνβξπρίσλ ή παληφο άιινπ ηχπνπ ζθάθνπο, σο θαη ησλ
λαπηηθψλ αεξνπινίσλ, άηηλα δηαηεξεί ελ ησ Δπμείλσ Πφλησ, κεηά θαζνξηζκνχ ησλ
εμσπιηζκέλσλ ζθαθψλ, ησλ ζθαθψλ κεηά ειαηησκέλνπ πξνζσπηθνχ, ελ παξνπιηζκψ, ελ επηζθεπή ή κεηαζθεπή.
Ζ Δπηηξνπή ησλ ηελψλ ζα εηδνπνίεζε είηα ηαο ελδηαθεξφκελνο Γπλάκεηο
πεξί ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσξεθηψλ, επδξφκσλ κάρεο, αεξνπιαλνθφξσλ ζθαθψλ,
επδξφκσλ, αληηηνξπηιιηθψλ, ππνβξπρίσλ, αεξνπινίσλ θαη ελδερνκέλσο, κνλάδσλ
άιινπ ηχπνπ, εμ σλ ζπλίζηαηαη ε ηζρπξνηέξα ελ ησ Δπμείλσ Πφλησ Γχλακηο. Πξνο
ηνχηνηο, πάζα κεηαβνιή πξνθχπηνπζα είηε εθ ηεο εηζφδνπ ελ ησ Δπμείλσ, είηε ηεο
εμφδνπ εμ απηνχ παληφο ζθάθνπο αλήθνληνο εηο ηελ εηξεκέλελ Γχλακηλ, ζέιεη
ακέζσο γλσζηνπνηεζή εηο ηαο ελδηαθεξνκέλαο Γπλάκεηο.
Ο αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ εμσπιηζκέλσλ ζθαθψλ ζέινπζηλ κφλνη ιεθζή
ππ' φςηλ δηα ηελ εθηίκεζηλ ηεο λαπηηθήο Γπλάκεσο, ήηηο ζέιεη δηέιζε ησλ ηελψλ
θαηεπζπλφκελε εηο ηνλ Δχμεηλνλ Πφληνλ.
β) Δλ θαηξψ πνιέκνπ, ηεο Σνπξθίαο νχζεο νπδεηέξαο:
Πιήξεο ειεπζεξία δηφδνπ, εκέξαο ηε θαη λπθηφο, δη' νηαλδήπνηε ζεκαίαλ,
άλεπ νπδεκηάο δηαηππψζεσο, ηέινπο ή ππνρξεψζεσο ηίλνο, αιι' ππφ ηνπο απηνχο
πεξηνξηζκνχο νίηηλεο πξνβιέπνληαη ελ ηε παξαγξάθσ 2 εδ. α.)
Οπρ' ήηηνλ, νη πεξηνξηζκνί νχηνη δελ εθαξκφδνληαη επί ησλ εκπνιέκσλ
Γπλάκεσλ επί δεκία ησλ δηθαησκάησλ απηψλ σο εκπνιέκσλ ελ ησ Δπμείλσ
Πφλησ.
Σα δηθαηψκαηα θαη αη ππνρξεψζεηο ηεο Σνπξθίαο, σο νπδεηέξαο Γπλάκεσο,
δελ επηηξέπνπζηλ απηή φπσο ιακβάλε κέηξα δπλάκελα λα παξαθσιχζσζη ηελ
λαπζηπινίαλ εληφο ησλ ηελψλ, σλ ηα χδαηα θαη ε αηκφζθαηξα δένλ λα
παξακέλσζηλ εληειψο ειεχζεξα, ελ θαηξψ πνιέκνπ, ηεο Σνπξθίαο νχζεο
νπδεηέξαο, σο θαη ελ θαηξψ εηξελεο.
Απαγνξεχεηαη εηο ηα πνιεκηθά ζθάθε θαη εηο ηα πνιεκηθά αεξφπινΐα ησλ
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εκπνιέκσλ λα ελεξγψζηλ ζπιιήςεηο, εθηειψζη λενςίαο ή πξνβαίλσζηλ εηο πάζαλ
άιιελ ερζξηθήλ πξάμηλ εληφο ησλ ηελψλ.
΄Οζνλ αθνξά ηνλ αλεθνδηαζκφλ θαη ηαο επηζθεπάο, ηα πνιεκηθά ζθάθε ζα
δηέπσληαη ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο XIII πκβάζεσο ηεο Υάγεο ηνπ 1907, πεξί ηεο
ζαιαζζηάο νπδεηεξφηεηνο.
Μέρξη ηεο ζπλνκνινγήζεσο δηεζλνχο πκβάζεσο θαζνξηδνχζεο ηνπο
θαλφλαο ηεο νπδεηεξφηεηαο δηα ηα αεξφπινηα, ηα πνιεκηθά αεξφπινηα ζα
ππάγσληαη εληφο ησλ ηελψλ εηο αλάινγνλ πξνο ην πξνβιεπφκελνλ δηα ηα
πνιεκηθά ζθάθε ππφ ηεο XIII πκβάζεσο ηεο Υάγεο ηνπ 1907.
γ) Δλ θαηξψ πνιέκνπ, ηεο Σνπξθίαο νχζεο εκπνιέκνπ:
Πιήξεο ειεπζεξία δηφδνπ δηα ηα νπδέηεξα πνιεκηθά ζθάθε, άλεπ νπδεκίαο
δηαηππψζεσο, ηέινπο ή ππνρξεψζεσο ηίλνο, αιι' ππφ ηνπο απηνχο πεξηνξηζκνχο
νίηηλεο πξνβιέπνληαη ελ ηε παξαγξάθσ 2 εδ. α.)
Σα ιεθζεζφκελα ππφ ηεο Σνπξθίαο κέηξα, πξνο παξεκπφδηζηλ ησλ
ερζξηθψλ ζθαθψλ θαη αεξνπινίσλ απφ ηνπ λα ρξεζηκνπνηψζη ηα ηελά, δελ ζα
είλαη θχζεσο ηνηαχηεο, ψζηε λα παξαθσιχεηαη ε ειεπζέξα δίνδνο ησλ νπδεηέξσλ
ζθαθψλ θαη αεξνπινίσλ, θαη πξνο ηνχην ε Σνπξθία ππνρξενχηαη λα παξέρε εηο ηα
εηξεκέλα ζθάθε θαη αεξφπινηα ηαο αλαγθαίνπζαο νδεγίαο ε ηνπο αλαγθαίνπο
πινεγνχο.
Σα νπδέηεξα πνιεκηθά αεξφπινηα ζα δηαπιέσζη ηα ηελά ππ' επζχλε απηψλ
θαη ζα ππφθεηληαη εηο έιεγρνλ σο πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκφλ ησλ. Πξνο ηνλ ζθνπφλ
ηνχηνλ, ηα αεξφπινηα δέλνλ λα πξνζγεηψληαη ή πξνζζαιαζζψληαη εηο ηαο
νξηζζεζνκέλαο θαη πξαζθεπαζζεζνκέλαο επί ηνχησ ππφ ηεο Σνπξθίαο δψλαο.
§3.
α) Σα ππνβξχρηα ησλ δηαηεινπζψλ ελ εηξήλε κεηά ηεο Σνπξθίαο Γπλάκεσλ
δένλ λα δηέξρσληαη ησλ ηελψλ επί ηεο επηθαλείαο.
β) Ο αξρεγφο μέλεο λαπηηθήο δπλάκεσο πξνεξρνκέλεο εθ ηεο Μεζνγείνπ ή
ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ ζα δειψλε εηο ζεκαηνθνξηθφλ ηίλα ζηαζκφλ θαηά ηελ
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είζνδνλ ηνπ Διιεζπφληνπ ή ηνπ Βνζπφξνπ, ρσξίο λα αλαθφπηε ηνλ πινπλ ηνπ,
ηνλ αξηζκφλ θαη ην φλνκα ησλ ππφ ηαο δηαηαγάο απηνχ ζθαθψλ, άηηλα πξφθεηηαη λα
εηζέιζσζηλ εληφο ησλ ηελψλ.
Ζ Σνπξθία ζα γλσζηνπνίεζε ηνπο ζεκαηνθνξηθνχο ηνχηνπο ζηαζκνχο,
κέρξη δε ηεο αλαθνηλψζεσο ηαχηεο, ε ειεπζεξία δηφδνπ ησλ μέλσλ πνιεκηθψλ
ζθαθψλ δηα ησλ ηελψλ δελ ζέιεη παχζεη πθηζηακέλε, ηεο εηζφδνπ εληφο απηψλ κε
δπλακέλεο σο εθ ηνχηνπ λα επηβξαδπλζή.
γ) Ζ άδεηα δηα ηα πνιεκηθά θαη κε πνιεκηθά αεξφπινηα φπσο ππεξίπηαληαη
ησλ ηελψλ, ππφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ππφ ησλ παξφλησλ θαλφλσλ φξνπο,
ζπλεπάγεηαη δηα ηα εηξεκέλα αεξφπινηα:
1) ηελ ειεπζεξίαλ πηήζεσο ππεξάλσ ισξίδαο εδάθνπο πέληε ρηιηνκέηξσλ
επί εθάζηεο πιεπξάο ησλ ζηελφηεξσλ κεξψλ ησλ ηελψλ.
2) ην δηθαίσκα, ελ πεξηπηψζεη βιάβεο, φπσο πξνζγεηψληαη επί ηεο
παξαιίαο ή πξνζζαιαζζψληαη εληφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο Σνπξθίαο.
§4. Πεξηνξηζκφο ηεο δηφδνπ ησλ πνιεκηθψλ ζθαθψλ
Σα δηεξρφκελα δηα ησλ ηελψλ πνιεκηθά ζθάθε δελ δχλαληαη ελ νπδεκία
πεξηπηψζεη, εθηφο ηεο αβαξίαο ή ζαιαζζίνπ θηλδχλνπ, λα παξακείλσζηλ εληφο
απηψλ

πέξαλ

ηνπ

αλαγθαηνχληνο

απηνίο

πξνο

δηέιεπζηλ

ρξφλνπ

,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο αγθπξνβνιηάο θαηά ηελ λχθηα, εάλ ε
αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο επηβάιιε ηνχην.
§5. Παξακνλή ελ ηνηο ιηκέζη ησλ ηελψλ θαη ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ.
α) Αη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, εθαξκνδφκελαη
επί ηεο δηφδνπ ησλ πινίσλ, πνιεκηθψλ ζθαθψλ θαη αεξνπινίσλ δηα ησλ ηελψλ
θαη ππεξάλσ απηψλ, δελ ζίγνπζη ην δηθαίσκα ηεο Σνπξθίαο φπσο εθδίδε ηνπο
θαλνληζκνχο, νπο ήζειε θξίλεη αλαγθαίνπο σο πξνο ηνλ αξηζκφλ ησλ πνιεκηθψλ
ζθαθψλ θαη ησλ πνιεκηθψλ αεξνπινίσλ ηεο απηήο δπλάκεσο, άηηλα ζα δχλαληαη
λα επηζθέπησληαη ζπγρξφλσο ηνπο ηνπξθηθνχο ιηκέλαο θαη ηα αεξνδξφκηα, σο θαη
ηελ δηάξθεηαλ ηεο παξακνλήο απηψλ.
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β) Αη Παξεπμείλεηνη Γπλάκεηο ζα έρσζη ην απηφ δηθαίσκα, φζνλ αθνξά ηνπο
ιηκέλαο θαη ηα αεξνδξφκηα απηψλ.
γ) Σα ειαθξά ζθάθε, ηα νπνία αη ήδε ελ ηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνπ
Γνπλάβεσο εθπξνζσπνχκελνη Γπλάκεηο δηαηεξνχζηλ σο θπιαθίδαο εηο ηαο
εθβνιάο ηνπ πνηακνχ ηνχηνπ θαη κέρξη ηνπ Γαιαδίνπ, ζέινπζη πξνζηεζή εηο ηα ππφ
ηεο 2 παξαγξάθνπ πξνβιεπφκελα, δπλάκελα λα αληηθαζίζηαληαη, εάλ παξαζηή
αλάγθε.
§6. Δηδηθαί δηαηάμεηο πεξί ηεο πγεηλνκηθήο πξνθπιάμεσο
Σα πνιεκηθά ζθάθε, εθ' σλ ππάξρνπζηλ θξνχζκαηα παλψινπο, ρνιέξαο ή
ηπθνεηδνχο ππξεηνχ, ή εθ' σλ εζεκεηψζεζαλ ηνηαχηα απφ επηά εκεξψλ, σο θαη ηα
ζθάθε άηηλα αλερψξεζαλ απφ ρξφλνπ βξαρπηέξνπ ησλ πέληε εηζνζηηεηξαψξσλ εθ
ιηκέλαο κεκνιπζκέλνπ, νθείινπζη λα δηέξρσληαη ησλ ηελψλ ελ θαζάξζεη θαη
εθαξκφδσζη δηα ησλ κέζσλ, άηηλα δηαζέηνπζη επί ηνπ πινίνπ, ηα αλαγθαία
πξνθπιαθηηθά κέηξα πξνο πξφιεςηλ πάζεο δπλαηήο κνιχλζεσο ησλ ηελψλ.
Ζ δηάηαμηο απηή εθαξκνζζήζεηαη θαη επί ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, εθ' σλ
ππάξρεη ηαηξφο, ησλ δηεξρνκέλσλ θαη' επζείαλ δηα ησλ ηελψλ, ρσξίο λα
ζηαζκεχζσζηλ ή εθθνξηψζσζηλ εκπνξεχκαηα.
Σα εκπνξηθά πινία, εθ' σλ δελ ππάξρεη ηαηξφο, δένλ, πξηλ εηζέιζσζηλ εληφο
ησλ ηελψλ, θαη αλ αθφκε δελ πξφθεηηαη λα ζηαζκεχζσζηλ, φπσο ζπκκνξθψληαη
πξνο ηαο δηεζλείο πγεηνλνκηθάο δηαηάμεηο.
Σα πνιεκηθά ζθάθε θαη ηα εκπνξηθά πινία, πξνζεγγείδνληα εηο ηίλα ησλ
ιηκέλσλ ησλ ηελψλ, ζα ππάγσληαη εληφο ηνπ ιηκέλνο ηνχηνπ εηο ηαο ηζρχνπζαο ελ
απηψ δηεζλείο πγεηνλνκηθάο δηαηάμεηο.
Άξζξνλ 3.
Όπσο δηαηεξήηαη ειεπζέξα παληφο θσιχκαηνο ή δίνδνο θαη ε λαπζηπινΐα
εληφο ησλ ηελψλ, ηα ελ ηνηο άξζξνηο 4-9 θαζνξηδφκελα κέηξα ζα εθαξκφδσληαη
εηο ηα χδαηα θαη ηαο αθηάο απηψλ, σο θαη εηο ηαο εληφο ησλ ηελψλ ή παξ' απηά
θείκελαο λήζνπο.
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Άξζξνλ 4.
Οπδεηεξνπνηνχληαη αη θαησηέξσ νξηδφκελαη δψλαη θαη λήζνη:
1) Αη δχν αθηαί ηνπ ζηελνχ ηνπ Διιεζπφληνπ θαη ηνπ Βνζπφξνπ θαηά ηελ
έθηαζηλ ησλ θαησηέξσ θαζνξηδνκέλσλ δσλψλ (΄Οξα ζπλεκκέλνλ ράξηελ):
Διιήζπνληνο: Βνξεηνδπηηθψο, ρεξζφλεζνο ηεο Καιιηπφιεσο θαη πεξηνρή
λνηηναλαηνιηθψο γξακκήο, αξρνκέλεο απφ ζεκείνπ ηνπ θφιπνπ ηνπ Ξεξνχ
θείκελνπ 4 ρηιηφκεηξα βνξεηναλαηνιηθψο ηνπ Μπαθιά - Μπνπξλνχ, θαηαιεγνχζεο
επί ηεο Πξνπνληίδνο εηο Κνχκβανλ θαη δηεξρφκελεο λνηίσο ηνπ Καβάθ (ηνπ ρσξίνπ
ηνχηνπ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ)·
Ννηηναλαηνιηθψο, πεξηνρή πεξηιακβαλνκέλε κεηαμχ ηεο αθηήο θαη γξακκήο
ραξαζζνκέλεο 20 ρηιηφκεηξα απφ ηεο αθηήο, αξρνκέλεο απφ ηνπ αθξσηεξίνπ
Δζθή - Ηζηακπφι έλαληη ηεο Σελέδνπ θαη θαηαιεγνχζεο εηο ηελ Πξνπνληίδα επί
ζεκείνπ ηεο αθηήο θεηκέλνπ ακέζσο βνξείσο ηνπ Καξακπηγά.
Βφζπνξνο

(ππφ

ηελ

επηθχιαμηλ

ηνπ

εδηθνχ

θαζεζηψηνο

ηεο

Κσλζηαληηλνππφισο, Αξζ. 8):
Αλαηνιηθψο, δψλε εθηεηλνκέλε κέρξη γξακκήο ραξαζζνκέλεο 15 ρηιηφκεηξα
απφ ηεο αλαηνιηθήο αθηήο ηνπ ΒνζπφξνπΓπηηθψο, δψλε εθηεηλνκέλε κέρξη γξακκεο ραξαζζνκέλεο 15 ρηιηφκεηξα
απφ ηεο δπηηθήο αθηήο ηνπ Βνζπφξνπ.
2) ΄Απαζαη αη λήζνη ηεο Πξνπνληίδνο, εθηφο ηεο λήζνπ Καινιίκλνπ.
3) Δλ ησ Αηγαίσ, αη λήζνη ακνζξάθε, Λήκλνο, Ίκβξνο, Σέλεδνο θαη αη
Λαγνχζαη λήζνη (Μαπξπαί).
΄Αξζξνλ 5.
Δληφο δέθα πέληε εκεξψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πκβάζεσο, ζέιεη ζπλέιζεη Δπηηξνπή, απνηεινπκέλε εθ ηεζζάξσλ κειψλ
δηνξηδνκέλσλ πθ' εθάζηεο ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Γαιιίαο, ηεο Μεγάιεο
Βξεηηαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Σνπξθίαο, φπσο θαζνξίζε επί ηφπνπ ηα φξηα ησλ ελ
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ησ άξζξσ 4 εδ. 1 πξνβιεπνκέλσλ δσλψλ.
Αη ελ ηε Δπηηξνπε ηαχηε αληηπξνζσπεπφκελαη Κπβεξλήζεηο ζέινπζη
κεξηκλήζεη πεξί ησλ απνδεκηψζεσλ, σλ ζα δηθαηνχληαη νη νηθείνη απηψλ
αληηπξφζσπνη.
Πάληα ηα εθ ησλ ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο πξνθχπηνληα γεληθά έμνδα
ζέινπζηλ επηβαξχλεη εμ ίζνπ ηαο αληηπξνζσπεπνκέλαο Γπλάκεηο.
΄Αξζξνλ 6.
Τπφ ηελ επηθλιαμηλ ησλ πεξί Κσλζηαληηλνππφιεσο δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
8, νπδέλ νρπξσκαηηθφλ έξγνλ, νπδεκία κφληκνο εγθαηάζηαζηο ππξνβνιηθνχ, νπδέλ
ππνβξχρηνλ πνιεκηθφλ κεράλεκα, εθηφο ησλ ππνβξπρίσλ ζθαθψλ, σο θαη νπδεκία
εγθαηάζηαζηο ζηξαηησηηθήο αεξνλαπηηθήο, ή λαπηηθή βάζηο δχλαληαη λα πθίζηαληαη
ελ ηαηο νπδεηεξνπνηνπκέλαηο δψλαηο θαη λήζνηο.
Οπδεκία έλνπινο δχλακηο δχλαηαη λα ζηαζκεχζε ελ απηαίο, εθηφο ησλ πξνο
δηαηήξεζηλ ηεο ηάμεσο αλαγθαηνπζψλ δπλάκεσλ αζηπλνκίαο θαη ρσξνθπιαθήο,
ησλ νπνίσλ ν νπιηζκφο δένλ λα απνηειήηαη κφλνλ εθ ηνπ πεξηζηξφθνπ, ηεο
ζπάζεο, ηνπ φπινπ θαη ηεζζάξσλ νπινπνιπβφισλ αλά εθαηφλ άλδξαο,
απνθιεηνκέλνπ παληφο ππξνβνιηθνλ.
Δληφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ησλ νπδεηεξνπνηνπκέλσλ δσλψλ θαη λήζσλ,
νπδέλ ππνβξχρηνλ πνιεκηθφλ κεράλεκα δένλ λα πθίζηαηαη, εθηφο ησλ ππνβξπρίσλ
ζθαθψλ.
Παξά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα, ε Σνπξθία ζα δηαηεξήζε ην δηθαίσκα φπσο
δηακεηαθνκίδε ηαο ζηξαηησηηθφο απηήο δπλάκεηο δηα ησλ νπδεηεξνπνηνπκέλσλ
δσλψλ θαη λήζσλ ηνπ ηνπξθηθνχ εδάθνπο, σο θαη δηα ησλ ρσξηθψλ απηψλ πδάησλ,
έλζα ν ηνπξθηθφο ζηφινο δχλαηαη λα αγθπξνβνιή.
Πξνο ηνχηνηο, φζνλ αθνξά ηα ηελά, ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο δηθαηνχηαη λα
επηζθνπή, δη' αεξνπιάλσλ ε αεξνζηάησλ, ηελ επηθάλεηαλ θαη ηνλ ππζκέλα ηεο
ζαιάζζεο. Σα ηνπξθηθά αεξφπινηα δχλαληαη πάληνηε λα ππεξίπηαληαη ησλ πδάησλ
ησλ ηελψλ θαη ησλ νπδεηεξνπνηνπκέλσλ δσλψλ ηνπ ηνπξθηθνχ εδάθνπο θαη λα
πξνζγεηψληαη ε πξνζζαιαζζψληαη παληαρνχ ελ απηνίο ελ πιήξεη ειεπζεξία.
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Ζ Σνπξθία θαη ε Διιάο δχλαληαη σζαχησο, ελ ηαηο νπδεηεξνπνηνπκέλαο
δψλαηο θαη λεζνηο θαη ελ ηνηο ρσξηθνίο απηψλ χδαζη, λα ελεξγψζη ηαο κεηαθηλήζεηο
ηνπ πξνζσπηθνχ ηαο αλαγθαίαο δηα ηελ εθπαίδεπζηλ, εθηφο ησλ δσλψλ θαη λήζσλ
ηνχησλ, ησλ ελ απηαίο ζηξαηνινγνπκέλσλ αλδξψλ.
Ζ Σνπξθία θαη ε Διιάο ζα ψζηλ ειεχζεξαη λα δηνξγαλψζσζηλ, εληφο ησλ
εηξεκίλσλ δσλψλ θαη λήζσλ ησλ νηθείσλ απηψλ εδαθψλ, παξαηεξεηήξηα θαη
ηειεγξαθηθάο, ηειεθσληθάο θαη νπηηθάο ζπγθνηλσλίαο παληφο ζπζηήκαηνο. Ζ
Διιάο δχλαηαη λα κεηαθέξε ηνλ ζηφινλ ηεο εληφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ησλ
νπδεηεξνπνηνπκέλσλ ειιεληθψλ λήζσλ, νπρί φκσο θαη λα ρξεζηκνπνηή ηα χδαηα
ηαχηα σο βάζηλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηεο Σνπξθίαο ή δηα λαπηηθελ ή ζηξαηησηηθήλ
ζπγθέληξσζηλ πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ.
΄Αξζξνλ 7.
Οπδέλ ππνβξχρηνλ πνιεκηθφλ κεράλεκα, εθηφο ησλ ππνβξπρίσλ ζθαθψλ
δχλαηαη λα ηνπνζεηεζή εληφο ησλ πδάησλ ηεο Πξνπνληίδνο.
Ζ

Σνπξθηθή

Κπβέξλεζηο

δελ

ζέιεη

εγθαηαζηήζε

νπδέλ

κφληκνλ

ππξνβνιείνλ, ή ηνξπηιινβιεηηθνχο ζσιελαο, δπλακέλνπο λα παξαθσιχζσζηλ ηελ
δηάβαζηλ ησλ ηελψλ, επί ηεο παξαιηαθήο επξσπατθήο πεξηνρήο ηεο Πξνπνληίδνο
ε επί ηεο παξαιηαθήο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιίαο ηεο θεηκέλεο αλαηνιηθψο ηεο
νπδεηεξνπνηνπκέλεο δψλεο ηνπ Βνζπφξνπ κέρξη ηεο Αξεηζνχ (Ρχζηνλ).
Άξζξνλ 8.
Δλ Κσλζηαληηλνππφιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηακπνχι, ηνπ Πέξα,
Γαιαηά θαη ηεο Υξπζνππφιεσο σο θαη ησλ Πξηγθεπνλήζσλ, θαη εηο ηα εγγχηαηα
απηήο πεξίρσξα, ζα δχλαηαη λα ζηαζκεχε θξνπξά εθ 12.000 αλδξψλ θαηά
κέγηζηνλ φξηνλ, δηα ηαο αλάγθαο ηεο πξσηεπνχζεο, ζα επηηξέπεηαη σζαχησο λα
δηαηεξεζψζηλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη εηο λαχζηαζκνο θαη κία λαπηηθή βάζηο.
Άξζξνλ 9.
Δάλ, ελ πεξηπηψζεη πνιέκνπ, ε Σνπξθία ή ε Διιάο, πνηνχζαη ρξήζηλ ηνπ
δηθαηψκαηνο απηψλ σο εκπνιέκσλ Γπλάκεσλ, πξνήξρνλην εηο ηελ αλάγθελ φπσο
επηθέξσζη ηξνπνπνηήζεηο εηο ηελ σο άλσ πξνβιεπνκέλε νπδεηεξνπνίεζηλ, ζα
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είρνλ ηελ ππνρξέσζηλ, άκα ηε ζπλνκνινγήζεη ηεο εηξήλεο, λα απνθαηαζηήζσζη ην
ππφ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο πξνβιεπφκελνλ θαζεζηψο.
Άξζξνλ 10.
Δλ Κσλζηαληηλνππφιεη ζέιεη ζπζηαζή Γηεζλήο Δπηηξνπή, ππφ ηελ
επνλνκαζίαλ "Δπηηξνπή ησλ ηελψλ", ζπγθξνηνχκελε θαηά ηα ελ ησ άξζξσ 12
νξηδφκελα.
Άξζξνλ 11.
Ζ Δπηηξνπή ζα αζθή ηελ δηθαηνδνζίαλ ηεο επί ησλ πδάησλ ησλ ηελψλ.
Άξζξνλ 12.
Ζ Δπηηξνπή, δηαηεινχζα ππφ ηελ πξνεδξείαλ ελφο αληηπξνζψπνπ ηεο
Σνπξθίαο, ζα απνηειήηαη εμ αληηπξνζψπσλ ηεο Γαιιίαο, ηεο Μεγάιεο Βξεηηαλίαο,
ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Διιάδνο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο
Ρσζζίαο

θαη

ηνπ

εβξν-Κξναηνινβεληθνχ

Κξάηνπο,

σο

Γπλάκεσλ

ππνγξαςαζψλ ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ θαη θαζ' φζνλ αχηε επηθπξνχηαη ππφ ησλ
Γπλάκεσλ ηνχησλ.
Ζ πξνζρψξεζηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ εηο ηελ παξνχναλ χκβαζηλ ζα
ζπλεπάγεηαη δη' απηάο ην δηθαίσκα φπσο έρσζηλ σζαχησο αληηπξφζσπνλ ελ ηε
Δπηηξνπή.
Σν απηφ δηθαίσκα, ππφ ηνπο απηνχο φξνπο, επηθπιάζζεηαη εηο ηα
αλεμάξηεηα Παξεπμείληα Κξάηε ηα κε αλαθεξφκελα ελ ησ πξψησ εδαθίσ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξνλ 13.
Αη ελ ηε Δπηηξνπή αληηπξνζσπεπφκελαη Κπβεξλήζεηο ζα κεξηκλήζσζη πεξί
ηεο ρνξεγεζεζνκέλεο ηπρφλ απνδεκηψζεσο εηο ηνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ.
Πάζα ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε ηεο Δπηηξνπήο ζα επηβαξχλε ηαο εηξεκέλαο
Κπβεξλήζεηο θαζ' ελ αλαινγίαλ θαηαλέκνληαη αη δαπάλαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ
Δζλψλ.
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Άξζξνλ 14.
Ζ Δπηηξνπή ζα εμαθξηβψλε φηη δεφλησο ηεξνχληαη αη αθνξψζαη ηελ δίνδνλ
ησλ πνιεκηθψλ ζθαθψλ θαη πνιεκηθψλ αεξνπινίσλ δηαηάμεηο, αίηηλεο αλαθέξνληαη
ελ ηνηο παξαγξάθνηο 2, 3 θαη 4 ηνπ ζπλεκκέλνπ ησ άξζξσ 2 Παξαξηήκαηνο.
Άξζξνλ 15.
Ζ Δπηηξνπή ησλ ηελψλ ζα εθπιεξή ηελ απνζηνιήλ απηήο ππφ ηελ αηγίδα
ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, πξνο ηελ νπνίαλ ζα απεπζχλε εηεζίσο έθζεζηλ πεξί
ηεο εθπιεξψζεσο ηεο απνζηνιήο ηεο, κεηά πάζεο, επί πιένλ, ρξεζίκνπ
πιεξνθνξίαο φζνλ αθνξά ην εκπφξηνλ θαη ηελ λαπηηιίαλ. Πξνο ηνχην, ε Δπηηξνπή
ζα ζπλελλνήηαη κεηά ησλ ππεξεζηψλ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ησλ
επηθνξηηζκέλσλ ηα ηεο λαπζηπινΐαο εληφο ησλ ηελψλ.
Άξζξνλ 16.
Ζ Δπηηξνπή

ζέιεη εθπνλήζε

ηνπο αλαγθαίνπο θαλνληζκνχο πξνο

εθπιήξσζηλ ηεο απνζηνιήο ηεο.
Άξζξνλ 17.
Αη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο δελ ζίγνπζη ην δηθαίσκα ηεο
Σνπξθίαο φπσο κεηαθηλή ειεπζέξσο ηνλ ζηφινλ απηήο εληφο ησλ ηνπξθηθψλ
πδάησλ.
Άξζξνλ 18.
Δπηζπκνχζαη φπσο ε νπδεηεξνπνίεζηο ησλ ηελψλ θαη ησλ γεηηληαδνπζψλ
δσλψλ κε θαζίζηαηαη ππφ ζηξαηησηηθήλ έπνςηλ αηηία αδηθαηνινγήηνπ θηλδχλνπ δηα
ηελ Σνπξθίαλ θαη φπσο κε ηίζεληαη ελ θηλδχλσ ε ειεπζεξία ησλ ηελψλ ή ε
αζθάιεηα ησλ νπδεηεξνπνηνπκέλσλ δσλψλ εθ πξάμεσλ πνιεκηθψλ, ηα Τςειά
πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχζηλ επί ησλ επνκέλσλ δηαηάμεσλ:
Δάλ ε ειεπζεξία ηεο λαπζηπινΐαο ησλ ηελψλ ή ε αζθάιεηα ησλ
νπδεηεξνπνηνπκέλσλ δσλψλ εηίζελην ηπρφλ ελ θηλδχλσ εθ παξαβάζεσο ησλ
δηαηάμεσλ πεξί ηεο ειεπζεξίαο δηφδνπ, αηθλίδηαο ηηλφο επηζέζεσο, ή πνιεκηθήο
ηίλνο πξάμεσο ή απεηιήο πνιέκνπ, ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε, θαη, ελ πάζε
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πεξηπηψζεη, ε Γαιιία, ε Μεγάιε Βξεηηαλία, ε Ηηαιία θαη ε Ηαπσλία ζέινπζηλ
εκπνδίζεη απηάο, απφ θνηλνλ, δη' φισλ ησλ κέζσλ, ηα νπνία εζειε πξνθξίλεη πξνο
ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ ην πκβνχιηνλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
Δπζχο σο αη πξάμεηο, αίηηλεο πξνθάιεζαλ ηελ ππφ ηνπ πξνεγνπκέλνπ
εδαθίνπ πξνβιεπνκέλελ ελέξγεηαλ, ήζεινλ θαηαπαχζεη, ην θαζεζηψο ησλ ηελψλ,
σο θαλνλίδεηαη ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, ζα εθαξκνζζή εθ
λένπ επαθξηβψο.
Ζ παξνχζα δηάηαμηο, απνηεινχζα αλαπφζπαζηνλ κέξνο ησλ δηαηάμεσλ
ησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ νπδεηεξνπνίεζηλ θαη ηελ ειεπζεξίαλ ησλ ηελψλ, δελ ζίγεη
πνζψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηαο ππνρξεψζεηο, αο έρνπζη ηα Τςειά πκβαιιφκελα
Μέξε δπλάκεη ηνπ πκθψλνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
΄Αξζξνλ 19.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ζα θαηαβάισζη πάζαλ πξνζπάζεηαλ φπσο,
αη κε ππνγξάςαζαη ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ Γπλάκεηο, πξνζρσξήζσζηλ εηο
απηήλ.
Ζ πξνζρψξεζηο αχηε θνηλνπνηεζήζεηαη, δηα ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ, εηο ηελ
Κπβέξλεζηλ ηεο Γαιηθήο Γεκνθξαηίαο θαη δη' απηεο εηο πάληα ηα ππνγξάςαληα ε
πξνζρσξνχληα Κξάηε, ζα ηζρχε δε αχηε απφ ηεο εκέξαο ηεο θνηλνπνηήζεσο εηο
ηελ Γαιιηθήλ Κπβέξλεζηλ.
΄Αξζξνλ 20.
Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ επηθπξσζήζεηαη. Αη επηθπξψζεηο θαηαηεζήζνληαη
ελ Παξηζίνηο, σο νίνλ ηε ηάρηνλ. ΄Αξμεηαη ηζρχνπζα πθ' νπο φξνπο θαη ε ππφ
ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πλζήθε Δηξήλεο. Ωο πξνο ηαο κε ππνγξαςάζαο ηελ
πλζήθελ ηαχηελ Γπλάκεηο, αίηηλεο, θαηά ηελ ζηηγκήλ ηαχηελ, δελ έρνπζηλ αθφκε
επηθπξψζεη ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ, άξμεηαη αχηε ηζρχνπζα απφ ηεο θαηαζέζεσο
ησλ επηθπξψζεσλ απηψλ, ήηηο ζέιεη θνηλνπνηεζή πξνο ηαο ινηπάο ζπκβαιινκέλαο
Γπλάκεηο ππφ ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο.
ΠΡΟ ΠΗΣΩΗΝ ΣΟΤΣΩΝ, νη αλσηέξσ κλεκνλεπφκελνη Πιεξεμνχζηνη
ππέγξαςαλ ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ.

-92-

ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923, εηο ελ θαη κφλνλ αληίηππνλ,
φπεξ θαηαηεζήζεηαη ελ ηνηο αξρείνηο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο,
ππφ ηεο νπνίαο ζέιεη επηδνζή επίζεκνλ απηνχ αληίγξαθνλ πξνο εθάζηελ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G.C. MONTAGNA
Κ. OTCHIAI
Β. MORPHOFF
STANCIOFF
Δ. Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Const. DIAMANDY
Const. CONTZESCO
Ν. IORDANSKI
Μ. ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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III. ΤΜΒΑΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΜΔΘΟΡΗΟΤ ΣΖ ΘΡΑΚΖ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Ζ ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ, Ζ ΓΑΛΛΗΑ, Ζ ΗΣΑΛΗΑ, Ζ ΗΑΠΩΝΗΑ. Ζ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ, Ζ ΔΛΛΑ, Ζ ΡΟΤΜΑΝΗΑ, ΣΟ ΔΡΒΟ-ΚΡΟΑΣΟ-ΛΟΒΔΝΗΚΟΝ
ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ Ζ ΣΟΤΡΚΗΑ, ελ ηε κεξίκλε απηψλ φπσο εμαζθαιίζσζη ηελ
δηαηήξεζηλ ηεο εηξήλεο εηο ηα ζχλνξα ηεο Θξάθεο,
Καη ζεσξνχζαη πξνο ηνχην αλαγθαίνλ φπσο ιεθζψζηλ ακνηβαίσο εηδηθά
ηίλα κέηξα εθαηέξσζελ ησλ ζπλφξσλ ηνχησλ, θαζ' ά πξνβιέπεηαη ελ ησ άξζξσ 24
ηεο ππφ ζεκεξηλήλ εκεξνκελίαλ πλζήθεο εηξήλεο,
Απεθάζηζαλ λα ζπλνκνινγήζσζηλ επί ηνχησ χκβαζηλ θαη δηψξηζαλ σο
Πιεξεμνπζίνπο απηψλ:
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΟΤ ΖΝΩΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΗΡΛΑΝΓΗΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΠΔΡΘΑΛΛΑΗΩΝ
ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΩΝ ΗΝΓΗΩΝ:
Σνλ Δληηκφηαηνλ Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet,
G.C.M.G., Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ελ Κσλζηαληηλνχπνιε·
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ:
Σνλ Μέξαξρνλ ηξαηεγφλ θ. Maurice PELLE, Πξεζβεπηήλ ηεο Γαιιίαο,
Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ηεο Γεκνθξαηίαο ελ Αλαηνιή, Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ Σάγκαηνο
ηεο Λεγεψλνο ηεο Σηκήο
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ:
Σνλ έληηκνλ Μαξθήζηνλ Camille GARRONI, Γεξνπζηαζηήλ ηνπ Βαζηιείνπ,
Πξεζβεπηήλ

ηεο

Ηηαιίαο,

Ύπαηνλ

Αξκνζηήλ

ελ

Κσλζηαληηλνππφιεη,

κεγαιφζηαπξνλ ησλ Σαγκάησλ ησλ Αγίσλ Μαπξηθίνπ θαη Λαδάξνπ θαη ηνπ
ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο·
Σνλ Κχξηνλ Jules Cesar MONTAGNA, Έθηαθηνλ Απνζηαικέλνλ θαη
Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Αζήλαηο, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Αγ. Μαπξηθίνπ
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θαη Λαδάξνπ, Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ ηνπ ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΖ ΗΑΠΩΝΗΑ:
Σνλ Κχξηνλ Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Μέινο πξψηεο ηάμεσο ηνπ
Σάγκαηνο ηνπ Αλαηέιινληνο Ζιίνπ, Έθηαθηνλ θαη Πιεξεμνχζηνλ Πξεζβεπηήλ ελ
Ρψκε·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ:
Σνλ Κχξηνλ Bogdan MORPHOFF, πξψελ Τπνπξγφλ ησλ ηδεξνδξφκσλ,
Σαρπδξνκείσλ θαη Σειεγξάθσλ
Σνλ Κχξηνλ Dimitri STANCIOFF, Γηδάθηνξα ηνπ Γηθαίνπ, Έθηαθηνλ
Απεζηαικέλνλ θαη Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Λνλδίλσ, Μεγαιφζηαπξφλ ηνπ
Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ:
Σνλ

Κχξηνλ

Διεπζέξηνλ

Κ.

ΒΔΝΗΕΔΛΟΝ,

Πξψελ

Πξφεδξνλ

ηνπ

Τπνπξγηθνχλ πκβνπιίνπ, Μεγαιφζηαπξφλ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο·
Σνλ Κχξηνλ Γεκήηξηνλ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΝ, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ
Λνλδίλσ, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ:
Σνλ Κχξηνλ Constantin I. DIAMANTY, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ
Σνλ Κχξηνλ Constantin CONTZESCO Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΡΒΩΝ, ΚΡΟΑΣΩΝ ΚΑΗ
ΛΟΒΔΝΩΝ:
Σνλ

Γξα

Miloutine

YOVANOVITCH.

Έθηαθηνλ

Απεζηαικέλνλ

θαη

Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Βέξλε·
Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΗ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΔΩ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ:
Σνλ

ISMET

Pacha,

Τπνπξγφλ

επί

ησλ

Δμσηεξηθψλ,

Βνπιεπηήλ
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Αδξηαλνππφιεσο·
Σνλ Γξα RIZA NOUR Bey Τπνπξγφλ ηεο Τγηεηλήο θαη Κνηλσληθήο
Πεξηζάιςεσο, Βνπιεπηήλ ηλψπεο·
Tov HASSAN Bey, πξψελ Τπνπξγφλ Βνπιεπηήλ ΣξαπεδνχληαοΟΗΣΗΝΔ, αθνχ επεδείμαλην αιιήινηο ηα πιεξεμνχζηα απηψλ έγγξαθα,
επξεζέληα ελ πιήξεη ηάμεη θαη θαηά ηνπο απαηηνπκέλνπο ηχπνπο, ζπλεθψλεζαλ επί
ησλ αθνινχζσλ δηαηάμεσλ:
΄Αξζξνλ 1.
Σα απφ ηνπ Αηγαίνπ κέρξη ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ εδάθε, ηα δηήθνληα
εθαηέξσζελ ησλ ζπλφξσλ, άηηλα ρσξίδνπζη ηελ Σνπξθίαλ απφ ηεο Βνπιγαξίαο θαη
ηεο Διιάδνο, ζα νπδεηεξνπνηεζψζηλ εηο βάζνο ηξηάθνληα πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ,
πεξηιακβαλφκελνλ εληφο ησλ θάησζη νξίσλ (΄Οξα ζπλεκκέλνλ ράξηελ).
1ov) Δπί Σνπξθηθνχ εδάθνπο, απφ ηνπ Αηγαίνπ κέρξη ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ:
γξακκή αηζζεηψο παξάιιεινο πξνο ηελ κεζφξηνλ ηεο Σνπξθίαο κεηά ηεο
Διιάδνο θαη ηεο Βνπιγαξίαο, σο θαζσξίζζε ελ ησ άξζξσ 2 παξάγξ. 1 θαη 2 ηεο
ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο. Ζ γξακκή αχηε ζέιεη ραξαρζή
εηο απφζηαζηλ ηξηάθνληα ηνπιάρηζηνλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηεο ελ ιφγσ κεζνξίνπ,
πιελ ηεο πεξηνρήο αξάληα Δθθιεζηψλ, έλζα δένλ λα αθήζε έμσ ηεο
νπδεηεξνπνηνπκέλεο δψλεο απηήλ ηαχηελ ηελ πφιηλ κεηά πεξηκέηξνπ πέληε
ηνπιάρηζηνλ ρηιηνκέηξσλ, ππνινγηδφκελεο απφ ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεσο ηαχηεο. Ζ
γξακκή αχηε αξρνκέλε απφ ηνπ αθξσηεξίνπ Ηκπξηηδέ - Μπνπξλνχ, επί ηνπ
Αηγαίνπ, ζέιεη θαηαιήμεη εηο ην αθξσηήξηνλ εξκπέο - Μπνπξλνχ, επί ηνπ Δπμείλνπ
Πφληνπ.
2νλ) Δπί Διιεληθνχ εδάθνπο, απφ ηνπ Αηγαίνπ κέρξη ηεο Διιελνβνπιγαξηθήο κεζνξίνπ:
γξακκε αλαρσξνχζα απφ ηνπ άθξνπ ηνπ αθξσηεξίνπ Μάθξεο (ηνπ ρσξίνπ
Μάθξε

εμαηξνπκέλνπ),

αθνινπζνλζα

πξνο

βνξξάλ

δηεχζπλζηλ

αηζζεηψο

παξάιιεινλ πξνο ηνλ ξνπλ ηνπ Έβξνπ κέρξη ηνπ Σαρηαιή, θαη εμηθλνπκέλε είηα

-96-

πξνο

αλαηνιάο

ηνπ

Μερέξ-θφδ

εηο

ζεκείνλ

θαζνξηζηένλ

επί

ηεο

ειιελνβνπιγαξηθήο κεζνξίνπ, δέθα πέληε πεξίπνπ ρηιηφκεηξα δπηηθψο ηνπ
Κηνπηζνχθ - Γεξκπέλη.
3νλ) Δπί Βνπιγαξηθνχ εδάθνπο, απφ ηεο Διιελνβνπιγαξηθήο κεζνξίνπ
κέρξη ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ:
γξακκή αλαρσξνχζα εθ ηνπ αλσηέξνπ νξηζζέληνο ζεκείνπ, ηέκλνπζα ηελ
νδφλ Αδξηαλνππφιεσο εηο Κνζή - Καβάθ, πέληε ρηιηφκεηξα δπηηθψο ηνπ Παπάο θντ, είηα πξνρσξνχζα εηο απφζηαζηλ ηξηάθνληα ηνπιάρηζηνλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηεο
ειιελνβνπιγαξηθήο θαη ηεο ηνπξθνβνπιγαξηθήο κεζνξίνπ, πιελ ηεο πεξηνρήο ηνπ
Υαξκαλιή, έλζα δένλ λα αθήζε έμσ ηεο νπδεηεξνπνηνπκέλεο δψλεο απηήλ ηαχηελ
ηελ πφιηλ κεηά πεξηκέηξνπ πέληε ηνπιάρηζηνλ ρηιηνκέηξσλ, ππνινγηδφκελεο απφ
ηνπ θέληξνπ ηεο εηξεκέλεο πφιεσο, θαη θαηαιεγνπζα επί ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ εηο
ηνλ κπρφλ ηνπ φξκνπ ηνπ θείκελνπ βνξεηνδπηηθψο ηνπ Ακπεξιέξ.
Άξζξνλ 2.
Δπηηξνπή νξνζεηήζεσο, ζπγθξνηεζεζνκέλε εληφο δέθα πέληε εκεξψλ απφ
ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, ζα αλαιάβε φπσο θαζνξίζε
θαη ράξαμε επί ηφπνπ ηα ελ ησ άξζξσ 1 θαζνξηδφκελα φξηα. Ζ Δπηηξνπή αχηε ζα
απνηειήηαη εμ αληηπξνζψπσλ ηεο Γαιιίαο, ηεο Μεγάιεο Βξεηηαλίαο, ηεο Ηηαιίαο,
ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο, εθάζηεο ησλ Γπλάκεσλ ηνχησλ
δηνξηδνχζεο αλά έλα αληηπξφζσπνλ. Οη αληηπξφζσπνη ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο
Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο ζα κεηέρσζη κφλνλ ησλ εξγαζηψλ, αίηηλεο αθνξψζη ηα
εδάθε ησλ νηθείσλ απηψλ Κξαηψλ ην ζπλνιηθφλ φκσο πφξηζκα ησλ εξγαζηψλ
ηνχησλ ζέιεη θαζνξηζζή θαη θαηαρσξηζζή ελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο.
Άξζξνλ 3.
Ζ νπδεηεξνπνίεζηο ησλ ελ ησ άξζξσ 1 νξηδνκέλσλ δσλψλ, ζέιεη
ζπληειεζζή θαη δηαηεξεζή ζπκθψλσο πξνο ηαο θάησζη δηαηάμεηο:
1νλ) Πάληα ηα ήδε ππάξρνληα νρπξσκαηηθά έξγα, κφληκα ή εθζηξαηείαο,
δένλ λα αθνπιηζζψζη θαη θαηεδαθηζζψζη κεξίκλε ηεο Γπλάκεσο επί ηνπ εδάθνπο
ηεο νπνίαο επξίζθνληαη. Οπδέλ λένλ έξγνλ ηνηνχηνπ είδνπο ζέιεη θαηαζθεπαζζή,
νπδεκία δε απνζήθε φπισλ ή πιηθνχ πνιέκνπ, σο θαη νπδεκία εηέξα επηζεηηθή ή
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ακπληηθή εγθαηάζηαζηο ζηξαηησηηθήο, λαπηηθήο ή αεξνπνξηθήο θχζεσο ζέιεη
νξγαλσζή.
2νλ) Οπδεκία έλνπινο δχλακηο δχλαηαη λα ζηαζκεχε ή λα κεηαθηλήηαη πιελ
ησλ

εηδηθψλ

ζηνηρείσλ,

σο

ρσξνθπιαθήο,

αζηπλνκηθψλ

δπλάκεσλ,

ηεισλνθπιάθσλ, νξνθπιάθσλ, ησλ αλαγθαίσλ πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο εζσηεξηθήο
ηάμεσο θαη επηηήξεζηλ ησλ ζπλφξσλ.
Ο αξηζκφο ησλ εηδηθψλ ηνχησλ ζηνηρείσλ, ελ νηο δελ ζα πεξηιακβάλνληαη
αεξνπνξηθαί δπλάκεηο, δελ ζα ππεξβαίλε:
α) εληφο ηεο νπδεηεξνπνηνπκέλεο δψλεο ηνπ ηνπξθηθνχ εδάθνπο, 5000
άλδξαο ελ ζπλφισ·
β) εληφο ηεο νπδεηεξνπνηνπκέλεο δψλεο ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο 2500
άλδξαο ελ ζπλφισ·
γ) εληφο ηεο νπδεηεξνπνηνπκέλεο δψλεο ηνπ βνπιγαξηθνχ εδάθνπο, 2500
άλδξαο ελ ζπλφισ.
Ο νπιηζκφο ηνχησλ ζα απνηειήηαη κφλνλ εθ ηνπ πεξηζηξφθνπ, ηεο ζπάζεο,
ηνπ φπινπ θαη ηεζζάξσλ νπινπνιπβφισλ αλά 100 άλδξαο, απνθιεηνκέλνπ
παληφο ππξνβνιηθνχ.
Αη δηαηάμεηο αχηαη δελ ζίγνπζη ηαο επηβιεζείζαο ηε Βνπιγαξία ππνρξεψζεηο
δπλάκεη ηεο απφ 27 Ννεκβξίνπ 1919 πλζήθεο ηνπ Νετγχ.
3νλ) Απαγνξεχεηαη ε ππεξάλσ ηεο νπδεηεξνπνηνπκέλεο δψλεο πηήζηο
ζηξαηησηηθψλ ή λαπηηθψλ αεξνπινίσλ, νηαλδήπνηε ζεκαίαλ θαη αλ θέξσζη ηαχηα.
Άξζξνλ 4.
Δλ ε πεξηπηψζεη κία ησλ νκφξσλ Γπλάκεσλ, εο ην έδαθνο αλαθέξεηαη ελ
ηε παξνχζε πκβάζεη, ήζειε ηπρφλ δηαηχπσζε παξάπνλα σο πξνο ηελ ηήξεζηλ
ησλ πξνεγνπκέλσλ δηαηάμεσλ, ηα παξάπνλα ηαχηα ζέινπζηλ ππνβιεζή ππ' απηήο
εηο ην πκβνχιηνλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
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Άξζξνλ 5.
Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ επηθπξσζήζεηαη.
Αη επηθπξψζεηο απηήο ζέινπζη θαηαηεζή ελ Παξηζίνηο, σο νίνλ ηε ηάρηνλ.
Άξμεηαη ηζρχνπζα επζχο σο επηθπξσζή ππφ ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Διιάδνο
θαη ηεο Σνπξθίαο. Δηδηθφλ πξαθηηθφλ ζα πηζηνπνίεζε ηαο επηθπξψζεηο ηαχηαο. Ωο
πξνο ηαο ινηπάο Γπλάκεηο, αίηηλεο θαηά ηελ ζηηγκήλ απηήλ δελ έρνπζη ηπρφλ
επηθχξσζε ηελ χκβαζηλ, άξμεηαη αχηε ηζρχνπζα απφ ηεο θαηαζέζεσο ησλ
επηθπξψζεσλ απηψλ, θνηλνπνηεζεζνκέλεο πξνο ηαο ινηπάο ζπκβαιινκέλαο
Γπλάκεηο ππφ ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο.
Ζ Ηαπσληθή Κπβέξλεζηο δχλαηαη θαη απιψο λα γλσζηνπνίεζε εηο ηελ
Κπβέξλεζηλ ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, δηα ηνπ ελ Παξηζίνηο δηπισκαηηθνχ απηήο
αληηπξνζψπνπ, φηη ε επηθχξσζηο απηήο εγέλεην, ελ ηνηαχηε δε πεξηπηψζεη νθείιεη
λα δηαβηβάζε απηή, φζνλ ην δπλαηφλ ηαρχηεξνλ, ηελ πξάμηλ ηεο εππθπξψζεσο.
ΠΡΟ ΠΗΣΩΗΝ ΣΟΤΣΩΝ, νη αλσηέξσ κλεκνλεπφκελνη Πιεξεμνχζηνη
ππέγξαςαλ ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923, εηο ελ θαη κφλνλ αληίηππνλ,
φπεξ θαηαηεζήζεηαη ελ ηνηο αξρείνηο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο,
ήηηο ζέιεη επηδψζεη επίζεκνλ απηνχ αληίγξαθαλ πξνο εθάζηελ ησλ ππνγξαςαζψλ
Γπλάκεσλ
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G. C. MONTAGNA
Κ. OTCHIAI
Β. MORPHOFF
STANCIOFF
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Δ. Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Const. DIAMANDY
Const. CONTZESCO
Μ. ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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IV. ΤΜΒΑΗ ΠΔΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ ΚΑΗ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Ζ ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ, Ζ ΓΑΛΛΗΑ, Ζ ΗΣΑΛΗΑ, Ζ ΗΑΠΩΝΗΑ, Ζ
ΔΛΛΑ, Ζ ΡΟΤΜΑΝΗΑ, ΣΟ ΔΡΒΟ-ΚΡΟΑΣΟ-ΛΟΒΔΝΗΚΟΝ ΚΡΑΣΟ,
αθ' ελφο
ΚΑΗ Ζ ΣΟΤΡΚΗΑ
αθ' εηέξνπ
Δπηζπκνχζαη φπσο θαλνλίζσζη ζπκθψλσο πξνο ην ζχγρξνλνλ Γηεζλέο
Γίθαηνλ ηνπο φξνπο εγθαηαζηάζεσο ελ Σνπξθία ησλ ππεθφσλ ησλ ινηπψλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ θαη ηνπο φξνπο εγθαηαζηάζεσο ησλ Σνχξθσλ
ππεθφσλ ελ ηαηο ρψξαηο ησλ Γπλάκεσλ ηνχησλ, σο θαη ηίλα δεηήκαηα αθνξψληα
ηελ δηθαζηηθήλ δηθαηνδνζίαλ,
Απεθάζηζαλ λα ζπλνκνινγήζσζηλ επί ηνχησ χκβαζηλ θαη δηψξηζαλ σο
νηθείνπο απηψλ Πιεξεμνπζίνπο:
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΟΤ ΖΝΩΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΗΡΛΑΝΓΗΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΠΔΡΘΑΛΑΗΩΝ
ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΩΝ ΗΝΓΗΩΝ:
Σνλ Δληηκφηαηζλ Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet,
G.C.M.G., Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη·
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ:
Σνλ Μέξαξρνλ ηξαηεγφλ θ. Maurice PELLE, Πξεζβεπηήλ ηεο Γαιιίαο,
Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ηεο Γεκνθξαηίαο ελ Αλαηνιή, Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ Σάγκαηνο
ηεο Λεγεψλαο ηεο Σηκήο
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ:
Σνλ έληηκνλ Μαξθήζηνλ Camille GARRONI, Γεξνπζηαζηήλ ηνπ Βαζηιείνπ,
Πξεζβεπηήλ

ηεο

Ηηαιίαο,

Ύπαηνλ

Αξκνζηήλ

ελ

Κσλζηαληηλνππφιεη,
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Μεγαιφζηαπξνλ ησλ Σαγκάησλ ησλ Αγίσλ Μαπξηθίνπ θαη Λαδάξνπ θαη ηνπ
ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο·
Σνλ Κχξηνλ Jules Cesar MONTAGNA, Έθηαθηνλ Απνζηαικέλνλ θαη
Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Αζήλαηο, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Αγ. Μαπξηθίνπ
θαη Λαδάξνπ, Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ ηνπ ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο.
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΖ ΗΑΠΩΝΗΑ:
Σνλ Κχξηνλ Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Μέινο πξψηεο ηάμεσο ηνπ
Σάγκαηνο ηνπ Αλαηέιινληνο Ζιίνπ, Έθηαθηνλ θαη Πιεξεμνχζηνλ Πξεζβεπηήλ ελ
Ρψκε·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ:
Σνλ Κχξηνλ Διεπζέξηνλ Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΝ, Πξψελ Πξφεδξνλ ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ, Μεγαιφζηαπξνλ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο·
Σνλ Κχξηνλ Γεκήηξηνλ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΝ, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ
Λνλδίλσ, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ:
Σνλ Κχξηνλ Constantin I. DIAMANTY, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ·
Σνλ Κχξηνλ Constantin CONTZESCO Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΡΒΩΝ, ΣΩΝ ΚΡΟΑΣΩΝ
ΚΑΗ ΣΩΝ ΛΟΒΔΝΩΝ:
Σνλ

Γξα

Miloutine

YOVANOVITCH,

Έθηαθηνλ

Απεζηαικέλνλ

θαη

Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Βέξλε·
Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΗ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΔΩ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ:
Σνλ

ISMET

Pacha,

Τπνπξγφλ

επί

ησλ

Δμσηεξηθψλ,

Βνπιεπηήλ

Αδξηαλνππφιεσο·
Σνλ Γξα RIZA NOUR Bey Τπνπξγφλ ηεο Τγηεηλήο θαη Κνηλσληθήο
Πεξηζάιςεσο, Βνπιεπηήλ ηλψπεο
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Σνλ HASSAN Bey, πξψελ Τπνπξγφλ Βνπιεπηήλ Σξαπεδνχληαο.
ΟΗΣΗΝΔ, επηδείμαληεο αιιήινηο ηα πιεξεμνχζηα απηψλ έγγξαθα, επξεζέληα
ελ πιήξεη ηάμεη θαη θαηά ηνπο απαηηνχκελνπο ηχπνπο, ζπλεθψλεζαλ επί ησλ
αθνινχζσλ δηαηάμεσλ:
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α' ΟΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
΄Αξζξνλ 1.
Ζ ελ Σνπξθία εθαξκνγή εθάζηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ
επί ησλ ππεθφσλ θαη εηαηξεηψλ ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ εμαξηάηαη
εθ ηνπ ξεηνχ φξνπ πιήξνπο ακνηβαηφηεηαο παξερνκέλεο εηο ηνπ ππεθφνπο θαη
εηαηξείαο ηεο Σνπξθίαο ελ ηαηο Υψξαηο ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ.
Δλ ε πεξηπηψζεη κία ησλ Γπλάκεσλ ηνχησλ ήζειελ αξλεζή, δπλάκεη ησλ
λφκσλ απηήο ή άιινπ ηηλφο ιφγνπ, φπσο παξάζρε ηελ ακνηβαηφηεηα σο πξνο
νηαλδήπνηε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, νη ππεθφνη θαη αη εηαηξείαη απηήο δελ ζα
δχλαληαη λα επσθειεζψζηλ ελ Σνπξθία ηεο δηαηάμεσο ηαχηεο.
Δλ ηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αη ππφ ηελ πξνζηαζίαλ ή εμνπζίαλ
ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ ππαγφκελνη Κηήζεηο (Dominions), απνηθίαη
θαη ρψξαη ζα ζεσξψληαη εθάζηε ηδηαηηέξσο σο ηδία ζπκβαιινκέλε Υψξα.
ΣΜΖΜΑ Α' ΔΗΟΓΟ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΝΖ
΄Αξζξνλ 2.
Δλ Σνπξθία νη ππεθφνη ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ ζα γίλσληαη
δεθηνί ζπκθψλσο πξνο ην θνηλφλ Γηεζλέο Γίθαηνλ θαη ζα δηέπσληαη ππ' απηνχ
απηνί ηε θαη αη πεξηνπζίαη ησλ. Θα απνιαχσζηλ σο πξνο εαπηνχο, ηαο πεξηνπζίαο,
δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα απηψλ ηεο πιεξεζηέξαο θαη δηαξθεζηέξαο πξνζηαζίαο
ησλ εγρσξίσλ λφκσλ θαη Αξρψλ. Με ζηγνκέλσλ ησλ πεξί κεηαλαζηεχζεσο
δηαηάμεσλ, ζα έρσζη πιήξε ειεπζεξίαλ εηζφδνπ θαη εγθαηαζηάζεσο ελ Σνπξθία θαη
ζα δχλαληαη, θαηά ζπλέπεηαλ, λα κεηαβαίλσζη θαη δηακέλσζηλ ελ απηή,
ζπκκνξθνχκελνη πξνο ηνπο ηζρχνληαο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.
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΄Αξζξνλ 3.
Οη ππήθννη ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ ζα έρσζη ην δηθαίσκα
ελ Σνπξθία λα απνθηψζη, θαηέρσζη θαη απαιινηξηψζη παλ είδνο θηλεηήο θαη
αθηλήηνπ πεξηνπζίαο, ζπκκνξθνχκελνη πξνο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο
ρψξαο· ζα δχλαληαη ηδία λα δηαζέησζη ηαχηελ δηα πσιήζεσο, αληαιιαγήο,
δσξεάο, δηαζεθηθήο δηαηάμεσο ε δηα παληφο άιινπ ηξφπνπ, σο θαη λα δηαθαηέρσζη
ηαχηελ ζπλεπεία δηαδνρήο εθ ηνπ λφκνπ ε ζπλεπεία δηαηάμεσο κεηαμχ δψλησλ ή εθ
δηαζεθεο.
Άξζξνλ 4
Ζ ελ Σνπξθία παξαδνρή ησλ ππεθφσλ ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ
Γπλάκεσλ εηο ηα δηάθνξα είδε εκπνξίνπ, επαγγέικαηνο ή βηνκεραλίαο θαη
αληηζηνίρσο ε ελ ησ εδάθεη ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ παξαδνρή ησλ ηνχξθσλ
ππεθφσλ εηο ηα δηάθνξα είδε εκπνξίνπ, επαγγέικαηνο ή βηνκεραλίαο, ζα
απνηειέζσζηλ αληηθείκελνλ ηδηαηηέξσλ ζπκβάζεσλ ζπλνκνινγεζεζνκέλσλ κεηαμχ
ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Γπλάκεσλ ηνχησλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο
ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο.
Δλλνείηαη φηη κέρξη ηεο ζπλνκνινγήζεσο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ ζα
δηαηεξεζή ην θαζεζηψο ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 1923, κε ζπλνκνινγνπκέλεο δε
ηνηαχηεο ζπκβάζεσο κέρξη ηεο ιήμεσο ηεο εηξεκέλεο δσδεθακήλνπ πξνζεζκίαο,
εθάζηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ ζέιεη αλαιάβεη ηελ ειεπζεξίαλ ελεξγείαο
απηήο, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ππφ ησλ ηδησηψλ θεθηεκέλσλ
δηθαησκάησλ θαηά ηελ 1ελ Ηαλνπαξίνπ 1923.
Άξζξνλ 5.
Αη θαλνληθψο ζπζηεζείζαη ελ ηε ρψξα κηαο νηαζδήπνηε ησλ ινηπψλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ εκπνξηθαί, βηνκεραληθαί ή δεκνζηνλνκηθαί εηαηξείαη, σο
θαη αη εηαηξείαη κεηαθνξψλ ή αζθαιεηψλ αλαγλσξίδνληαη ελ Σνπξθία.
Γηα παλ φ,ηη αθνξά εηο ηελ ζχζηαζηλ απηψλ, ηελ ηθαλφηεηα θαη ην δηθαίσκα
ηνπ ελάγεηλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ζα δηέπσληαη ππφ ηνπ λφκνπ ηεο ρψξαο
απηψλ.
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Αη εηαηξείαη αχηαη ζα δχλαληαη λα εγθαζίζηαληαη ελ Σνπξθία θαη λα
δηελεξγψζηλ ελ απηή παλ είδνο εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο, φπεξ δχλαληαη λα
κεηέξρσληαη νη ππήθννη ηεο ρψξαο ελ ε ζπλεζηήζεζαλ, εθ' φζνλ δελ
απαγνξεχεηαη ελ Σνπξθία εηο ηαο ηνπξθηθάο εηαηξείαο. Θα δχλαληαη λα
δηεμαγάγσζηλ ειεπζέξσο ηαο εξγαζίαο απηψλ, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ηεο ηεξήζεσο
ησλ δηαηάμεσλ δεκνζίαο ηάμεσο, ππφ ηελ έπνςηλ δε ηαχηελ ζα απνιαχσζη ησλ
απηψλ δηθαησκάησλ, σλ απνιαχεη πάζα νκνίαο θχζεσο ηνπξθηθή εηαηξεία.
ζα έρσζη ην δηθαίσκα λα απνρηψζη, δηαθαηέρσζη θαη απαιινηξηψζη παλ
είδνο θηλεηήο πεξηνπζίαο, ζπκκνξθνχκελνη πξνο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο
ρψξαο· ην δηθαίσκα ηνχην ζα έρσζηλ σζαχησο σο πξνο ηελ αθίλεηνλ πεξηνπζίαλ
ηελ αλαγθαηνχζαλ δηα ηελ ιεηηνπξγίαλ ηεο εηαηξείαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζηλ φκσο
φηη, ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, ε απφθηεζηο ηεο αθηλήηνπ πεξηνπζίαο δελ απνηειεί ην
αληηθείκελνλ ηεο εηαηξείαο.
΄Αξζξνλ 6.
Οη ππήθννη ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ δελ ζα ππάγσληαη ελ
Σνπξθία

εηο

ηνπο

απαιιάζζσληαη

αθνξψληαο

πάζεο

ηελ

ππεξεζίαο

ζηξαηησηηθελ
θαη

ππεξεζίαλ

ππνρξεψζεσο

ε

λφκνπο,

ζα

αληηζεθψκαηνο

αληηθαζηζηψληαο ηελ ζηξαηησηηθελ ππεξεζίαλ.
Γελ ζα δχλαληαη λα απνμελσζψζη ηεο πεξηνπζίαο απηψλ ε λα απνζηεξεζψζηλ,
έζησ θαη πξνζσξηλψο, ηεο ρξήζεσο απηήο, εηκή κφλνλ δηα δεκνζίαλ σθέιεηαλ
λνκίκσο αλαγλσξηδνκέλελ θαη έλαληη πξνεγνπκέλεο δηθαίαο απνδεκηψζεσο.
Οπδεκία

απαιινηξίσζε

δχλαηαη

λα

ιαβή

ρσξάλ

άλεπ

πξνεγνπκέλεο

δεκνζηφηεηνο.
΄Αξζξνλ 7.
Ζ Σνπξθία επηθπιάζζεη εαπηή ην δηθαίσκα λα απειαχλε δη' αηνκηθψλ
κέηξσλ, ιακβαλνκέλσλ είηε θαηφπηλ λνκίκνπ απνθάζεσο, είηε ζπκθψλσο πξνο
ηνπο λφκνπο ή θαλνληζκνλο επί ησλ εζψλ, ηεο πγείαο ή επαηηείαο, είηε δηα ιφγνπο
εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο, ηνπο ππεθφνπο ησλ ινηπψλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ, νπο ππνρξενχληαη αχηαη λα δέρσληαη, ελ παληί θαηξψ,
κεηά ησλ νηθνγελεηψλ ησλ.
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Ζ απέιαζηο ζα ιακβάλε ρσξάλ ππφ ζπλζήθαο ζχκθσλνπο πξνο ηελ
πγηεηλήλ θαη ηνλ αλζξσπηζκφλ.
ΣΜΖΜΑ Β’ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
΄Αξζξνλ 8.
Οη ππήθννη ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ δελ ζα ππνβάιισληαη
εηο νπδέλα θφξνλ, ηέινο ή δαζκφλ, νηαζδήπνηε θχζεσο ή νλνκαζίαο, δηάθνξνλ ή
επαρζέζηεξνλ εθείλνπ εηο νλ ππνβάιινληαη νη ηνχξθνη ππήθννη, ιφγσ ηεο ελ
Σνπξθία δηακνλήο ή εγθαηαζηάζεσο απηψλ, σο θαη ηεο ελ απηή εμαζθήζεσο
παληφο είδνπο εκπνξίαο, επαγγέικαηνο, βηνκεραλίαο, εθκεηαιιεχζεσο ή πάζεο
θχζεσο εξγαζίαο, επηηξεπνκέλσλ απηνίο θαηά ηνπο ελ άξζξσ 4 πξνβιεπνκέλνπο
φξνπο.
Οη ππήθννη ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ, νη εγθαηεζηεκέλνη ελ ησ εμσηεξηθψ
νίηηλεο, δηεξρφκελνη δηα ηνπ ηνπξθηθφλ εδάθνπο, επηρεηξνχζηλ ελ απηψ νηαλδήπνηε
εξγαζίαλ, δελ ζα ππνβάιισληαη εηο νπδέλα θφξνλ, ηέινο ή δαζκφλ, νηαζδήπνηε
θχζεσο ή νλνκαζίαο, δηάθνξνλ ή επαρζέζηεξνλ εθείλνπ εηο φλ ππνβάιινληαη νη
ηνχξθνη ππήθννη ή νη εγθαηεζηεκέλνη ελ Σνπξθία, μέλνη δη' νκνίαο θχζεσο θαη
ζεκαζίαο εξγαζίαλ θαηά ηαο ηζρχνπζαο ελ Σνπξθία θνξνινγηθάο δηαηάμεηο.
Αη ελ Σνπξθία πεξηνπζίαη, δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα ησλ ππεθφσλ ησλ
εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ δελ ζα ππνβάιισληαη εηο νπδέλα θφξνλ, άκεζνλ ή έκκεζνλ,
ηέινο ή δαζκφλ δηάθνξνλ ή αλψηεξνλ ηνπ επηβαιινκέλνπ επί ησλ πεξηνπζηψλ,
δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ ηνχξθσλ ππεθφσλ, είηε θαηά ηελ απφθηεζηλ,
δηαθαηνρήλ θαη ρξήζηλ ησλ εηξεκέλσλ πεξηνπζηψλ, είηε θαηά ηελ κεηάζεζηλ απηψλ
δη' εθρσξήζεσο, κεηαβηβάζεσο ή θιεξνλνκηάο.
Άξζξνλ 9.
Αη εκπνξηθαί, βηνκεραληθαί ή δεκνζηνλνκηθαί εηαηξείαη, σο θαη αη εηαηξείαη
κεηαθνξψλ ή αζθαιεηψλ, αίηηλεο, ζπζηεζείζαη θαηά ηνλ λφκνλ κηαο ησλ ινηπψλ
ζπκβαιινκέλσλ Υσξψλ, εγθαζίζηαληαη ελ Σνπξθία ή δηελεξγνχζηλ ελ απηή ηαο
εξγαζίαο ησλ θαηά ηνπο ελ ησ άξζξσ 5 πξνβιεπνκέλνπο φξνπο, δελ ζα
ππνβάιισληαη εηο νπδέλα θφξνλ, ηέινο ή δαζκφλ, νηαζδήπνηε θχζεσο ή
νλνκαζίαο, εθ' φζνλ δελ ππνβάιινληαη αη νκνίαο θχζεσο εηαηξείαη, αη ζπζηεζείζαη
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θαηά ηνλ ηνπξθηθφλ λφκνλ.
Αη απηαί δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη εηο ηα απηνηειή ππνθαηαζηήκαηα (filiales),
ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία θαη ινηπάο αληηπξνζσπείαο νίθσλ ή εηαηξεηψλ ησλ
εηξεκέλσλ ρσξψλ, άηηλα εγθαζίζηαληαη ή δηελεξγνχζηλ ελ Σνπξθία ηαο εξγαζίαο
ησλ θαηά ηνπο ελ άξζξσ 5 πξνβιεπνκέλνπο φξνπο, εμππαθνπνκέλνπ φηη, εάλ ε
δηεχζπλζηο ησλ νίθσλ ή εηαηξεηψλ ηνχησλ επξίζθεηαη εθηφο ηεο Σνπξθίαο, ηα
εηξεκέλα

απηνηειή

ππνθαηαζηήκαηα,

ππνθαηαζηήκαηα,

πξαθηνξεία

θαη

αληηπξνζσπείαη ζα θνξνινγψληαη κφλνλ δηα ην πξαγκαηηθψο ελ Σνπξθία
ρξεζηκνπνηνχκελνλ θεθάιαηνλ ή δηα ηα ελ απηή πξάγκαηη θηεζέληα θέξδε θαη
πξνζφδνπο· ηα θέξδε ηαχηα θαη αη πξφζνδνη ζα ρξεζηκεχσζη πξνο θαζνξηζκφλ
ηνπ θνξνινγεηένπ θεθαιαίνπ, εάλ δελ δχλαηαη ηνχην λα εμαθξηβσζή.
Άξζξνλ 10.
Δάλ ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζεζπίζε απαιιαγάο απφ ησλ θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ, νηαζδήπνηε θχζεσο ή νλνκαζίαο, αη απαιιαγαί αχηαη ζέινπζη
παξαζρεζή εηο ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ελ Σνπξθία ππεθφνπο ή εηαηξείαο ησλ
ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Υσξψλ, εθ' φζνλ παξέρνληαη θαη εηο ηνπο ηνχξθνπο
ππεθφνπο ή ηαο εηαηξείαο ηαο ζπζηεζείζαο θαηά ηνλ ηνπξθηθφλ λφκνλ.
Σελ δηάηαμηλ ηαχηελ νπδείο δχλαηαη λα επηθαιεζζή φπσο αηηήζεηαη ην
επεξγέηεκα ηεο εθ ησλ θφξσλ απαιιαγήο, ηεο παξερνκέλεο εηο ηα ππφ ηνπ
Κξάηνπο ηδξπζέληα θαζηδξχκαηα ή εηο εθδνρείο παξαρσξήζεσο δεκνζίαο
ππεξεζίαο.
Άξζξνλ 11.
Δπί ησλ ελ ηνηο άξζξνηο 8-10 αλαθεξνκέλσλ ζεκάησλ, νη επηβαιιφκελνη ελ
Σνπξθία εηο ηνπο ππεθφνπο ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Υσξψλ επαξρηαθνί
ήηνπηθνί θφξνη, δαζκνί, ηέιε δελ ζα είλαη δηάθνξνη ή αλψηεξνη ησλ επηβαιινκέλσλ
εηο ηνπο ηνχξθνπο ππεθφνπο.
΄Αξζξνλ 12.
Οπδέλ αλαγθαζηηθφλ δάλεηνλ ή άιιε εμαηξεηηθή θνξνινγία επί ηεο
πεξηνπζίαο ζέιεη επηβιεζή ελ Σνπξθία, θαη ελ πεξηπηψζεη έηη πνιέκνπ, εηο ηνπο
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εγθαηεζηεκέλνπο ή εξγαδνκέλνπο ελ απηή ππεθφνπο ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ
Υσξψλ, επί ησλ πεξηνπζηψλ, δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ, ησλ επξηζθνκέλσλ
ελ ησ ηνπξθηθψ εδάθεη, σο θαη επί ησλ εηαηξεηψλ, απηνηειψλ ππνθαηαζηεκάησλ,
ππνθαηαζηεκάησλ ή πξαθηνξείσλ, άηηλα, ζπζηεζέληα θαηά ηνλ λφκνλ κηαο ησλ
εηξεκέλσλ ρσξψλ, εγθαζίζηαληαη ε δηελεξγνλζηλ ελ Σνπξθία ηαο εξγαζίαο απηψλ.
΄Αξζξνλ 13.
Καηαξγεζεηζψλ ησλ Γηνκνινγεζεσλ, ε Σνπξθία δελ ζα παξέρε εηο ηνπο
ππεθφνπο ησλ μέλσλ Γπλάκεσλ κείδνλα πξνζηαζίαλ εθείλεο, εο απνιαχνπζηλ νη
ππήθννη απηήο, φζνλ αθνξά δε ηα ελ ησ παξφληη Σκήκαηη αλαθεξφκελα ζέκαηα, ζα
εθαξκφδε εηο ηνπο ππεθφνπο απηήο σο θαη εηο ηνπο ππεθφνπο ησλ ινηπψλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ ηελ αξρήλ ηεο ηζφηεηνο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β’ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ
΄Αξζξνλ 14.
Οη ελ Σνπξθία ππήθννη ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ θαη
αληηζηνίρσο νη ελ ηαηο ρψξαηο ησλ ελ ιφγσ Γπλάκεσλ ηνχξθνη ππήθννη ζα
παξίζηαληαη ειεπζέξσο ελψπηνλ ησλ ηζαγελψλ δηθαζηεξίσλ θαη ζα δχλαληαη λα
ελάγσζη θαη ελάγσληαη ππφ ηνπο απηνχο θαηά πάληα φξνπο πθ' νπο θαη νη
εκεδαπνί, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18.
΄Αξζξνλ 15.
Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ηνπ άξζξνπ 16, ηα δεηήκαηα ηεο δηθαζηηθήο
δηθαηνδνζίαο,

ελ

ηαηο

ζρέζεζη

κεηαμχ

ηεο

Σνπξθίαο

θαη

ησλ

ινηπψλ

ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ, ζα θαλνλίδσληαη εθ' φισλ ησλ ζεκάησλ, ζπκθψλσο
πξνο ηαο αξράο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.
΄Αξζξνλ 16.
Μεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ
θαζνξίδεηαη, φηη, επί ησλ ζεκάησλ ηεο πξνζσπηθεο θαηαζηάζεσο: ηνπηέζηηλ εθ'
φισλ

ησλ

δεηεκάησλ

ησλ

αθνξψλησλ

ηνλ

γάκνλ

θαη

ηελ

ζπδπγηθήλ

θνηλνθηεκνζλλελ, ην δηαδχγηνλ, ηνλ ρσξηζκφλ απφ ηξαπέδεο θαη θνίηεο, ηελ
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πξνίθα, παηξφηεηα, πηφηεηα, πηνζεζίαλ, ηθαλφηεηα ησλ πξνζψπσλ, ελειηθηφηεηα,
επηηξνπείαλ, θεδεκνλίαλ, απαγφξεπζηλ επί θηλεηψλ: ην δηθαίσκα ηεο εθ δηαζήθεο ή
εμ αδηαζέηνπ δηαδνρήο, αη δηαλνκαί θαη εθθαζαξίζεηο, θαη ελ γέλεη επί ζεκάησλ
νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, κφλα αξκφδηα, έλαληη ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ή επξηζθνκέλσλ
ελ Σνπξθία κε κνπζνπικάλσλ ππεθφσλ ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ, ζα είλαη ηα
ηζαγελή δηθαζηήξηα ή άιινη ηζαγελείο Αξραί εδξεχνπζαη ελ ηε ρψξα ηνπ δηαδίθνπ,
νχηηλνο ε πξνζσπηθή θαηάζηαζηο είλε επίδηθνο.
Ζ παξνχζα δηάηαμηο δελ ζίγεη ηελ εηδηθήλ δηθαηνδνζίαλ ησλ πξνμέλσλ επί
ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ, ζπκθψλσο πξνο ην δηεζλέο δίθαηνλ ή ηαο
ζπλαθζεζνκέλαο ηπρφλ ηδηαηηέξαο ζπκθσλίαο, νπδ' έηη ην δηθαίσκα ησλ ηνπξθηθψλ
δηθαζηεξίσλ φπσο αηηψληαη θαη ιακβάλσζη ηαο απνδείμεηο ζρεηηθψο πξνο ηα
δεηήκαηα, ηα αλσηέξσ αλαγλσξηδφκελα σο ππαγφκελα εηο ηελ δηθαηνδνζίαλ ησλ
ηζαγελψλ δηθαζηεξίσλ ή άιισλ ηζαγελψλ Αξρψλ ησλ δηαδίθσλ.
Καη' εμαίξεζηλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, ηα ηνπξθηθά δηθαζηήξηα δχλαληαη
σζαχησο λα θεξπρζψζηλ αξκφδηα σο πξνο ηα ελ ηε εηξεκέλε παξαγξάθσ
αλαθεξφκελα ζέκαηα, εάλ πάληεο νη δηάδηθνη ππαρζψζηλ εγγξάθσο εηο ηελ
δηθαηνδνζίαλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνχησλ, άηηλα ζα δηθάδσζη θαηά ηνλ λφκνλ ηεο
ρψξαο ησλ δηαδίθσλ.
Άξζξνλ 17.
Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο δεινί φηη ζέιεη εμαζθαιίζεη εηο ηνπο ελ Σνπξθία
μέλνπο, φζνλ αθνξά εαπηνχο θαη ηαο πεξηνπζίαο ησλ, ελψπηνλ ησλ ηνπξθηθψλ
δηθαζηεξίσλ, πξνζηαζίαλ ζχκθσλνλ πξνο ην Γηεζλέο Γίθαηνλ σο θαη πξνο ηαο
αξράο θαη κεζφδνπο ηαο γεληθψο παξαδεδεγκέλαο ελ ηαηο άιιαηο ρψξαηο.
Άξζξνλ 18.
Παλ δήηεκα ζρεηηθφλ πξνο ηελ εγγπνδνζίαλ αιινδαπνχ (judicatum solvi),
ηελ εθηέιεζηλ ησλ απνθάζεσλ, ηελ θνηλνπνίεζηλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ
πξάμεσλ, ηαο παξαγγειίαο, ηελ θαηαδίθελ εηο ηα έμνδα θαη ηέιε, ηελ αηειή
δηθαζηηθήλ αξσγήλ θαη ηελ πξνζσπηθήλ θξάηεζηλ ζέιεη δηαθαλνληζηή, ελ ηαηο
κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ ζρέζεζηλ, δη'
εηδηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κξαηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ' ΣΔΛΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξνλ 19.
Αη ζπκβαιιφκελαη Γπλάκεηο επηθπιάζζνληαη ην δηθαίσκα φπσο δειψζσζη
θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, φηη αη δηαηάμεηο ηεο
πκβάζεσο ηαχηεο δελ ζέινπζηλ εθαξκνζζή επί ηνπ φινπ ή κέξνπο ησλ Κηήζεσλ
απηψλ (Dominions), ησλ δηαηεινπζψλ ππφ απηφλνκνλ θπβέξλεζηλ, ησλ απνηθηψλ
απηψλ, πξνηεθηνξάησλ, θηήζεσλ ή ππεξζαιαζζίσλ εδαθψλ, ησλ ππαγνκέλσλ
ππφ ηελ θπξηαξρίαλ ή εμνπζίαλ απηψλ, ελ ηνηαχηε δε πεξηπηψζεη, ε Σνπξθία ζέιεη
απαιιαγή

ησλ

ππνρξεψζεσλ

εθ

ηεο

έλαληη

παξνχζεο

ησλ

πκβάζεσο

εηξεκέλσλ

Κηήζεσλ

απνξξενπζψλ
(Dominions),

δη'

απηήλ

απνηθηψλ,

πξνηεθηνξάησλ, θηήζεσλ θαη εδαθψλ.
Οπρ' ήηηνλ, αη εηξεκέλαη Γπλάκεηο ζα δχλαληαη λα πξνζρσξήζσζη
κεηαγελεζηέξσο, ελ νλφκαηη πάζεο Κηήζεσο δηαηεινχζεο ππφ απηφλνκνλ
θπβέξλεζηλ, απνηθίαο, πξνηεθηνξάηνπ, θηήζεσο ή εδάθνπο, δη' ά είρνλ ηπρφλ
πξνβή εηο δήισζηλ απνθιείνπζαλ ηαχηα θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο
πκβάζεσο.
΄Αξζξνλ 20.
Ζ παξνχζα χκβαζηο ζπλνκνινγείηαη δηα ρξνληθήλ πεξίνδνλ επηά εηψλ
απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο απηήο.
Δάλ ε λκβαζηο δελ θαηαγγειζε πθ' ελφο νηνπδήπνηε ησλ Τςειψλ
πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ελ έηνο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο ιεμεσο ηεο πεξηφδνπ
ηαχηεο, ζα παξακείλε ελ ηζρχη κέρξηο νπ θαηαγγειζή ε θαηαγγειία αχηε ζα
παξαγάγε ηα απνηειέζκαηα απηήο κεηά ηελ πάξνδνλ πξνζεζκίαο ελφο έηνπο.
Δάλ ε χκβαζηο θαηαγγειζή ππφ κηαο νηαζδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ
Γπλάκεσλ εθηφο ηεο Σνπξθίαο, ε θαηαγγειία αχηε ζα ηζρχζε κφλνλ κεηαμχ ηεο
Γπλάκεσο ηαχηεο θαη ηεο Σνπξθίαο.
Ζ Σνπξθία ζα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιε ηελ χκβαζηλ είηε σο πξνο πάζαο
ηαο ζπκβαιινκέλαο Γπλάκεηο, είηε κφλνλ σο πξνο κίαλ εμ απηψλ, ελ ηε ηειεπηαία
δε ηαχηε πεξηπηψζεη, ε χκβαζηο ζα παξακείλε ελ ηζρχη έλαληη ησλ ινηπψλ
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Γπλάκεσλ.
΄Αξζξνλ 21.
Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ επηθπξσζήζεηαη.
Αη επηθπξψζεηο απηήο ζέινπζη θαηαηεζή, σο νίνλ ηε ηάρηνλ, ελ Παξηζίνηο.
΄Αξμεηαη ηζρχνπζα πθ' νπο φξνπο θαη ε ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ
πλζήθε Δηξήλεο.
ΠΡΟ ΠΗΣΩΗΝ ΣΟΤΣΩΝ, νη αλσηέξσ κλεκνλεπφκελνη Πιεξεμνχζηνη
ππέγξαθαλ ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923, εηο ελ θαη κφλνλ αληίηππνλ,
φπεξ θαηαηηζήζεηαη ελ ηνηο αξρείνηο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο,
ήηηο ζέιεη επηδψζεη επίζεκνλ απηνχ αληίγξαθνλ πξνο εθάζηελ ησλ ππνγξαςαζψλ
Γπλάκεσλ.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G.C. MONTAGNA
Κ. OTCHIAI
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Const. DIAMANDY
Const. CONTZESCO
Μ. ISMET
Dr. RIZA NOUR

-111-

HASSAN
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V. ΤΜΒΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Ζ ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ, Ζ ΓΑΛΛΗΑ, Ζ ΗΣΑΛΗΑ, Ζ ΗΑΠΩΝΗΑ, Ζ
ΔΛΛΑ, Ζ ΡΟΤΜΑΝΗΑ, ΣΟ ΔΡΒΟ-ΚΡΟΑΣΟ-ΛΟΒΔΝΗΚΟΝ ΚΡΑΣΟ
αθ' ελφο
ΚΑΗ Ζ ΣΟΤΡΚΗΑ
αθ' εηέξνπ
Γηαπλεφκελνη ππφ ηεο επηζπκίαο φπσο θαζνξίζσζη ηαο νηθνλνκηθάο απηψλ
ζρέζεηο επί ηε βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ππφ ηνπο πξνζθνξφηεξνπο φξνπο
πξνο ελζάξξπζηλ ηνπ εκπνξίνπ θαη δηεπθφιπλζελ ησλ ζπλαιιαγψλ,
Απεθάζηζαλ λα ζπλνκνινγήζσζηλ επί ηνχησ χκβαζηλ θαη δηψξηζαλ σο
Πιεξεμνπζίνπο απηψλ:
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΟΤ ΖΝΩΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΗΡΛΑΝΓΗΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΠΔΡΘΑΛΑΗΩΝ
ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΩΝ ΗΝΓΗΩΝ:
Σνλ Δληηκφηαηνλ Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet,
G.C.M.G., Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη·
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ:
Σνλ Μέξαξρνλ ηξαηεγφλ x. Maurice PELLE, Πξεζβεπηήλ ηεο Γαιιίαο,
Ύπαηνλ Αξκνζηήλ ηεο Γεκνθξαηίαο ελ Αλαηνιή, Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ Σάγκαηνο
ηεο Λεγεψλνο ηεο Σηκήο
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ:
Σνλ έληηκνλ Μαξθήζηνλ Camille GARRONI, Γεξνπζηαζηήλ ηνπ Βαζίιεηνπ,
Πξεζβεπηήλ

ηεο

Ηηαιίαο,

Ύπαηνλ

Αξκνζηήλ

ελ

Κσλζηαληηλνππφιεη,

Μεγαιφζηαπξνλ ησλ Σαγκάησλ ησλ Αγίσλ Μαπξηθίνπ θαη Λαδάξνπ θαη ηνπ
ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο·
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Σνλ Κχξηνλ Jules Cesar MONTAGNA, Έθηαθηνλ Απνζηαικέλνλ θαη
Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ Αζήλαηο, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Αγ. Μαπξηθίνπ
θαη Λαδάξνπ, Αλψηεξνλ Σαμηάξρελ ηνπ ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΑΤΣΟΚΡΑΣΩΡ ΣΖ ΗΑΠΩΝΗΑ:
Σνλ Κχξηνλ Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Μέινο πξψηεο ηάμεσο ηνπ
Σάγκαηνο ηνπ Αλαηέιινληνο Ζιίνπ, Έθηαθηνλ θαη Πιεξεμνχζηνλ Πξεζβεπηήλ ελ
Ρψκε·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ:
Σνλ Κχξηνλ Διεπζέξηνλ Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΝ, Πξψελ Πξφεδξνλ ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ, Μεγαιφζηαπξνλ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο·
Σνλ Κχξηνλ Γεκήηξηνλ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΝ, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ ελ
Λνλδίλσ, Σαμηάξρελ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ:
Σνλ Κχξηνλ Constantin I. DIAMANDY, Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ·
Σνλ Κχξηνλ Constanlin CONTZESCO Πιεξεμνχζηνλ Τπνπξγφλ·
Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΓΑΛΔΗΟΣΖ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΩΝ ΔΡΒΩΝ, ΣΩΝ ΚΡΟΑΣΩΝ
ΚΑΗ ΣΩΝ ΛΟΒΔΝΩΝ:
Σνλ

Γξα

Miloutine

YOVANOVITCH,

Έθηαθηνλ

Απεζηαικέλνλ

θαη

Πιεξεμνχζηζλ Τπνπξγφλ ελ Βέξλε·
Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΗ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΔΩ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ:
Σνλ

ISMET

Pacha,

Τπνπξγφλ

επί

ησλ

Δμσηεξηθψλ,

Βνπιεπηήλ

Αδξηαλνππφιεσο· Σνλ Γξα RIZA NOUR Bey Τπνπξγφλ ηεο Τγηεηλήο θαη
Κνηλσληθήο Πεξηζάιςεσο, Βνπιεπηήλ ηλψπεο·
Σνλ HASSAN Bey, πξψελ Τπνπξγφλ, Βνπιεπηήλ ΣξαπεδνχληαοΟΗΣΗΝΔ, επηδείμαληεο αιιήινηο ηα πιεξεμνχζηα απηψλ έγγξαθα, επξεζέληα
ελ πιήξεη ηάμεη θαη θαηά ηνπο απαηηνχκελνπο ηχπνπο, ζπλεθψλεζαλ επί ησλ
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αθνινλζσλ φξσλ:
ΣΜΖΜΑ Α'
'Αξζξνλ 1.
Άκα ηε ελάξμεη ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, ην θαηά ηελ 1ελ
επηεκβξίνπ 1916 ηεζέλ ελ ηζρχεη εηδηθφλ νζσκαληθφλ δαζκνιφγηνλ ζέιεη
εθαξκνζζή επί ησλ παξαγνκέλσλ εηο ηα εδάθε ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ
Υσξψλ ή εμ απηψλ πξνεξρνκέλσλ θπζηθψλ ή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαηά ηελ
εηζαγσγήλ απηψλ ελ Σνπξθία.
Άξζξνλ 2.
Σα εηο ηνπξθηθφλ ραξηνλφκηζκα εηζπξαηηφκελα ηέιε ηνπ νζσκαληθνχ
δαζκνινγίνπ ηεο 1εο επηεκβξίνπ 1916 ζα ππνβάιισληαη εηο ζπληειεζηάο
αλαηηκήζεσο θαηά πεξηφδνπο ξπζκηδφκελνπο ζπκθψλσο πξνο ηελ ηηκήλ ηνπ
ζπλαιιάγκαηνο, θαηά ηνπο θάησζη θαζνξηδνκέλνπο φξνπο:
Ωο ηνηνχηνη ζπληειεζηαί ζέινπζη ιεθζή νη ηζρχνληεο θαηά ηελ 1ελ Μαξηίνπ
1923. Οπρ' ήηηνλ, ηα ελ ησ πίλαθη ηνπ Παξαξηήκαηνο Η απαξηζκνχκελα είδε, ζα
ππνβάιισληαη εηο ηνλ ζπληειεζηήλ 9.
Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη ζπληειεζηαί ζα πξνζαξκφδσληαη πξνο ηελ ηηκήλ
ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαηά ηνπο επνκέλνπο θαλφλαο:
Γεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ ζπληειεζηαί έρνπζηλ νξηζζή θαζ' νλ ρξφλνλ ε
αγγιηθή ιίξα εηηκάην 745 ράξηηλα γξφζηα, εάλ, θαηά ηνλ πξν ηεο ελάξμεσο ηεο
ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο κήλα, ε ηνπξθηθή ιίξα ήζειελ αλαηηκεζή, θαηά
κέζνλ φξνλ, πιένλ ησλ 30% ελ ζρέζεη πξνο ηελ αλσηέξσ ηηκήλ, νη ζπληειεζηαί 12
θαη 9 ζέινπζηλ ειαηησζή θαη' αλαινγίαλ πξνο ηελ κέζελ ηηκήλ ηνπ απηνχ κελφο· ν
νχησ θαλνληδφκελνο ζπληειεζηήο ζα παξακείλε ελ ηζρχη θαηά ηελ επνκέλελ
ηξηκελίαλ, άκα ηε ιήμεη ηεο νπνίαο, ζέιεη νχηνο εθ λένπ πξνζαξκνζζή, εάλ
ζπληξέρε πεξίπησζηο, πξνο ηελ κέζελ ηηκήλ ζπλαιιάγκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ
κελφο.
Ωζαχησο, εάλ, θαηά ηνλ πξν ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
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πκβάζεσο κήλα, ε ηνπξθηθή ιίξα ππνηηκεζή, θαηά κέζνλ φξνλ, πιένλ ησλ 30%
ελ ζρέζεη πξνο ηελ αξρηθήλ ηηκήλ ησλ 745 γξνζηψλ θαηά αγγιηθήλ ιίξαλ, νη
ζπληειεζηαί 12 θαη 9 δχλνληαη λα απμεζψζη θαη' αλαινγίαλ πξνο ηελ κέζελ ηηκήλ
ηνπ απηνχ κελφο·ν νχησ θαλνληδφκελνο ζπληειεζηήο ζα παξακείλε ελ ηζρχη θαηά
ηελ επνκέλελ ηξηκελίαλ, άκα ηε ιήμεη ηεο νπνίαο, ζέιεη νχηνο εθ λένπ
πξνζαξκνζζή, εάλ ζπληξέρε ιφγνο, πξνο ηελ κέζελ ηηκήλ ζπλαιιάγκαηνο ηνπ
ηειεπηαίνπ κελφο.
Ο ζπληειεζηήο 5 δχλαηαη λα απμεζή ελ πεξηπηψζεη ππνηηκήζεσο ηεο
ηνπξθηθήο ιίξαο, πθ' νπο φξνπο θαη νη ζπληειεζηαί 12 θαη 9, αιι' ελ πεξηπηψζεη
ππνηηκήζεσο ηεο ηνπξθηθεο ιίξαο, ζέιεη ειαηησζή αθ' εο ζηηγκήο ε αγγιηθή ιίξα
εηηκάην νιηγψηεξνλ ησλ 5 ραξηίλσλ ηνπξθηθψλ ιηξψλ.
Δλ πεξηπηψζεη λνκηζκαηηθήο κεηαξξπζκίζεσο, νη δηάθνξνη σο άλσ
θαζνξηζζέληεο ζπληειεζηαί ζέινπζη ηξνπνπνηεζε, αλαιφγσο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ
ηνπ λένπ θαη ηνπ παιαηνχ λνκίζκαηνο, θαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κε κεηαβιεζή ε
επίπησζηο ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ.
΄Αξζξνλ 3.
Ζ Σνπξθία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο, άκα ηε ελάξμεη ηεο ηζρχνο
ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, θαηαξγήζε θαη κε επαλαθέξε θαηά ηελ δηάξθεηαλ
απηήο πάζαλ απαγφξεπζηλ εηζαγσγήο ή εμαγσγήο, πιελ εθείλσλ αίηηλεο ζα
απέβαηλνλ αλαγθαίαη πξνο:
1νλ) εμνηθνλφκεζηλ ησλ απαξαηηήησλ πφξσλ πξνο δηαηξνθήλ ηνπ ιανχ θαη
πξνζηαζίαλ ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεσο ηνπ Έζλνπο·
2νλ) πεξηθξνχξεζηλ ηεο αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο·
3νλ) πξνθχλιαμηλ ησλ αλζξψπσλ, δψσλ θαη θπηψλ απφ ησλ ινηκσδψλ
λφζσλ, επηδσνηηψλ θαη επηθπηεηψλ
4νλ) παξαθψιπζηλ ηεο ρξήζεσο ηνπ νπίνπ θαη ινηπψλ δειεηεξησδψλ
5νλ) απαγφξεπζηλ ηεο εηζαγσγήο αιθννιηθψλ πξντφλησλ, σλ ε ρξήζηο
απαγνξεχεηαη ελ Σνπξθία·
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6νλ) παξεκπφδηζηλ ηεο εμαγσγεο ρξπζψλ λνκηζκάησλ ή κεηαιιηθνχ
ρξπζνχ
7νλ) ίδξπζηλ ή δηαηήξεζηλ κνλνπσιίσλ ηνπ Κξάηνπο.
Τπφ ηνλ φξνλ αθξηβνδηθαίαο ακνηβαηφηεηνο παξερνκέλεο παξ' εθάζηεο ησλ
ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ, ζπκθψλσο πξνο ηελ λνκνζεζίαλ απηήο, ε
Σνπξθία

αλαιακβάλεη

ηελ

ππνρξέσζηλ

φπσο

εθαξκφδε,

άλεπ

νπδεκηάο

δηαθξίζεσο, ηαο απαγνξεχζεηο ηαχηαο, ελ ε δε πεξηπηψζεη ήζειελ επηηξέςεη
εμαηξέζεηο ή ρνξεγεζεη αδείαο σο πξνο ηα απεγνξεπκέλα πξντφληα, φπσο κε
επλνή ην εκπφξηνλ φκνηαο ζπκβαιινκέλεο Γπλάκεσο ή νηαζδήπνηε Γπλάκεσο επί
βιάβε ηνπ εκπνξίνπ εηέξαο ζπκβαιινκέλεο Γπλάκεσο.
΄Αξζξνλ 4.
Τπφ ηνλ φξνλ ακνηβαηφηεηνο, νπδείο θφξνο θαηαλαιψζεσο (droit de
consommation ou d'accise) ζα επηβάιιεηαη ελ Σνπξθία επί ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ
παξαγνκέλσλ ελ ηαηο ινηπαίο ζπκβαιινκέλαηο Υψξαηο ή πξνεξρνκέλσλ εμ απηψλ
πέξαλ ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ επί ησλ ελ Σνπξθία παξαγνκέλσλ νκνίσλ ή
παξεκθεξψλ εηδψλ.
Δθηφο ηνχηνπ, ε Σνπξθία δχλαηαη λα εμαθνινπζή εηζπξάηηνπζα, δηα ηα ελ
ησ πίλαθη ηνπ Παξαξηήκαηνο II απαξηζκνχκελα πξντφληα, ηα ελ απηψ νξηδφκελα
δηθαηψκαηα θαηαλαιψζεσο, ππφ ηνπο απηνχο φξνπο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ
ππεθφσλ απηήο θαη ησλ ππεθφσλ ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Υσξψλ.
Τπφ ηνλ φξνλ ακνηβαηφηεηαο, ηα δηαπχιηα ηέιε ή παλ άιιν ηέινο
εηζπξαηηφκελνλ ππφ ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ, εθ' φζνλ κελ πξφθεηηαη πεξί εηδψλ
παξαγνκέλσλ ελ Σνπξθία, ζα επηβάιισληαη άλεπ δηαθξίζεσο κεηαμχ ησλ
ηνπξθηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ παξαγνκέλσλ ελ ηαηο ινηπαίο ζπκβαιινκέλαηο
Υψξαηο ή εμ απηψλ πξνεξρνκέλσλ, εθ' φζνλ δε πξφθεηηαη πεξί εηδψλ κε
παξαγνκέλσλ ελ Σνπξθία, ζα επηβάιινληαη σζαχησο, άλεπ νπδεκηάο δηαθξίζεσο,
εθ' φισλ ησλ νκνίσλ ή παξεκθεξψλ μέλσλ πξντφλησλ, νηνζδήπνηε θαη αλ ή ν
ηφπνο ηεο παξαγσγήο ή πξνειεχζεσο απηψλ.
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Άξζξνλ 5.
Τπφ ηνλ φξνλ αθξηβνδηθαίαο ακνηβαηφηεηαο παξερνκέλεο εηο ηελ Σνπξθίαλ
παξ' εθάζηεο ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ, ζπκθψλσο πξνο ηελ
λνκνζεζίαλ απηήο, παλ ηέινο εμαγσγήο, φπεξ ε Σνπξθία έρεη ηπρφλ επηβάιιεη ή
ήζειελ επηβάιιεη εθ' νηνπδήπνηε θπζηθνχ ή βηνκεραληθνχ πξντφληνο, ζα
εθαξκφδεηαη εμ ίζνπ σο πξνο πάζαλ ρσξάλ δη' ελ πξννξίδεηαη ην ελ ιφγσ πξντφλ,
κε επηηξεπνκέλεο, νπσζδήπνηε, δηαθξίζεσο ηίλνο επί δεκία ηνπ εκπνξίνπ κηαο
νηαζδήπνηε ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ.
Άξζξνλ 6.
Ζ Σνπξθία ζέιεη ρνξεγήζεη εηο ηαο ινηπάο ζπκβαιινκέλαο Γπλάκεηο ην
επεξγέηεκα παληφο επλντθσηέξνπ φξνπ, νλ ήζειε παξαρσξήζεη, σο πξνο ηα ελ
ηνηο άξζξνηο 1-5 αλαθεξφκελα ζέκαηα, εηο πάζαλ άιιελ ρσξάλ, εμαηξέζεη φκσο
ησλ εηδηθψλ πιενλεθηεκάησλ, άηηλα ήζειε ρνξεγήζεη, σο πξνο ηα δαζκνιφγηα ή
παλ άιιν ελ γέλεη εκπνξηθφλ είδνο, εηο νηνλδήπνηε εθ ησλ απνζπσκέλσλ εμ απηήο
εδαθψλ δπλάκεη ηεο ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο, ή εηο φκνξφλ
ηη Κξάηνο ράξηλ ηνπ ζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ.
Άξζξνλ 7.
Ζ

Σνπξθία

θαη

αη1

ινηπαί

ζπκβαιιφκελαη

Γπλάκεηο

δχλαληαη

λα

απαηηήζσζηλ ακνηβαίσο παξά ηνπ εηζαγσγέσο, πξνο απφδεημηλ ηεο ρψξαο
πξνειεχζεσο

ησλ

εηζαγνκέλσλ

πξντφλησλ,

ηελ

πξνζαγσγή

επηζήκνπ

πηζηνπνηεηηθνχ βεβαηνχληνο, φηη ην εηζαγφκελνλ είδνο είλαη εγρψξηνλ πξντφλ ή
θαηαζθεχαζκα ηεο εηξεκέλεο ρψξαο, ή φηη δένλ λα ζεσξήηαη σο ηνηνχηνλ, σο εθ
ηεο κεηαβνιήο ελ ππέζηε ελ ηε ρψξα ηαχηε.
Σα πηζηνπνηεηηθά πξνειεχζεσο, ζπληαζζφκελα θαηά ην ζπλεκκέλνλ ησ
παξφληη Σκήκαηη ππ' αξηζ. III ππφδεηγκα, ζα εθδίδσληαη είηε ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ
ηνπ Δκπνξίνπ ή ηεο Γεσξγίαο, είηε ππφ ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, εηο ην
νπνίνλ ππάγεηαη ν απνζηνιεχο, είηε πθ' νηνπδήπνηε άιινπ νξγάλνπ ή ζσκαηείνπ
φπεξ ε ρψξα ηνπ πξννξηζκνχ ήζειελ απνδερζή. Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ζα
επηθπξψληαη ππφ δηπισκαηηθνχ ή πξνμεληθνχ αληηπξνζψπνπ ηεο ρψξαο ηνπ
πξννξηζκνχ.
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Σα

ηαρπδξνκηθά

δέκαηα

ζα

απαιιάζζσληαη

ηνπ

πηζηνπνηεηηθνχ

πξνειεχζεσο, φηαλ ε ρψξα ηνπ πξννξηζκνχ αλαγλσξίζε φηη δελ πξφθεηηαη πεξί
απνζηνιήο εκπνξηθήο θχζεσο.
Άξζξνλ 8.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, νπδεκία ησλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ δχλαηαη λα
επηθαιεζζή ην επεξγέηεκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο, εθ' φζνλ δελ
παξέρεη πξνο ηελ Σνπξθίαλ, θαζ' φιελ ηε δηάξθεηαλ ηεο πκβάζεσο, φξνπο εμ ίζνπ
επλντθνχο πξνο ηνπο ππ' απηήο παξερνκέλνπο εηο πάζαλ άιιελ μέλελ ρσξάλ.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΠΗΝΑΞ ΣΩΝ ΔΗ ΣΟΝ ΤΝΣΔΛΔΣΖΝ 9 ΤΠΑΓΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ
Αξηζκνί Γαζκνινγίνπ
65

Γεψκεια.

69

Πνξηνθάιηα.

121

αθραξψδεηο ζθεπαζίαη.

130

Μεηαιιηθά χδαηα.

178

Γέξκαηα βεξληθσηά (ινπζηξίληα).

180

Γέξκαηα ρνίξνπ.

185-187-188 .... Τπνδήκαηα.
192

Υεηξφθηηα.

200-201

Μεισηαί (γνπλαξηθά) αθαηέξγαζηνη ή θαηεηξγαζκέλαη.

217-218

Έπηπια.

273-274 —275
302

Κεληήκαηα, ηξίραπηα θαη ηαηλίαη βακβαθεξνί.

Γλάθαια κεηάμεο.
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305

Γάδα θ.ιπ.

306

Σνχιιηνλ εθ κεηάμεο θιπ.

308

Μεηάμηλα πθάζκαηα.

311-312

Οζφλαη εθ κεηάμεο.

314

Σαηληνπιέγκαηα εθ κεηάμεο.

324

άιηα θαη κάιιηλαη δψλαη.

339

Δλδχκαηα.

348

Αιεμήιηα, Αιεμίβξνρα θιπ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II.
ΦΟΡΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧ
Σέτνλ………..40 γξφζηα θαηά ρηιηφγξακκν"
Καθέο……….20 " "
Πεηξέιαηνλ……….6" "
Όξπδα……….10" "
Μαξγαξίλε, ειαηνκαξγαξίλε θαη ινηπά δσηθά ιηπάζκαηα 80" "
Κεξία εθ ζηεαξίλεο……….30" "
άπσλ θνηλφο……….5" "
άθθνη θαηλνπξγηείο θαη κεηαρεηξηζκέλνη……….5" "
Καξπθεχκαηα……….30" "
Ππξεία……….1/2 γξφζηνλ ην θπηίνλ 60 ππξείσλ
Ππξεία θήξηλα……….1 γξφζηνλ ην θπηίνλ 60 ππξείσλ
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ηγαξφραξηνλ………..1 γξφζηνλ ηα 50 θχιια.
Αλαπηήξεο……….25 γξφζηα έθαζηνο.
άθραξηο……….15 γξφζηα θαηά ρηιηφγξακκνλ.
Γηππξίηαη……….
νθνιάηα………….ππνθείκελα εηο θφξνλ θαηαλαιψζεσο
πκπεππθλσκέλνλ γάια……….αλαιφγσο ηεο πνζφηεηνο ηεο
Δίδε δαραξνπιαζηηθήο θαη ακπινζάθραξνλ……(πεξηερφκελεο δαθράξεσο).
Πνηά κε αιθννιηθά, αεξηνχρα θαη ιεκνλάδεο………..
Πάληα ηα ινηπά δαθραξψδε πξντφληα ………..
Σνπκβεθίνλ……….40 γξφζηα θαηά ρηιηφγξακκν .
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III.
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΔΛΔΤΔΧ
Ζκείο (αξρή εθδίδνπζα ην πηζηνπνηεηηθφλ) (1) πηζηνπνηνχκελ φηη:
Παξαγσγφο ή βηνκήραλνο,
Ο θ……….{ Παξαγσγφο ή βηνκήραλνο, Πιεξεμνχζηνο ηνπ θ…............
θαηνίθνπ .................................
Έκπνξνο επηηεδεπκαηίαο,
θάηνηθνο .................................... εδήισζηλ ελψπηνλ εκψλ,
ππεπζχλσο, φηη ηα θάησζη ζεκεηνχκελα εκπνξεχκαηα είλαη πξνειεχζεσο ή
θαηαζθεπήο (ηνπξθηθήο ή ................................................. ), ζπκθψλσο πξνο ηα
αμηφπηζηα έγγξαθα ηα πξνζαρζέληα εκίλ παξά ηνπ απνζηνιέσο (3). Σα
εκπνξεχκαηα ηαχηα απνζηέιινληαη εηο ............................ επί παξαθαηαζήθε πξνο
πψιεζηλ
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παξά ησ θ……….εκπφξσ ή βηνκεράλσ εηο
δηα (μεξάο ή δηα πινίνπ ………….).
Βεβαηψ η' αλσηέξσ ππεπζχλσο, ηε………..
(Τπνγξαθή ηνπ δεινχληνο
Βεβαίνπηαη

παξ'

εκψλ

(αξρή

εθδίδνπζα

ην

πηζηνπνηεηηθφλ),

πηζηνπνηνχλησλ πξνζέηη φηη ε πψιεζηο ησλ σο άλσ ζεκεηνπκέλσλ εκπνξεπκάησλ
ζπλσκνινγήζε πξάγκαηη ελ ηε ρψξα ηαχηε.
(Ζκεξνκελία θαη ππνγξαθή ηεο εθδηδνχζεο ην πηζηνπνηεηηθφ αξρήο)
Δζεσξήζε ελ ησ Πξνμελείσ δη' επηθχξσζηλ ηνπ γλεζίνπ ηεο παξνχζεο
ππνγξαθήο. (Ζκεξνκελία, ππνγξαθή θαη ζθξαγίο ηνπ Πξνμελείνπ).
1) Σα πηζηνπνηεηηθά ζα εθδίδνληαη είηε παξά ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ Δκπνξίνπ
ή ηεο Γεσξγίαο, είηε παξά ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ εηο ην νπνίνλ ππάγεηαη ν
απνζηνιεχο, είηε παξά παληφο άιινπ νξγάλνπ ή ζσκαηείνπ εγθξηλνκέλνπ ππφ ηεο
ρψξαο ηνπ πξννξηζκνχ·
2) Γηαγξάθνληαη αη πεξηηηαί κλείαη.
3) Οζάθηο ν ιακβάλσλ ην πηζηνπνηεηηθφλ είλαη ν παξαγσγφο ή ν
βηνκήραλνο ή ν πιεξεμνχζηνο απηψλ, ε θξάζηο "πκθψλσο πξνο ηα αμηφπηζηα
έγγξαθα ηα πξνζαρζέληα εκίλ παξά ηνπ απνζηνιέσο" ζα δηαγξάθεηαη.
ΣΜΖΜΑ Β'
Άξζξνλ 9.
Τπφ ηνλ φξνλ ηεο ακνηβαηφηεηνο, ε Σνπξθία ππνρξενχηαη λα εμαζθάιηζε εηο
ηα πινία ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ ην απηφ θαζεζηψο, εηο φ
ππάγνληαη ηα ίδηα απηήο πινία ή θαζεζηψο επλντθψηεξνλ εθείλνπ, εηο φ ππάγνληαη
ή ήζεινλ ηπρφλ ππαρζή ηα πινία πάζεο άιιεο Γπλάκεσο.
Ζ Σνπξθία δηαηεξεί έλαληη εθάζηεο ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ
θαη, αληηζηνίρσο, εθάζηε ηνχησλ έλαληη ηεο Σνπξθίαο, ην δηθαίσκα φπσο
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επηθπιάζζε εηο ηελ ζεκαίαλ απηήο ηελ αιηείαλ, ηελ ζαιαζζίαλ αθηνπινΐαλ ήηνη ηελ
δηα ζαιάζζεο κεηαθνξάλ ησλ επηβηβαδνκέλσλ ελ ηηλί ιηκέλη ηνπ εδάθνπο απηήο
εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ, ησλ θαηεπζπλνκέλσλ πξνο άιινλ ιηκέλα ηνπ απηνχ
εδάθνπο, θαη ηαο ιηκεληθφο ππεξεζίαο, ήηνη ηελ ξπκνχιθεζηλ, πινεγίαλ θαη πάζεο
θχζεσο εζσηεξηθήλ ππεξεζίαλ.
΄Αξζξνλ 10.
Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ ελ ησ πξνεγνπκέλσ άξζξσ πξνβιεπνκέλσλ
εμαηξέζεσλ σο πξνο ηελ αιηείαλ, ηελ ζαιαζζίαλ αθηνπινΐαλ θαη ηαο ιηκεληθάο
ππεξεζίαο, ε Σνπξθία αθ' ελφο, θαη εθάζηε ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ
Γπλάκεσλ αθ' εηέξνπ, ζέινπζηλ ακνηβαίσο εμαζθαιίζεη εηο ηα πινία απηψλ ην
απηφ θαζεζηψο πξνο ην ησλ ηζαγελψλ πινίσλ, θαζ' φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα
εηζαγσγήο παληφο είδνπο εκπνξεπκάησλ ή κεηαθνξάο ησλ εθ ηεο ρψξαο απηψλ
πξνεξρνκέλσλ ή πξνο απηελ θαηεπζπλφκελσλ επηβαηψλ, θαη ηελ παξνρήλ πάζεο
επθνιίαο θαηά ηελ ζηάζκεπζηλ, θφξησζηλ θαη εθθφξησζηλ ησλ πινίσλ εηο ηνπο
ιηκέλαο, δεμακελάο, πξνθπκαίαο θαη φξκνπο.
Τπφ ηνλ απηφλ φξνλ ακνηβαηφηεηαο, ζα πθίζηαηαη σζαχησο απφιπηνο
ηζφηεο σο πξνο ηα επί ησλ πινίσλ εηζπξαηηφκελα παληφο είδνπο δηθαηψκαηα θαη
ηέιε, νία ηα πγεηνλνκηθά, ηα ιηκεληθά, ηα ηέιε πξνθπκαίαο, αγθπξνβνιίαο,
πινεγίαο, θαζάξζεσο, ηα θαξηθά θαη ινηπά παξφκνηα ηέιε, ηα εηζπξαηηφκελα ελ
νλφκαηη ε ππέξ ηεο Κπβεξλεζεσο, ησλ δεκνζίσλ ππαιιεισλ, ηδησηψλ,
ζπλεηαηξηζκψλ ε παληφο είδνπο ηδξπκάησλ.
Ζ Σνπξθία ππνρξενχηαη σζαχησο, επ' ακνηβαηφηεηη, φπσο κε επηβαξχλε ηα
εηζαγφκελα ή εμαγφκελα εκπνξεχκαηα δη' νπδελφο δηαθνξηθνχ ή πξνζζέηνπ
ηέινπο ή απμήζεσο ηηλφο, νηαζδεπνηε θχζεσο ή νλνκαζίαο, ιφγσ ηεο ζεκαίαο ηνπ
εηζάγνληνο ή εμάγνληνο ην εκπφξεπκα πινίνπ, ηνπ ιηκέλνο ηεο αθίμεσο ή
αλαρσξεζεσο, ηνπ πινπ ηνπ πινίνπ ή ησλ ζηαζκελζεσλ απηνχ, ησλ δηθαησκάησλ
θαη ηειψλ ησλ επηβαιινκέλσλ επί ησλ εηζαγνκέλσλ ή εμαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ
θαζνξηδνκέλσλ απνθιεηζηηθψο εθ ηνπ ηφπνπ ηεο παξαγσγήο θαη πξνειεχζεσο ή
πξννξηζκνχ απηψλ θαη εθαξκνδνκέλσλ εμ ίζνπ σο πξνο πάζαο ηαο ινηπάο
ζπκβαιινκέλαο Γπλάκεηο, ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Σκεκαηνο Α'.

-123-

΄Αξζξνλ 11.
Πάληα ηα ζρεηηθά πξνο ηα πινία θαη αηκφπινηα, ηα θνξηία θαη ηνπο επηβάηαο
απηψλ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ηα αλαγλσξηζζέληα πξν ηνπ πνιέκνπ ππφ ηεο
Σνπξθίαο σο έγθπξα ή δπλάκελα κεηαγελεζηέξσο λα αλαγλσξηζζψζηλ σο ηνηαχηα
ππφ ησλ θπξησηέξσλ λαπηηθψλ Κξαηψλ, ζέινπζηλ αλαγλσξηζζή ππφ ηεο Σνπξθίαο,
φζνλ αθνξά ηα πινία ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ, σο έγθπξα θαη
ηζνδχλακα πξνο ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, ηα ρνξεγνχκελα εηο ηνπξθηθά πινία
θαη αηκφπινηα.
Αη δηαηάμεηο αχηαη ζα ψζηλ έγθπξνη, εθ' φζνλ ηα παξά ηεο Σνπξθίαο εηο ηα
ηνπξθηθά πινία θαη αηκφπινηα ρνξεγνχκελα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα, ππφ
ζπλζήθαο αλάινγνπο πξνο ηαο ηζρχνπζαο ελ ηαηο θπξησηέξαηο λαπηηθαίο ρψξαηο,
ζεσξνχληαη ππφ ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξψλ σο ηζνδχλακα πξνο ηα παξ'
απηψλ εθδηδφκελα ηνηαχηα.
ΣΜΖΜΑ Γ'
Άξζξνλ 12.
Τπφ ηνλ φξνλ ακνηβαηφηεηνο, ε Σνπξθία ππνρξενχηαη λα ιακβάλε πάληα ηα
λνκνζεηηθά ή δηνηθεηηθά κέηξα θαη επηηξέπε πάζαλ πξνο ηελ δηθαηνζχλελ
πξνζθπγήλ πξνο πξνζηαζίαλ ησλ θπζηθψλ ή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ
νηαζδήπνηε ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ απφ πάζεο κνξθήο αζεκίηνπ
αληαγσληζκνχ ελ ηαηο εκπνξηθαίο ζπλαιιαγαίο.
Ζ Σνπξθία ππνρξενχηαη σζαχησο, ππφ ηνλ φξνλ ακνηβαηφηεηνο, λα
θαηαζηέιιε θαη απαγνξεχε, δηα πξνζεθφλησλ κέηξσλ, ηελ εηζαγσγήλ, σο θαη ηελ
ελ ησ εζσηεξηθψ θαηαζθεπήλ, θπθινθνξίαλ, πψιεζηλ θαη πξνζθνξάλ πξνο
πψιεζηλ παληφο πξντφληνο ή εκπνξεχκαηνο θέξνληνο επ' απηνχ ηνχηνπ ή επί ηεο
ζπλήζνπο απηνχ ζπζθεπαζίαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηθαιχκκαηνο απηνχ ζήκαηα,
νλφκαηα, επηγξαθάο ή ζεκεία νηαδήπνηε ζπλεπαγφκελα ακέζσο ή εκκέζσο,
ςεπδείο ελδείμεηο πεξί ηεο πξνειεχζεσο, ηνπ είδνπο, ηεο θχζεσο ή πεξί ησλ
ηδηαηηέξσλ ηδηνηήησλ ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο ή εκπνξεχκαηνο.
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Άξζξνλ 13.
Τπφ ηνλ φξνλ ηεο ακνηβαηφηεηνο, ε Σνπξθία ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθνχηαη
πξνο

ηνπο

ηζρχνληαο

ελ

εηέξα

ζπκβαιινκέλε

Υψξα

θαη

αξκνδίσο

αλαθνηλνπκέλνπο απηή λφκνπο, σο θαη πξνο ηαο ζπκθψλσο ηνηο λφκνηο ηνχηνηο
ιακβαλνκέλαο δηνηθεηηθάο ή δηθαζηηθάο απνθάζεηο, δη' σλ θαζνξίδεηαη ε
δηαθαλνλίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο πεξηθεξεηαθήο νλνκαζίαο ησλ πξντφλησλ, άηηλα
έιθνπζη ηαο ηδηαηηέξαο απηψλ ηδηφηεηαο εθ ηνπ εδάθνπο ή ηνπ θιίκαηνο, ή νη φξνη
πθ' νπο δχλαηαη λα επηηξαπή ε ρξήζηο πεξηθεξεηαθήο ηίλνο νλνκαζίαο. Ζ παξά
ηνπο πξνεηξεκέλνπο λφκνπο ή απνθάζεηο εηζαγσγή, εμαγσγή, σο θαη ε
θαηαζθεπή, θπθινθνξία, πψιεζηο ε πξνζθνξά πξνο πψιεζηλ πξντφλησλ ή
εκπνξεπκάησλ θεξφλησλ πεξηθεξεηαθάο νλνκαζίαο, ζέινπζηλ απαγνξεπζή ππφ
ηεο Σνπξθίαο θαη θαηαζηαιή δηα ησλ ελ ησ άξζξσ 12 νξηδνκέλσλ κέηξσλ.
΄Αξζξνλ 14.
Ζ Σνπξθία, ππνρξενχηαη, πξνο ηεο παξειεχζεσο δψδεθα κελψλ απφ ηεο
ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο:
1νλ) Να πξνζρψξεζε, θαηά ηνπο θεθαλνληζκέλνπο ηχπνπο, εηο ηελ απφ 20
Μαξηίνπ 1883 Γηεζλή χκβαζηλ ησλ Παξηζίσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο, ηελ αλαζεσξεζείζαλ ελ Βαζηγθηψλη ηελ 2αλ Ηνπλίνπ 1911.
2νλ) Να πξνζρψξεζε σζαχησο εηο ηελ απφ 9 επηεκβξίνπ 1886 Γηεζλή
χκβαζηλ ηεο Βέξλεο πεξί πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ,
ηελ αλαζεσξεζείζαλ ελ Βεξνιίλσ ηελ 13ελ Ννεκβξίνπ 1908, σο θαη εηο ην απφ 20
Μαξηίνπ 1914 πξφζζεηνλ Πξσηφθνιινλ ηεο Βέξλεο πεξί πξνζηαζίαο ησλ
πλεπκαηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ.
Αη ππνγξάςαζαη ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ ινηπαί Γπλάκεηο δελ ζέινπζηλ
αληηηαρζή, δηαξθνχζεο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, θαηά ηεο επηθπιάμεσο ελ ε
Σνπξθία δεινί φηη δηαηππψλεη σο πξνο ηαο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
πκβάζεσλ θαη Πξσηνθφιινπ ησλ αθνξσζψλ ην δηθαίσκα κεηαθξάζεσο εηο ηελ
ηνπξθηθήλ γιψζζαλ, εάλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο
παξνχζεο πκβάζεσο, θαη αη ινηπαί ζπλππνγξάςαζαη ηαο πκβάζεηο ηαχηαο θαη
Πξσηφθνιινλ Γπλάκεηο νπδεκίαλ εγείξσζηλ αληίξξεζηλ θαηά ηεο ελ ιφγσ
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επηθπιάμεσο.
Δλ ε πεξηπηψζεη αη ππνγξάςαζαη ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ Γπλάκεηο δελ ζα
εδχλαλην λα δηαηεξήζσζη ηελ ζπλαίλεζίλ ησλ επί ηεο ηνπξθηθήο επηθπιάμεσο πεξί
ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαθξάζεσο, ε Σνπξθία ζέιεη απαιιαγή ηεο ππνρξεψζεσο
φπσο δηαηεξήζε ηελ πξνζρψξεζηλ απηήο εηο ηαο πξνεηξεκέλαο πκβάζεηο θαη
Πξσηφθνιινλ.
3νλ) Ν' αλαγλψξηζε θαη πξνζηαηεχζε πξν ηεο ιήμεσο ηεο απηήο
πξνζεζκίαο, δηά πξαγκαηηθήο λνκνζεζίαο, ζπκθψλσο πξνο ηαο αξράο ησλ
εηξεκέλσλ

πκβάζεσλ,

ηελ

βηνκεραληθήλ,

πλεπκαηηθήλ

θαη

θαιιηηερληθήλ

ηδηνθηεζίαλ ησλ ππεθφσλ ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ.
΄Αξζξνλ 15.
Ηδηαίηεξαη ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρσξψλ ζέινπζη θαλνλίζε
παλ δήηεκα αθνξψλ ηα αξρεία, βηβιία θαη ζρέδηα ηα αλαθεξφκελα εηο ηελ
ππεξεζίαλ ηεο βηνκεραληθήο θαη θαιιηηερληθήο ηδηνθηεζίαο, σο θαη ηελ ελδερνκέλελ
δηαβίβαζηλ ε αλαθνίλσζηλ απηψλ δηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Σνπξθίαο πξνο ηαο
ππεξεζίαο ησλ Κξαηψλ ππέξ σλ απνζπψληαη εδάθε εθ ηεο Σνπξθίαο.
ΓΔΝΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξνλ 16.
Αη ζπκβαιιφκελαη Γπλάκεηο επηθπιάζζνληαη ην δηθαίσκα φπσο δειψζσζη
θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, φηη αη δηαηάμεηο απηήο δελ
ζέινπζηλ εθαξκνζηή επί ηνπ φινπ ή κέξνπο ησλ Κηήζεσλ απηψλ (Dominions), ησλ
ερνπζψλ απηφλνκνλ θπβέξλεζηλ, ησλ απνηθηψλ απηψλ, πξνηεθηνξάησλ, θηήζεσλ
ή ππεξζαιαζζίσλ εδαθψλ, ησλ ππαγνκέλσλ ππφ ηελ θπξηαξρίαλ ή εμνπζίαλ
απηψλ, αιι' ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, ε Σνπξθία ζα απαιιαγή ησλ εθ ηεο παξνχζεο
πκβάζεσο απνξξενπζψλ δη' απηήλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ εηξεκέλσλ
Κηήζεσλ (Dominions), απνηθηψλ, πξνηεθηνξάησλ, θηήζεσλ θαη εδαθψλ.
Οπρ' ήηηνλ, αη εηξεκέλαη Γπλάκεηο δχλαληαη λα πξνζρσξήζσζη βξαδχηεξνλ,
ελ νλφκαηη πάζεο Κηήζεσο (Dominion), ερνχζεο απηφλνκνλ θπβέξλεζηλ, απνηθίαο,
πξνηεθηνξάηνπ,

θηήζεσο

ή

εδάθνπο,

άηηλα

είρνλ ηπρφλ απνθιείζε

δηα
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πξνεγνπκέλεο δειψζεσο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο.
Άξζξνλ 17.
Σα εθ ηεο Ληβχεο πξνεξρφκελα ή δη' απηήλ πξννξηδφκελα εκπνξεχκαηα θαη
πξντφληα ζα ππνβάιισληαη ελ Σνπξθία εηο ην απηφ θαζεζηψο εηο φ θαη ηα ηηαιηθά
εκπνξεχκαηα θαη πξντφληα.
Σα εθ ηεο Σνπξθίαο πξνεξρφκελα ή δη' απηήλ πξννξηδφκελα εκπνξεχκαηα
θαη πξντφληα ζα απνιαχσζηλ ελ Ληβχε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο κάιινλ επλννχκελεο
μέλεο ρψξαο.
Άξζξνλ 18.
Ζ παξνχζα χκβαζηο ζπλνκνινγείηαη δηα πέληε έηε.
Όζνλ αθνξά ην Σκήκα Α', ε Σνπξθία αθ' ελφο, ε Διιάο, ε Ρνπκαλία θαη ην
εξβν-Κξναην-ινβεληθφλ Κξάηνο αθ' εηέξνπ, αλαγλσξίδνπζαη ηελ αλάγθελ
θαζνξηζκνχ εληφο βξαρπηέξαο πξνζεζκίαο λένπ θαζεζηψηνο δηα ηαο εκπνξηθάο
απηψλ ζπλαιαγάο, ζπκθσλνχζηλ φπσο αλαγλσξίζσζηλ ακνηβαίσο ην δηθαίσκα
θαηαγγειίαο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ελ πάζε ζηηγκή κεηά ηελ ιήμηλ ηεο πξψηεο
ηξηαθνληακήλνπ ρξνληθήο πεξηφδνπ, ηεο εηξεκέλεο πκβάζεσο ιήγνπζεο έμη
κήλαο κεηά ηελ θαηαγγειίαλ.
Ζ Σνπξθία αθ' ελφο, θαη έθαζηνλ ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξψλ αθ'
εηέξνπ, ππνρξενχληαη φπσο, ελ πάζε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηαλ ησλ σο άλσ
νξηδνκέλσλ δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο πκβάζεσο ρξνληθψλ πεξηφδσλ θαη επζχο σο
δηαηππσζή πξνο απηά ζρεηηθή αίηεζηο, δηαμαγάγσζη ζπληφλνπο δηαπξαγκαηεχζεηο
πξνο ζπλνκνιφγεζηλ λέσλ εκπνξηθψλ ζπλζεθψλ, αίηηλεο δένλ λα πεξαησζψζη
πξν ηεο παξειεχζεσο ησλ εηξεκέλσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ.
Δάλ αη ελ ιφγσ δηαπξαγκαηεχζεηο δελ θαηαιήμσζηλ εηο απνηέιεζκα πξν ηεο
παξειεχζεσο ησλ σο άλσ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ, έθαζηνο ησλ Τςειψλ
πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ζα δχλαηαη λα αλαιάβε ηελ ειεπζεξίαλ ελεξγείαο απηνχ.
΄Αξζξνλ 19.
Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ επηθπξσζήζεηαη.
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Αη επηθπξψζεηο θαηαηεζήζνληαη ελ Παξηζίνηο, σο νηφλ ηε ηάρηνλ.
΄Αξμεηαη ηζρχνπζα πθ' νπο φξνπο θαη ε ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ
πλζήθε Δηξήλεο.
ΠΡΟ ΠΗΣΩΗΝ ΣΟΤΣΩΝ, νη αλσηέξσ κλεκνλεπφκελνη Πιεξεμνχζηνη
ππέγξαςαλ ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923, εηο ελ θαη κφλνλ αληίηππνλ,
φπεξ θαηαηεζήζεηαη ελ ηνηο αξρείνηο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο,
ήηηο ζέιεη επηδψζεη επίζεκνλ απηνχ αληίγξαθαλ πξνο εθάζηελ ησλ ππνγξαςαζψλ
Γπλάκεσλ.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G.C. MONTAGNA
Κ. OTCHIAI
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Const. DIAMANDY
Const. CONTZESCO
Μ ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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VI. ΤΜΒΑΗ ΠΔΡΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ
ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔΝΣΑ ΣΖ 30 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ
1923
Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΗ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΔΩ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ
ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΗ ζπλεθψλεζαλ επί ησλ αθνινχζσλ φξσλ.
Άξζξνλ 1.
Απφ ηεο 1εο Μαΐνπ 1923, ζέιεη δηελεξγεζή ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ
Σνχξθσλ ππεθφσλ, ειιεληθνχ νξζνδφμνπ ζξεζθεχκαηνο, ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επί
ησλ

ηνπξθηθψλ

εδαθψλ,

θαη

ησλ

Διιήλσλ

ππεθφσλ,

κνπζνπικαληθνχ

ζξεζθεχκαηνο, ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ειιεληθψλ εδαθψλ.
Σα πξφζσπα ηαχηα δελ ζα δχλαληαη λα έιζσζηλ ίλα εγθαηαζηαζψζηλ εθ
λένπ ελ Σνπξθία ή αληηζηνίρσο ελ Διιάδη, άλεπ ηεο αδείαο ηεο Σνπξθηθήο
Κπβεξλήζεσο ή αληηζηνίρσο ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο.
Άξζξνλ 2.
Γελ ζα πεξηιεθζψζηλ εηο ηελ ελ ησ πξψησ άξζξσ πξνβιεπνκέλελ
αληαιιαγήλ:
α) νη Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο·
β) νη Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο.
Θέινπζη ζεσξεζή σο Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, πάληεο
νη Έιιελεο νη εγθαηεζηεκέλνη ήδε πξνο ηεο 30εο Οθησβξίνπ 1918, ελ ηε
πεξηθέξεηα ηεο Ννκαξρίαο Κσλζηαληηλνππφιεσο, σο αχηε θαζνξίδεηαη δηα ηνπ
λφκνπ ηνπ 1912.
Θέινπζη ζεσξεζή σο κνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, πάληεο
νη Μνπζνπικάλνη νη εγθαηεζηεκέλνη ελ ηε πεξηνρή αλαηνιηθψο ηεο κεζνξίνπ
γξακκήο ηεο θαζνξηζζείζεο ησ 1913 δηα ηεο πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ.
Άξζξνλ 3.
Οη Έιιελεο θαη νη Μνπζνπικάλνη, νη εγθαηαιείςαληεο ήδε απφ ηεο 18εο
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Οθησβξίνπ 1912 ηα εδάθε, σλ νη 'Έιιελεο θαη ηνχξθνη θάηνηθνη ζέινπζηλ
ακνηβαίσο αληαιιαγή, ζα ζεσξεζψζη πεξηιακβαλφκελνη ελ ηε αληαιιαγή ηε
πξνβιεπνκέλε ελ ησ 1 άξζξσ.
Ζ έθθξαζηο "κεηαλάζηεο" ελ ηε παξνχζε πκβάζεη, πεξηιακβάλεη πάληα ηα
θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηα κέιινληα λα κεηαλαζηεχζσζηλ ή έρνληα
κεηαλαζηεχζεη απφ ηεο 18εο Οθησβξίνπ 1912.
΄Αξζξνλ 4.
Πάληεο νη ηθαλνί άξξελεο (hommes valides), νη αλήθνληεο εηο ηνλ ειιεληθφλ
πιεζπζκφλ, σλ αη νηθνγέλεηαη εγθαηέιεηςαλ ήδε ην ηνπξθηθφλ έδαθνο, νη
θξαηνχκελνη λπλ ελ Σνπξθία, ζα απνηειέζσζη ην πξψηνλ ηκήκα εμ Διιήλσλ
νίηηλεο ζα ζηαιψζηλ εηο Διιάδα ζπκθψλσο ηε παξνχζε πκβάζεη.
΄Αξζξνλ 5.
Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο παξνχζεο
πκβάζεσο, ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη αη απαηηήζεηο ησλ ελ Σνπξθία Διιήλσλ
ή ησλ ελ Διιάδη Μνπζνπικάλσλ, νπδφισο ζέινπζη ζηγή ζπλεπεία ηεο
γελεζνκέλεο δπλάκεη ηεο παξνχζεο πκβάζεσο αληαιιαγήο.
΄Αξζξνλ 6.
Οπδέλ θψιπκα ζέιεη παξεκβιεζή, δη' νηαλδήπνηε αίηηαλ, σο πξνο ηελ
αλαρψξεζηλ πξνζψπσλ αλεθφλησλ εηο ηνπο αληαιιαθηένπο πιεζπζκνχο. Δλ
πεξηπηψζεη ηειεζηδίθνπ θαηαδίθεο εηο επαλνξζσηηθήλ πνηλήλ θαη ελ πεξηπηψζεη κε
νξηζηηθήο θαηαδίθεο ή πνηληθήο δηψμεσο θαηά κεηαλάζηνπ, ν ηειεπηαίνο νχηνο ζέιεη
παξαδνζή ππφ ησλ Αξρψλ ηεο δησθνχζεο ρψξαο, εηο ηαο Αξράο ηεο εηο ελ
κεηαβαίλεη ρψξαο, ίλα εθηίζε ηελ πνηλήλ ηνπ ή δηθαζζε.
΄Αξζξνλ 7.
Οη κεηαλάζηαη ζέινπζηλ απνβάιεη ηελ ηζαγέλεηαλ ηεο εγθαηαιεηπνκέλεο
παξ' απηψλ ρψξαο θαη απνθηήζεη ηελ ηεο ρψξαο πξνο ελ θαηεπζχλνληαη, άκα ηε
αθίμεη ησλ εηο ην έδαθνο ηαχηεο.
Οη κεηαλάζηαη, νη εγθαηαιείςαληεο ήδε ηελ κελ ή ηελ εηέξαλ ησλ δχν
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ρσξψλ θαη κε απνθηήζαληεο εηζέηη ηελ λένλ απηψλ ππεθνφηεηα, ζέινπζηλ
απνθηήζεη ηελ ππεθνφηεηα ηαχηελ θαηά ηελ ρξνλνινγίαλ ηεο ππνγξαθήο ηεο
παξνχζεο πκβάζεσο.
΄Αξζξνλ 8.
Οη κεηαλάζηαη ζα ψζηλ ειεχζεξνη λα ζπλαπνθνκίζσζηλ ή λα κεηαθέξσζη
ηελ πάζεο θχζεσο θηλεηελ απηψλ πεξηνπζίαλ ρσξίο δηα ηνλ ιφγνλ ηνχηνλ λα ηνηο
επηβιεζή ηέινο ηη εμαγσγηθφλ ε εηζαγσγηθφλ νχηε άιινο ηηο θφξνο.
Οκνίσο ηα κέιε πάζεο θνηλφηεηνο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ
ησλ ηεκελψλ (ηδακηψλ), κνλαζηεξηψλ (ηεθθέ), ηεξαηηθψλ ζρνιψλ (κεδξεζέ),
εθθιεζηψλ, κνλαζηεξίσλ, ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ, εηαηξεηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ ηδξπκάησλ νηαζδήπνηε θχζεσο), ήηηο ζέιεη
εγθαηαιείςεη ην έδαθνο ελφο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, δπλάκεη ηεο παξνχζεο
πκβάζεσο, ζα έρσζη ην δηθαίσκα λα ζπλαπνθνκίζσζηλ ειεπζέξσο ή λα
κεηαθέξσζη ηελ εηο ηελ εαπηψλ θνηλφηεηα αλήθνπζαλ θηλεηήλ απηψλ πεξηνπζίαλ.
Τπφ ησλ Αξρψλ ησλ δχν ρσξψλ ζέιεη παξαζρεζή πάζα επθνιία
κεηαθνξάο, ηε ζπζηάζεη ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο, ηεο πξνβιεπνκέλεο ππφ ηνπ
άξζξνπ 11.
Οη κεηαλάζηαη νίηηλεο δελ ήζεινλ δπλεζή λα ζπλαπνθνκίζσζη πάζαλ ή
κέξνο ηεο θηλεηήο απηψλ πεξηνπζίαο δχλαληαη λ' αθήζσζη ηαχηελ επί ηφπνπ. Δλ ηε
πεξηπηψζεη ηαχηε, αη ηνπηθαί αξραί ππνρξενχληαη λα θαζνξίζσζη, παξηζηακέλνπ
θαη ηνπ κεηαλάζηνπ, ηελ άμηνλ ηεο παξ' απηψλ εγθαηαιεηπνκέλεο θηλεηήο
πεξηνπζίαο. Σα πξσηφθνιια, πεξηέρνληα ηνλ θαηάινγνλ θαη ηελ άμηνλ ηεο ππφ ηνπ
κεηαλάζηνπ εγθαηαιεηπνκέλεο θηλεηήο πεξηνπζίαο, ζα ζπληάζζσληαη εηο 4
αληίηππα, σλ ην ελ ζα θπιάζζεηαη παξά ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ, ην δεχηεξνλ ζα
παξαδίδεηαη εηο ηελ ελ ησ άξζξνλ 11 πξνβιεπνκέλελ Μηθηήλ επηηξνπήλ ίλα
ρξεζηκεχζε σο βάζηο δηα ηελ ελ ησ άξζξσ 9 πξνβιεπνκέλελ εθθαζάξηζηλ, ην
ηξίηνλ αληίηππνλ ζα παξαδίδεηαη εηο ηελ Κπβέξλεζηλ ηεο εηο ελ κεηαλαζηεχεη
ρψξαο θαη ην ηέηαξηνλ εηο ηνλ κεηαλάζηελ.
Άξζξνλ 9.
Ζ αθίλεηνο αγξνηηθή ή αζηηθή πεξηνπζία, ε αλήθνπζα εηο ηνπο κεηαλάζηαο,
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εηο ηαο ελ ησ άξζξσ 9 αλαθεξνκέλαο θνηλφηεηαο, σο θαη ε παξά ησλ κεηαλαζηψλ
ή ησλ θνηλνηήησλ εγθαηαιεηπνκέλε θηλεηή πεξηνπζία, ζέινπζηλ εθθαζαξηζζή
ζπκθψλσο πξνο ηαο θαησηέξσ δηαηάμεηο ππφ ησλ κηθηψλ επηηξνπψλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ελ άξζξσ 11.
Αη πεξηνπζίαη, αη θείκελαη εηο ηα εδάθε ηα ππαγφκελα εηο ηελ ππνρξεσηηθήλ
αληαιιαγήλ, αλήθνπζαη δε εηο εθθιεζηαζηηθά ή εηο επαγή θαζηδξχκαηα θνηλνηήησλ
εγθαηεζηεκέλσλ εηο έδαθνο κε ππαγφκελνλ εηο ηελ αληαιιαγήλ, αλήθνπζαη δε εηο
εθθιεζηαζηηθά ή εηο επαγή θαζηδξχκαηα θνηλνηήησλ εγαηεζηεκέλσλ εηο έδαθνο κε
ππαγφκελνλ εηο ηελ αληαιιαγήλ, ζέινπζηλ νκνίσο εθθαζαξηζζή ππφ ηνπο απηνχο
φξνπο.
Άξζξνλ 10.
Ζ εθθαζάξηζηο ηεο θηλεηήο θαη αθηλήηνπ πεξηνπζίαο ηεο αλεθνχζεο εηο
πξφζσπα εγθαηαιείςαληα ήδε ηα εδάθε ησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ,
ζεσξνχκελα δε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο πκβάζεσο σο ππαγφκελα
εηο ηελ αληαιιαγήλ ησλ πιεζπζκψλ, ζέιεη ζπληειεζζή ζπκθψλσο πξνο ην
άξζξνλ 9 θαη αλεμαξηήησο παληφο κέηξνπ νηνπδήπνηε ραξαθηήξαο, φπεξ,
ζπκθψλσο πξνο ηνπο λφκνπο ή άιια δηνηθεηηθά κέηξα πάζεο θχζεσο,
ζεζπηζζέληα απφ ηεο 18εο Οθησβξίνπ 1912 ελ Διιάδη ή ελ Σνπξθία ε θαζ'
νηνλδήπνηε άιινλ ηξφπνλ, έζρελ σο απνηέιεζκα νηνλδήπνηε πεξηνξηζκφλ ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο επί ηεο πεξηνπζίαο ηαχηεο, νίνλ θαηάζρεζηο,
αλαγθαζηηθε πψιεζηο θαη άιια. Δλ πεξηπηψζεη θαζ' ελ εηο ηαο ελ ησ παξφληη ε ελ
ησ άξζξσ αλαθεξνκέλαο πεξηνπζίαο είρελ επηβιεζε κέηξνλ ηνηαληεο θλζεσο, ε
αμία ηνχησλ ζέιεη θαζνξηζζή ππφ ηεο ελ ησ άξζξσ 9 πξνβιεπνκέλεο Δπηηξνπήο,
σο εάλ δελ είρνλ εθαξκνζζή ηα ελ ιφγσ κέηξα.
Όζνλ αθνξά ηαο απαιινηξησζείζαο πεξηνπζίαο, ε Μηθηή Δπηηξνπή ζέιεη
πξνβή εηο λέαλ εθηίκεζηλ ησλ απφ ηεο 18 Οθησβξίνπ 1912 απαιινηξησζεηζψλ
ηνχησλ πεξηνπζηψλ, αίηηλεο αλήθνλ εηο πξφζσπα ππνθείκελα εηο ηελ αληαιιαγήλ
ησλ δχν ρσξψλ θαη αίηηλεο θείληαη εηο ηα ππνθείκελα εηο αληαιιαγελ εδάθε. Ζ
Δπηηξνπή ζα θαζνξίζε ππέξ ησλ ηδηνθηεηψλ αληηζηάζκηζκα πξνο επαλφξζσζηλ
ηεο δεκίαο, ελ ζέιεη βεβαηψζεη. Σν πνζφλ ηνπ αληηζηαζκίζκαηνο ηνχηνπ ζέιεη αρζή
εηο πίζησζηλ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνχησλ θαη εηο ρξέσζηλ ηεο Κπβεξλήζεσο επί ηνπ
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εδάθνπο ηεο νπνίαο επξίζθνληαη ηα απαιινηξησζέληα αθίλεηα. Δηο ελ πεξίπησζηλ
ηα ελ ηνηο άξζξνηο 8 θαη 9 αλαθεξφκελα πξφζσπα δελ ήζεινλ εηζπξάμεη ην
εηζφδεκα ησλ πεξηνπζηψλ ηεο θαξπψζεσο, ησλ νπνίσλ είρνλ θαηά ηνλ έλα ή ηνλ
άιινλ ηξφπνλ ζηεξεζή, ε αληαπφδνζηο ηεο αμίαο ησλ εηζνδεκάησλ ζέιεη ηνηο
εμαζθαιηζζή επί ηε βάζεη ηεο κέζεο πξνπνιεκηθήο απνδφζεσο, θαζ' φλ ηξφπνλ
ζέιεη νξίζεη ε Μηθηή Δπηηξνπή.
Ζ ελ ησ άξζξσ 11 πξνβιεπνκέλε Μηθηή Δπηηξνπή θαηά ηελ εθθαζάξηζηλ
ησλ ελ Διιάδη πεξηνπζηψλ ησλ Βαθνπθηψλ θαη ησλ εθείζελ απνξξεφλησλ
δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ σο θαη ησλ αλαιφγσλ ηδξπκάησλ ησλ αλεθφλησλ
εηο Έιιελαο ελ Σνπξθία ζέιεη εκπλεπζζή εθ ησλ θαζηεξσζεηζψλ αξρψλ εηο ηαο
πξνεγνχκελαο πλζήθαο, φπσο εμαζθάιηζε πιήξσο ηα δηθαηψκαηα θαη
ζπκθέξνληα ησλ ηδξπκάησλ ηνχησλ θαη ησλ ηδησηψλ ησλ ερφλησλ ζρεηηθά
ζπκθέξνληα.
Ζ ελ ησ άξζξσ 11 πξνβιεπνκέλε Μηθηή Δπηηξνπή ζέιεη εθαξκφζεη ηαο
δηαηάμεηο ηαχηαο.
΄Αξζξνλ 11.
Δληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
πκβάζεσο, ζέιεη ηδξπζή Μηθηή Δπηηξνπή εδξεχνπζα ελ Σνπξθία ή ελ Διιάδη θαη
ζπληζηακέλε εθ ηεζζάξσλ κειψλ δη' έθαζηνλ ησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ
Μεξψλ, θαη εθ ηξηψλ κειψλ εθιεγνκέλσλ ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ
Δζλψλ κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ησλ Γπλάκεσλ ησλ κε κεηαζρνπζψλ εηο ηνλ πφιεκνλ
ηνπ 1914-1918. Ζ πξνεδξεία ηεο Δπηηξνπεο ζέιεη αζθεζή δηαδνρηθψο πθ' ελφο εθ
ησλ νπδεηέξσλ ηξηψλ ηνχησλ κειψλ.
Ζ Μηθηή Δπηηξνπή ζα έρε ην δηθαίσκα λα ζπληζηά, εηο νπο ήζειελ εγθξίλεη
ηφπνπο, Τπνεπηηξνπάο εξγαδνκέλαο ππφ ηαο δηαηαγάο ηεο. Δθάζηε ηνχησλ ζ'
απνηειήηαη εμ ελφο Σνχξθνπ, ελφο Έιιελνο σο κειψλ θαη ελφο Πξνέδξνπ
νπδεηέξνπ, ππνδεηρζεζνκέλνπ ππφ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο. Ζ Μηθηή Δπηηξνπή ζα
θαζνξίζε ηελ εηο ηαο Τπνεπηηξνπάο αλαηεζεζνκέλελ εμνπζίαλ.
Άξζξνλ 12.
Ζ Μηθηή Δπηηξνπή ζέιεη αζθεί ηελ επηηήξεζηλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ ππφ ηεο
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παξνχζεο πκβάζεσο πξνβιεπνκέλελ κεηαλάζηεπζηλ θαη πξνβαίλεη εηο ηελ ππφ
ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 εθθαζάξηζηλ ηεο θηλεηήο θαη αθηλήηνπ πεξηνπζίαο.
ζέιεη νξίδεη ηνλ ηξφπνλ ηεο κεηαλαζηεχζεσο θαη ηεο σο άλσ νξηδφκελεο
εθθαζαξίζεσο.
Δλ γέλεη ε Μηθηή Δπηηξνπή ζα δχλαηαη λα ιακβάλε πάληα ηα θαηάιιεια
κέηξα πξνο εθηέιεζηλ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο θαη ζα ιχε παλ εθ ηεο
πκβάζεσο ηαχηεο αλαθπφκελνλ δήηεκα.
Αη απνθάζεηο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο ζα ιακβάλσληαη θαηά πιεηνλνςεθίαλ.
Πάζα δηαθνξά αθνξψζα ηαο ππφ εθθαζάξηζηλ πεξηνπζίαο, δηθαηψκαηα θαη
ζπκθέξνληα ζέιεη θαλνλίδεηαη νξηζηηθψο ππ' απηήο.
Άξζξνλ 13.
Ζ Μηθηή Δπηηξνπή ζα έρε παλ δηθαίσκα φπσο δηαηάμε ηελ ελέξγεηαλ
εθηηκήζεσο ηεο θηλεηήο θαη αθηλήηνπ πεξηνπζίαο ηεο εθθαζαξηζζεζνκέλεο δπλάκεη
ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, αθνχ εμεηάζε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ή αθνχ
αξκνδίσο θαιέζε απηνχο πξνο εμέηαζηλ.
Ωο βάζηο εθηηκήζεσο ησλ ππφ εθθαζάξηζηλ πεξηνπζηψλ ζέιεη ιεθζή ε εηο
ρξπζφλ αμία ησλ.
Άξζξνλ 14.
Ζ Δπηηξνπή ζέιεη παξαδψζεη εηο ηνλ ελδηαθεξφκελνλ ηδηνθηήηελ δήισζηλ
αλαγξάθνπζαλ ην εηο απηφλ νθεηιφκελνλ πνζφλ εθ ηεο ζηεξήζεσο ηεο πεξηνπζίαο
ηνπ, ήηηο πεξηνπζία ζέιεη παξακείλε εηο ηελ δηάζεζηλ ηεο Κπβεξλήζεσο επί ηνπ
εδάθνπο ηεο νπνίαο αχηε θείηαη.
Σα επί ηε βάζεη ησλ εηξεκέλσλ δειψζεσλ νθεηιφκελα πνζά ζ'
απνηειέζσζηλ νθεηιήλ ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο ρψξαο, εηο ελ ζα ελεξγεζή ε
εθθαζάξηζηο, έλαληη ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο ρψξαο, εηο ελ αλήθεη ν κεηαλάζηεο.
Οχηνο δηθαηνχηαη θαη' αξρήλ λα ιάβε ελ ηε ρψξα, έλζα κεηαλαζηεχεη θαη δηα ηα
πνζά άηηλα ησ νθείινληαη, πεξηνπζίαλ ίζεο αμίαο θαη ηεο απηήο θχζεσο νία ε παξ'
απηνχ εγθαηαιεηθζείζα.
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Καηά εμ κήλαο ζέιεη θαηαξηίδεηαη ινγαξηαζκφο ησλ παξά ησλ νηθείσλ
Κπβεξλήζεσλ νθεηινκέλσλ πνζψλ, επί ηε βάζεη ησλ σο άλσ εθδηδνκέλσλ
δειψζεσλ.
Καηά ηελ γεληθήλ εθθαζάξηζηλ, εάλ πθίζηαηαη ηζνηηκία κεηαμχ ησλ ακνηβαίσο
νθεηινκέλσλ πνζψλ, νη ζρεηηθνί ινγαξηαζκνί ζέινπζη ζπκςεθηζζή. Δάλ ε κία ησλ
Κπβεξλήζεσλ είλαη νθεηιέηηο έλαληη ηεο εηέξαο κεηά ηνλ γελφκελνλ ζπκςεθηζκφλ,
ην ρξεσζηηθφλ ππφινηπνλ ζέιεη θαηαβιεζή ηνηο κεηξεηνίο. Δάλ ε νθεηιέηηο
Κπβέξλεζηο δήηεζε πξνζεζκίαο δηα ηελ θαηαβνιήλ ηαχηελ, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα
ηε παξάζρε ηαχηαο, ππφ ηνλ φξνλ φπσο ην νθεηιφκελνλ πνζφλ πιεξσζή ην πνιχ
εηο ηξεηο εηεζίαο δφζεηο. Ζ Δπηηξνπή ζέιεη νξίδεη ηνπο πιεξσηένπο ηφθνπο θαηά
ηαο πξνζεζκίαο ηαχηαο.
Δάλ ην πιεξσηένλ πνζφλ είλαη αξθνχλησο ζεκαληηθφλ θαη απαηηεί
καθξνηέξαο πξνζεζκίαο, ε νθεηιέηηο Κπβέξλεζηο ζα πιεξψζεη ηνηο κεηξεηνίο
πνζφλ θαζνξηζηένλ ππφ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο κέρξη 20% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ
νθεηινκέλνπ πνζνχ θαη ζα εθδψζε δηα ην ππφινηπνλ νκνινγίαο δαλείνπ
απνθέξνπζαο ηφθνλ θαζνξηζζεζφκελνλ

ππφ

ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο

θαη

εμνθιεηέαο εηο δηάζηεκα είθνζη εηψλ θαηά κέγηζηνλ φξηνλ. Γηα ηελ ππεξεζίαλ ηνπ
δαλείνπ ηνχηνπ ε νθεηιέηηο Κπβέξλεζηο ζα δηάζεζε εγγπήζεηο εγθξηλνκέλαο ππφ
ηεο Δπηηξνπήο. Ζ δηαρείξηζηο ησλ εγγπήζεσλ ηνχησλ σο θαη ε είζπξαμηο ησλ
πξνζφδσλ απηψλ ζέιεη ελεξγείηαη ελ Διιάδη ππφ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο θαη ελ
Κσλ/πφιεη ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο. Δλ πεξηπηψζεη
αζπκθσλίαο φζνλ αθνξά ηαο εγγπήζεηο ηαχηαο, ν θαζνξηζκφο ηνχησλ αλαηίζεηαη
εηο ην πκβνχιηνλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
΄Αξζξνλ 15.
Πξνο δηεπθφιπλζηλ ηεο κεηαλαζηεχζεσο ηα ελδηαθεξφκελα Κξάηε ζέινπζη
πξνθαηαβάιεη ρξεκαηηθά πνζά εηο ηελ Μηθηήλ Δπηηξνπή, θαηά ηνπο παξ' απηήο
νξηζζεζνκέλνπο φξνπο.
΄Αξζξνλ 16.
Αη Κπβεξλήζεηο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδνο ζέινπζη ζπκθσλήζεη κεηά
ηεο ελ ησ 11 άξζξσ πξνβιεπνκέλεο Μηθηήο Δπηηξνπήο επί παληφο δεηήκαηνο
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αθνξψληνο ηαο γελεζνκέλαο γλσζηνπνηήζεηο εηο ηα πξφζσπα, άηηλα δένλ λα
εγθαηαιείςσζη ηα εδάθε ησλ δπλάκεη ηεο παξνχζεο πκβάζεσο θαη ηνπο ιηκέλαο
εηο νπο ηα ελ ιφγσ πξφζσπα ζέινπζη θαηεπζπλζή, φπσο κεηαθεξζψζηλ εηο ηαο
ρψξαο ηνπ πξννξηζκνχ ησλ.
Σα

Τςειά

πκβαιιφκελα

Μέξε

αλαιακβάλνπζηλ

ακνηβαίσο

ηελ

ππνρξέσζηλ, φπσο νπδεκία άκεζνο ή έκκεζνο πίεζηο αζθεζή επί ησλ κειιφλησλ
λα αληαιιαγψζη πιεζπζκψλ ίλα εμαλαγθαζζψζη λα εγθαηαιείςσζη ηαο εζηίαο ησλ
ή απνμελσζψζη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πξν ηεο νξηδνκέλεο πξνζεζκίαο δηα ηελ
αλαρψξεζίλ ησλ. Αλαιακβάλνπζηλ νκνίσο ηελ ππνρξέσζηλ, φπσο κε ππνβάισζη
ηνπο εγθαηαιείςαληαο ή κέιινληαο λα εγθαηαιείςσζη ηελ ρσξάλ κεηαλάζηαο εηο
νπδέλα θφξνλ ή ηέινο έθηαθηνλ. Οπδέλ εκπφδηνλ ζέιεη παξεκβιεζή δηα ηελ παξά
ησλ θαηνίθσλ, ησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 εμαηξνπκέλσλ ηεο αληαιιαγήο
πεξηνρψλ, ειεχζεξαλ άζθεζηλ ηνπ δηθαηψκαηνο απηψλ φπσο παξακείλσζηλ έρεη ή
επηζηξέςσζηλ θαη απνιακβάλσζηλ απσιχησο ηεο ειεπζεξίαο ησλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ απηψλ ηδηνθηεζίαο ελ Σνπξθία θαη ελ Διιάδη. Ζ δηάηαμηο αχηε δελ
ζέιεη πξνβιεζή σο ιφγνο παξεκπνδίζεσο ηεο ειεπζέξαο απνμελψζεσο ηεο
πεξηνπζίαο ηεο αλεθνχζεο εηο ηνπο θαηνίθνπο ησλ εηξεκέλσλ πεξηνρψλ ησλ
εμαηξνπκέλσλ ηεο αληαιιαγήο σο θαη ηεο εθνπζίαο αλαρσξήζεσο εθείλσλ εθ ησλ
θαηνίθσλ ηνχησλ, νίηηλεο επηζπκνχζη λα εγθαηαιείςσζη ηελ Σνπξθίαλ ή ηελ
Διιάδα.
Άξζξνλ 17.
Αη δαπάλαη ηεο ζπληεξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Μηηήο Δπηηξνπήο θαη ησλ
νξγάλσλ απηήο ζέινπζηλ επηβαξχλεη θαηά ηελ νξηζζεζνκέλελ ππφ ηεο Δπηηξνπήο
αλαινγίαλ ηαο ελδηαθεξνκέλαο Κπβεξλήζεηο.
Άξζξνλ 18.
Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ππνρξενχληαη λα επηθέξσζηλ εηο ηελ
νηθείαλ απηψλ λνκνζεζίαλ ηαο ηπρφλ αλαγθαίαο ηξνπνπνηήζεηο πξνο εθηέιεζηλ ηεο
παξνχζεο πκβάζεσο.
Άξζξνλ 19.
Ζ παξνχζα χκβαζηο ζα έρε ην απηφ θχξνο θαη ηελ απηήλ ηζρχλ έλαληη ησλ
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ψδε Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, σζεί πεξηειακβάλεην αχηε ελ ηε πλζήθε
Δηξήλεο, ήηηο ζέιεη ζπλαθζή κεηά ηεο Σνπξθίαο. Ζ ηζρχο ηαχηεο άξμεηαη ακέζσο
κεηά ηελ επηρχξσζηλ ηεο εηξεκέλεο πλζήθεο παξά ησλ δπν πςειψλ
πκβαιινκέλσλ Μεξψλ.
ΠΡΟ ΠΗΣΩΗΝ ΣΟΤΣΩΝ, νη ππνγεγξακκέλνη Πιεξεμνχζηνη, σλ ηα
πιεξεμνχζηα έγγξαθα επξέζεζαλ ελ πιήξεη ηάμεη θαη θαηά ηνπο απαηηνπκέλνπο
ηχπνπο, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 30ή Ηαλνπαξίνπ 1923. εηο ηξία αληίηππα, σλ ην ελ
ζέιεη επηδνζή εηο ηελ Διιεληθήλ Κπβέξλεζηλ, ην έηεξνλ εηο ηελ Κπβέξλεζηλ ηεο
Μεγάιεο Δζλνζπλειεχζεσο ηεο Σνπξθίαο θαη ην ηξίηνλ ζέιεη θαηαηεζή εηο ηα
αξρεία ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, ήηηο ζέιεη επηδψζεη επίζεκα
απηνχ αληίγξαθα εηο ηαο ινηπάο Γπλάκεηο αίηηλεο ζα ππνγξάςσζη ηελ πλζήθελ
Δηξήλεο κεηά ηεο Σνπξθίαο.
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
M. ISΜΔΣ
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ
ΟΗ

ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ

ΣΟΤΡΚΟΗ

ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΗ,

δεφλησο

εμνπζηνδνηεκέλνη, δεινχζηλ φηη ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο, ρσξίο λ' αλακείλε ηελ
έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ κεηά ηεο Διιάδνο
ζπλαθζείζεο πκβάζεσο πεξί αληαιιαγήο ησλ Διιεληθψλ θαη Σνπξθηθψλ
πιεζπζκψλ, θαη θαη' εμαίξεζηλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο πκβάζεσο ηαχηεο, ζέιεη
απειεπζεξψζεη, άκα ηε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Δηξήλεο, ηνπο ηθαλνχο άξξελαο
(homines valides) πεξί σλ πξνλνεί ην άξζξνλ 4 ηεο ξεζείζεο πκβάζεσο θαη
εμαζθαιίζεη ηελ αλαρψξεζίλ ησλ.
ΔΓΔΝΔΣΟ εηο ηξηπινχλ ελ Λσδάλλε, ηελ ηξηαθνζηήλ Ηαλνπαξίνπ ηνπ
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ρηιηνζηνχ ελληαθνζηνζηνχ εηθνζηνχ ηξίηνπ έηνπο.
Μ. ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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VII. ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΔΡΗ ΑΠΟΓΟΔΧ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ
ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΣΧΝ ΑΗΥΜΑΛΧΣΧΝ ΠΟΛΔΜΟΤ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 30 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 1923
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΟΗ ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΗ,
ελεξγνχληεο δπλάκεη ησλ πιεξεμνπζίσλ απηψλ εγγξάθσλ, επξεζέλησλ ελ πιήξεη
ηάμεη θαη θαηά ηνπο απαηηνπκέλνπο ηχπνπο, ζπλεθψλεζαλ επί ησλ αθνινχζσλ
δηαηάμεσλ, επί ησ ηέιεη ηεο εμαζθαιίζεσο ηεο ακνηβαίαο απνδφζεσο ησλ
θαηαθξαηνπκέλσλ ήδε ελ Διιάδη θαη Σνπξθία πνιηηηθψλ θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ
αηρκαιψησλ πνιέκνπ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α' ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΗ
Άξζξνλ 1.
Οη φκεξνη θαη νη πνιηηηθνί αηρκάισηνη Σνχξθνη, νη ήδε θαηαθξαηνχκελνη ελ
Διιάδη, ζα παιηλνζηήζσζη ηε κεξίκλε ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο, ήηηο θαη'
αξρήλ ζέιεη κεηαθέξε εηο κελ ηελ κχξλελ, ηα εμ Αλαηνιίαο θαηαγφκελα
πξφζσπα, εηο δε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιηλ ηα θαηαγφκελα εθ Θξάθεο.
Ζ απφδνζηο, ινγηδφκελε απφ ηεο ελ Διιάδη επηβηβάζεσο, ζέιεη αξρίζεη θαη'
αξρήλ επηά εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνχζεο πκθσλίαο. Γένλ δε λα
έρε πεξαησζή:
α) εληφο πξνζεζκίαο κε ππεξβαηλνχζεο δχν εβδνκάδαο, σο πξνο ηα
πξφζσπα ηα ζεκεηνχκελα ελ ηνηο ρνξεγεζείζη ππφ ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο
θαηαιφγνηο·
β) εληφο δε ηεο βξαρπηέξαο πξνζεζκίαο, σο πξνο ηα αλαδεηεηέα
πξφζσπα, ηα ζεκεηνχκελα ελ ηνηο ππφ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ρνξεγεζείζη
θαηαιφγνηο.
Άξζξνλ 2.
Οη φκεξνη θαη πνιηηηθνί αηρκάισηνη 'Έιιελεο, νη ηπρφλ θαηαθξαηνχκελνη ππφ
ησλ Σνχξθσλ, ζέινπζη ζπγθεληξσζή ελ κχξλε ή ελ Κσλζηαληηλνππφιεη, ηε
κεξίκλε ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, θαηά ηξφπνλ ψζηε ε κελ παιηλφζηεζηο
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απηψλ λα δχλαηαη λα ιαβή ρσξάλ επζχο κεηά ηελ ησλ ηνχξθσλ πνιηηηθψλ νκήξσλ,
ησλ αλαθεξνκέλσλ ελ ησ εδαθίσ α) ηνπ άξζξνπ 1, ε δε παιηλφζηεζηο ησλ
αλαδεηεηέσλ πξνζψπσλ, σο νίνλ ηε ηάρηνλ.
΄Αξζξνλ 3.
Οη θαηάινγνη ηεο παιηλνζηήζεσο, νη παξαδνζέληεο ακνηβαίσο ππφ ηεο
Διιεληθήο θαη ηνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, ζέινπζη ζπκπιεξσζή βξαδχηεξνλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β’ ΑΗΥΜΑΛΧΣΟΗ ΠΟΛΔΜΟΤ
΄Αξζξνλ 4.
Δπζχο σο θαηαζηή δπλαηφλ κεηά ηελ εκέξαλ ηεο απνδφζεσο ππφ ηεο
Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο εηο ηελ Σνπξθηθήλ ησλ ηνχξθσλ πνιηηηθψλ νκήξσλ, ησλ
αλαθεξνκέλσλ ελ ησ εδαθίσ α) ηνπ άξζξνπ 1, θαη εληφο πξνζεζκίαο κε
ππεξβαηλνχζεο δέθα πέληε εκέξαο απφ ηεο εκέξαο ηαχηεο, ε Διιάο ζέιεη
απνδψζεη εηο ηελ Σνπξθίαλ θαη κεηαθέξεη εηο κχξλελ, εθάπαμ, ην ζχλνινλ ησλ
αηρκαιψησλ πνιέκνπ νπο θαηαθξαηεί.
Ζ Σνπξθία ζέιεη απνδψζεη είηα εηο ηελ Διιάδα ίζνλ αξηζκφλ ειιήλσλ
αηρκαιψησλ

πνιέκνπ,

αμησκαηηθφλ

πξνο

αμησκαηηθφλ,

ζηξαηηψηελ

πξνο

ζηξαηηψηελ. Οη αηρκάισηνη νχηνη ζέινπζη ζπγθεληξσζή ππφ ηεο Σνπξθηθήο
Κπβεξλήζεσο ελ δένληη ρξφλσ θαη θαηαιιήισ ηφπσ, νχησο ψζηε λα θαηαζηή
δπλαηή ε παιηλφζηεζηο απηψλ θαηά ηελ επηζηξνθήλ ησλ ειιεληθψλ πινίσλ, άηηλα
κεηέθεξαλ ηνπο ηνχξθνπο αηρκαιψηνπο πνιέκνπ.
Οη ινηπνί έιιελεο αηρκάισηνη πνιέκνπ ζα παιηλνζηήζσζη ηε κεξίκλε ηεο
Σνπξθίαο, άκα ηε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Δηξήλεο θαη εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ
απφ ηεο ππνγξαθήο ηαχηεο.
΄Αξζξνλ 5.
Ζ Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζπκθσλνχζηλ φπσο, επί ζθνπψ
θαηεπλαζκνχ, επεθηείλσζηλ ακνηβαίσο ην επεξγέηεκα ηεο ακλεζηείαο εηο πάληαο
ηνπο ππ' απηψλ θαηαθξαηνπκέλνπο αηρκαιψηνπο πνιέκνπ θαη πνιηηηθνχο, εηο ηε
ηνπο ππνθεηκέλνπο ή

θαηαδηθαζζέληαο εηο πνηλάο δηα

θαθνπξγήκαηα ή
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πιεκκειήκαηα θνηλνχ δηθαίνπ, σο θαη εηο ηνπο ππνθεηκέλνπο εηο ηηκσξίαο ή
ηηκσξεζέληαο δη' αληηπεηζαξρηθά παξαπηψκαηα. Αη δχν Κπβεξλήζεηο ζπκθσλνχζη
λα επαλαθέξσζηλ απηνχο εηο ηαο παηξίδαο ησλ, αδηαθξίησο θαη ρσξίο λα ιεθζή
ππ' φςηλ ε ιήμηο ηεο πνηλήο ή ηεο αξμακέλεο δηαδηθαζίαο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ' ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Άξζξνλ 6.
Γηεζλήο Δπηηξνπή, πεξηιακβάλνπζα ηξεηο αληηπξνζψπνπο ησλ Δηαηξεηψλ
ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ππεθφνπο ησλ κε ζπκκεηαζρφλησλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ
1914-1918 Κξαηψλ θαη έλα αληηπξφζσπνλ εθάζηεο ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο
Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο, ζα αλαιάβε λα δηεπζχλε ηαο εξγαζίαο ηαο αθνξψζαο
ηελ απφδνζηλ ησλ νκήξσλ θαη πνιηηηθψλ αηρκαιψησλ σο θαη ηελ αληαιιαγήλ ησλ
αηρκαιψησλ πνιέκνπ, ππφ ηνπο φξνπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ελ ηνηο άλσ
Κεθαιαίνπ Α' θαη Β'. Ζ Δπηηξνπή αχηε ζα θαζνξίζε ηνλ ηξφπνλ ησλ εξγαζηψλ
ηνχησλ θαη ζα επίβιεςε ηελ εθηέιεζηλ απηψλ, ζα αλαιάβε ηδία φπσο:
α) παξαιάβε παξά ησλ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ Αξρψλ, εηο ηα ζεκεία ηεο
επηβηβάζεσο, ηνπο πξνο παιηλφζηεζηλ νκήξνπο θαη αηρκαιψηνπο, εμειέγμε ηνλ
αξηζκφλ θαη ηελ ηαπηφηεηα απηψλ, θαη δηελεξγήζε ηελ παξάδνζηλ ησλ νκήξσλ θαη
αηρκαιψησλ ηνχησλ εηο ηαο ηνπξθηθάο θαη ειιεληθάο Αξράο, εηο ηα ζεκεία ηεο
απνβηβάζεσο·
β) θαλνλίζε, απφ θνηλνχ κεηά ηεο Διιεληθήο θαη Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο,
ηελ κεηαθνξάλ απφ ησλ ιηκέλσλ ηεο επηβηβάζεσο ησλ πξνο παιηλφζηεζηλ
ηνχξθσλ θαη ειιήλσλ νκήξσλ θαη αηρκαιψησλ. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζηο ζα
παξάζρε επί ηνχησ ηα αλαγθαηνχληα ζαιάζζηα κεηαθνξηθά κέζα·
γ) πξνβή, ελ ζπλεξγαζία κεηά ησλ Κπβεξλήζεσλ θαη Αξρψλ ηεο Διιάδνο
θαη ηεο Σνπξθίαο, εηο πάζαο ηαο αλαγθαίαο εξεχλαο θαη αλαθξίζεηο πξνο
εμαθξίβσζηλ ηεο ηχρεο ησλ πνιηηηθψλ νκήξσλ θαη αηρκαιψησλ πνιέκνπ ησλ
δεηνπκέλσλ ππφ ηεο κηαο ή ηεο εηέξαο ησλ Κπβεξλήζεσλ ηνχησλ θαη κε
παξαδνζέλησλ εηζέηη.
Αη ελδηαθεξφκελαη Κπβεξλήζεηο ππνρξενχληαη λα παξάζρσζηλ εηο ηελ
Δπηηξνπήλ πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ πάζαλ ηελ ζπλδξνκήλ απηψλ σο θαη πάζαλ
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επθνιίαλ.
Άξζξνλ 7.
Σα έμνδα ζπληεξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο ζα βαξχλσζηλ εμ
ίζνπ ηελ Διιεληθήλ θαη ηελ Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ.
Ζ παξνχζα πκθσλία άξμεηαη ακέζσο ηζρχνπζα.
ΔΓΔΝΔΣΟ εηο ηξηπινχλ ελ Λσδάλλε, ηελ ηξηαθνζηήλ Ηαλνπαξίνπ ηνπ
ρηιηνζηνχ ελλεαθνζηνζηνχ εηθνζηνχ ηξίηνπ έηνπο.
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Μ. ISMET
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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VIII. ΓΖΛΧΗ ΠΔΡΗ AΜΝΖΣEΗA ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΝΣΑ ΣΖ 24Ζ ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Σσλ ππνγξαςαζψλ ηελ ππφ ζεκεξηλήλ εκεξνκελίαλ πλζήθελ Δηξήλεο
Γπλάκεσλ δηαπλεφκελσλ εμ ίζνπ ππφ ηεο επηζπκίαο φπσο ξίςσζηλ εηο ιήζελ ηα
γεγνλφηα, άηηλα δηεηάξαμαλ ηελ εηξήλελ ελ Αλαηνιή.
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, ελεξγνχληεο δπλάκεη ησλ πιεξεμνπζίσλ απηψλ,
ζπλεθψλεζαλ φπσο πξνβψζηλ εηο ηελ επνκέλελ δήισζηλ:
1. Οπδείο θαηνηθψλ ή θαηνηθήζαο ελ Σνπξθία θαη, αληηζηνίρσο, νπδείο
θαηνηθψλ ή θαηνηθήζαο ελ Διιάδη, ζέιεη ελνριεζή ή θαθνπνηεζή ελ Σνπξθία θαη,
αληηζηνίρσο, ελ Διιάδη, πθ' νηαλδήπνηε πξφθαζηλ, ιφγσ ηεο ζηξαηησηηθήο ή
πνιηηηθήο απηνχ δηαγσγήο, ή ιφγσ νηαζδήπνηε βνεζείαο, παξαζρεζείζεο ηπρφλ εηο
μέλελ ηηλά Γχλακηλ, εθ ησλ ππνγξαςαζψλ ηελ ππφ ζεκεξηλήλ εκεξνκελίαλ
πλζήθελ Δηξήλεο, ή εηο ηνπο ππεθφνπο απηήο, κεηαμχ ηεο 1εο Απγνχζηνπ 1914
θαη ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 1922.
2. Οπδείο ησλ θαηνίθσλ ησλ εθ ηεο Σνπξθίαο απνζπψκελσλ εδαθψλ
δπλάκεη ηεο ξεζείζεο πεξί Δηξήλεο πλζήθεο ζέιεη σζαχησο ελνριεζή ή
θαθνπνηεζή, είηε ιφγσ ηεο δπζκελνχο ή επκελνχο πξνο ηελ Σνπξθίαλ πνιηηηθήο ή
ζηξαηησηηθήο δηαγσγήο απηνχ, θαηά ηελ κεηαμχ ηεο 1εο Απγνχζηνπ 1914 θαη 20εο
Ννεκβξίνπ

1922

ρξνληθήλ πεξίνδνλ,

είηε

ιφγσ ηνπ

δηαθαλνληζκνχ ηεο

ππεθνφηεηαο απηνχ δπλάκεη ηεο απηήο πλζήθεο.
3. Πιήξεο θαη ηειεία ακλεζηεία ζέιεη ακνηβαίσο ρνξεγεζή ππφ ηεο
Σνπξθηθήο θαη ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο δηα παλ δηαπξαρζέλ θαηά ηελ απηήλ
ρξνληθήλ πεξίνδνλ θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πξνθαλψο ζπλαθέο πξνο πνιηηηθά
γεγνλφηα ιαβφληα ρψξαλ δηαξθνχζεο ηεο πεξηφδνπ ηαχηεο.
4. Οη ππήθννη ηνχξθνη θαη αληηζηνίρσο, νη ππήθννη ησλ ινηπψλ Γπλάκεσλ
ησλ ππνγξαςαζψλ ηελ ππφ ζεκεξηλήλ εκεξνκελίαλ πλζήθελ Δηξήλεο, νίηηλεο
έρνπζη ηπρφλ ζπιιεθζή, θαηαδησρζή ή θαηαδηθαζζή παξά ησλ Αξρψλ ησλ
εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ, ή, αληηζηνίρσο, παξά ησλ ηνπξθηθψλ Αξρψλ, δηα ιφγνπο
πνιηηηθήο ή ζηξαηησηηθήο θχζεσο πξνγελεζηέξνπο ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 1922, επί
εδάθνπο παξακέλνληνο ηνπξθηθνχ δπλάκεη ηεο εηξεκέλεο πεξί Δηξήλεο πλζήθεο,
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ζέινπζηλ επσθειεζή ηεο ακλεζηείαο, εάλ δε θαηαθξαηψληαο ζέινπζη παξάδνζε
εηο ηαο Αξράο ησλ Κξαηψλ ησλ νπνίσλ ηπγράλνπζηλ ππήθννη. Ζ δηάηαμηο αχηε
εθαξκφδεηαη

σζαχησο

επί

ησλ

ηνχξθσλ

ππεθφσλ

ησλ

ζπιιεθζέλησλ,

θαηαδησρζέλησλ ή θαηαδηθαζζέλησλ ππφ ησλ Αξρψλ ησλ Γπλάκεσλ αίηηλεο
θαηείραλ κέξνο ηνπ σο άλσ εδάθνπο, θαη δη' αδίθεκα έηη θνηλνχ δηθαίνπ δηαπξαρζέλ
πξν ηεο εηξεκέλεο εκεξνκελίαο, έζησ θαη αλ νχηνη κεηεθέξζεζαλ εθηφο ηεο
Σνπξθίαο, εμαηξέζεη εθείλσλ, νίηηλεο εγέλνλην έλνρνη πξάμεσο επελεγθνχζεο
ζάλαηνλ ή βαξχλ ηξαπκαηηζκφλ ελαληίνλ κέινπο ηηλφο ησλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο.
5. Πάζα εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ απαγγειζείζα θαηαδίθε ζέιεη αθπξσζή, πάζα
δε εθθξεκήο θαηαδίσμηο ζέιεη παχζεη.
6. Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο, ζπκκεξηδνκέλε ηνλ πξνο γεληθήλ εηξήλεπζηλ
πφζνλ πθ' νπ δηαπλένληαη πάζαη αη Γπλάκεηο, δηαδεινί ηελ πξφζεζηλ απηήο φπσο
κε ακθηζβήηεζε ηαο ππφ ηελ αηγίδα ησλ πκκάρσλ γελφκελνο ελεξγείαο, θαηά ηελ
κεηαμχ ηεο 20εο Οθησβξίνπ 1918 θαη 20εο Ννεκβξίνπ 1922 ρξνληθήλ πεξίνδνλ,
πξνο απνθαηάζηαζηλ ησλ δηαζπαξεηζψλ ιφγσ ηνπ πνιέκνπ νηθνγελεηψλ θαη
απφδνζηλ εηο ηνπο λνκίκνπο δηθαηνχρνπο σλ πεξηνπζηψλ απηψλ.
Οπρ' ήηηνλ, ε πξφζεζηο αχηε δελ απνθιείεη ην ελδερφκελνλ ηεο
αλαζεσξήζεσο

ησλ

σο

άλσ

ελεξγεηψλ,

εάλ

ηνχην

αηηεζή

ππφ

ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ. Αη ζρεηηθνί πξνο ηα πξφζσπα θαη ηαο πεξηνπζίαο απαηηήζεηο
ζέινπζηλ εμεηαζζή ππφ Δπηηξνπήο, ζπγθεηκέλεο εμ ελφο αληηπξνζψπνπ ηεο
Δξπζξάο Ζκηζειήλνπ θαη ελφο αληηπξνζψπνπ ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. Δλ
πεξηπηψζεη δηαθσλίαο, νη αληηπξφζσπνη νχηνη ζέινπζηλ εθιέμεη επηδηαηηεηήλ κε
επεξρφκελεο δε ζπκθσλίαο επί ηεο εθινγεο απηνχ, ν ελ ιφγσ επηδηαηηεηήο
δηνξηζζήζεηαη ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
7. Ζ Βξεηηαληθή, ε Γαιιηθή θαη ε Ηηαιηθή Κπβέξλεζηο, αλαγλσξίδνπζαη ην
ιπζηηειέο ηνπ θαηεπλαζηηθνχ κέηξνπ, ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ελ ησ άξζξσ 5 ηεο απφ
30 Ηαλνπαξίνπ 1923 κεηαμχ ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο
πκθσλίαο πεξί απνδφζεσο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ θαη αληαιιαγήο ησλ
αηρκαιψησλ πνιέκνπ, δεινχζηλ φηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα απνδερζψζηλ, επ'
ακνηβαηφηεηη εθ κέξνπο ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, ηαο απηάο δηαηάμεηο ππέξ
ησλ ηπρφλ θαηαθξαηνπκέλσλ εηζέηη ηνχξθσλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ θαη πνιηηψλ,
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εμαηξέζεη εθείλσλ, νίηηλεο δηέπξαμαλ θαθνπξγήκαηα θαη πιεκκειήκαηα θνηλνχ
δηθαίνπ κεηά ηελ 20ήλ Ννεκβξίνπ 1922.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G. C. MONTAGNA
Κ. OTCHIAI
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Const. DIAMANDY
Const. CONTZESCO
Μ. ISMET
Dr.RIZA NOUR
HASSAN
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ
πκθσλείηαη φηη, παξά ηελ 1ελ παξάγξαθνλ ηεο πεξί ακλεζηείαο
Γειψζεσο, ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο επηθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα λα απαγφξεπζε
ηελ ελ Σνπξθία δηακνλήλ θαη κεηάβαζηλ εηο 150 πξφζσπα, πεξηιακβαλφκελα εηο
ηελ θαηεγνξίαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ελ ηε εηξεκέλε παξαγξάθσ αηφκσλ. Καηά
ζπλέπεηαλ, ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζα δχλαηαη λα απέιαζε ηνπ εδάθνπο ηεο, εθ
ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ, ηα λπλ ηπρφλ επξηζθφκελα ελ απηψ θαη λ' απαγφξεπζε
ηελ επηζηξνθήλ ησλ ελ ησ εμσηεξηθψ δηακελφλησλ. Σα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ
ηνχησλ ζα επηζπλαθζψζηλ εηο ηελ πξνθήξπμηλ ακλεζηείαο, ήηηο ζέιεη δεκνζηεπζή
παξά ηεο εηξεκέλεο Κπβεξλήζεσο θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο ππφ ζεκεξηλήλ

-145-

ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο πξνο εθαξκνγήλ ηεο εηξεκέλεο Γειψζεσο, δη' φ,ηη
αθνξά ηελ Κπβέξλεζηλ ηαχηελ. Πξνο ηνχηνηο ζπκθσλείηαη, φηη, ελ ή πεξηπηψζεη ε
Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ήζειελ απνθαζίζε, θαζ' ελ εμεδήισζε πξφζεζηλ, φπσο ηα
εηξεκέλα πξφζσπα πξνβψζηλ εηο ηελ εθθαζάξηζηλ ησλ ελ Σνπξθία θηεκάησλ θαη
ηεο ινηπήο πεξηνπζίαο απηψλ, ζέιεη παξαζρεζή απηνίο ελλεάκελνο πξνζεζκία
απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο σο άλσ πξνθεξχμεσο πξνο πξαγκαηνπνίεζηλ ηεο
εθθαζαξίζεσο ηαχηεο θαη' αξέζθεηαλ απηψλ θαη φηη ελ πεξηπηψζεη εθθαζαξίζεσο
εθ κέξνπο ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο κεηά ηελ πάξνδνλ ηεο πξνζεζκίαο ηαχηεο,
ην πξντφλ απηήο ζέιεη εμ νινθιήξνπ θαηαβιεζή εηο ηα ελ ιφγσ πξφζσπα.
πκθσλείηαη, σζαχησο, φηη ε 1ε παξάγξαθνο ηεο πεξί ακλεζηείαο
Γειψζεσο νπδακψο ζίγεη ην δηθαίσκα ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο φπσο
θαηαδίσμε ηνπο κε κνπζνπικάλνπο ππεθφνπο απηήο, ηνπο λπλ ή πξνγελεζηέξσο
αλήθνληαο εηο ηνλ ζηξαηφλ ηεο, δηα πξάμεηο απνηεινχζαο παξάιεηςηλ ησλ
ζηξαηησηηθψλ απηψλ θαζεθφλησλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ησλ κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη
ηεο Σνπξθίαο ερζξνπξαμηψλ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G. C. MONTAGNA
Κ. OTCHIAI
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Const. DIAMANDY
Const. CONTZESCO
Μ. ISMET
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Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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IX. ΓΖΛΧΗ ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΔΝ ΔΛΛΑΓΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΧΝ ΚΣΖΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, ελεξγνχληεο δπλάκεη ησλ πιεξεμνπζίσλ απηψλ,
δεινχζηλ, ελ νλφκαηη ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο, φηη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο
ησλ Μνπζνπικάλσλ, νίηηλεο δελ αλαθέξνληαη ελ ηαηο δηαηάμεζη ηεο πκβάζεσο
πεξί αληαιαγήο ησλ πιεζπζκψλ ηεο ππνγξαθείζεο ελ Λσδάλλε ηελ 30ήλ
Ηαλνπαξίνπ 1923, θαη νίηηλεο εγθαηέιεηςαλ ηελ Διιάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
λήζνπ Κξήηεο, πξν ηεο 18εο Οθησβξίνπ 1912ε δηέκεηλαλ πάληνηε εθηφο ηεο
Διιάδνο, δελ ζέινπζη ζηγή. Οη Μνπζνπικάλνη νχηνη ζα δηαηεξήζσζη ην δηθαίσκα
ηεο ειεπζέξαο δηαζέζεσο ησλ ηδηνθηεζηψλ απηψλ.
Πάζαη αη δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα άηηλα ηπρφλ ειήθζεζαλ ή εθεξκφζζεζαλ
εμαηξεηηθψο επί ησλ πεξηνπζηψλ ησλ ελ ιφγσ Μνπζνπικάλσλ, ζέινπζηλ αξζή. Δλ
ε πεξηπηψζεη νη πξφζνδνη ησλ πεξηνπζηψλ ηνχησλ εηζεπξάρζεζαλ ππφ ηεο
Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο ή ησλ ειιεληθψλ Αξρψλ, ρσξίο λα απνδνζψζη κέρξη
ζήκεξνλ ή λα απνηειέζσζηλ αληηθείκελνλ ηδηαηηέξσλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζέινπζη θαηαβιεζή εηο ηνπο ηδηφθηεηνο.
Πάζα απαίηεζηο αθνξψζα ηαο ελ ιφγσ πξνζφδνπο, σο θαη πάζα ηνηαχηε
εξεηδνκέλε εηο ηζρπξηζκφλ ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ φηη εδεκηψζεζαλ σο πξνο ηα
δηθαηψκαηα ησλ εθ ηεο αλίζνπ εθαξκνγήο ησλ γεληθήο θχζεσο κέηξσλ ζέιεη θξηζή
ππφ ηεο πξνβιεπνκέλεο ελ ηε πξνκλεζζείζε πκβάζεη Δπηηξνπήο, ππφ ηνλ φξνλ
φκσο φπσο ατ απαηηήζεηο αχηαη δηαηππσζψζηλ εληφο πξνζεζκίαο εμ κελψλ απφ
ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο. Αη
εηξεκέλαη απαηηήζεηο ζα εμεηαζζψζηλ επεηγφλησο ππφ ηεο Δπηηξνπήο, εηο ηξφπνλ
ψζηε λα θαηαζηή δπλαηή ε έθδνζηο απνθάζεσο επ' απηψλ εληφο ελφο έηνπο ην
βξαδχηεξνλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο εηξεκέλεο πλζήθεο.
Λακβαλνκέλσλ ππ' φςηλ ησλ πξαθηηθψλ δπζρεξεηψλ, αίηηλεο ελδέρεηαη λα
αλαθπψζη δηα ηα σο άλσ αλαθεξφκελα πξφζσπα, ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ, ελ
ζρέζεη πξνο ην δηθαίσκα ηεο ειεπζέξαο δηαζέζεσο ησλ πεξηνπζηψλ απηψλ, ε
Διιεληθή Κπβέξλεζηο δέρεηαη φπσο ηα πξφζσπα ηαχηα επσθειψληαη, εάλ
επηζπκψζη,

ησλ

ππεξεζηψλ

ηεο

πξνεηξεκέλεο

Μηθηήο

Δπηηξνπήο

πξνο

απαιινηξίσζηλ ησλ ηδηνθηεζηψλ απηψλ. Δλλνείηαη φηη ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη ε
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επέκβαζηο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο δελ ζπλεπάγεηαη νπδεκίαλ ππνρξέσζηλ ηεο
Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο φπσο αγνξάζε ηαο ελ ιφγσ ηδηνθηεζίαο θαη φηη έξγνλ ηεο
Δπηηξνπήο ζα πεξηνξηζζή εηο ην λα δηεπθνιχλε ηελ απαιινηξίσζηλ.
Ζ παξνχζα Γήισζηο γίλεηαη ππφ ηνλ φξνλ ακνηβαηφηεηαο ππέξ ησλ
Διιήλσλ ηδηνθηεηψλ, νίηηλεο εγθαηέιεηςαλ ηελ Σνπξθίαλ πξν ηεο 18εο Οθησβξίνπ
1912, ε θαηψθνπλ πάληνηε εθηφο ηεο Σνπξθίαο.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
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Υ. ΓΖΛΧΗ ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, ελεξγνχληεο δπλάκεη ησλ πιεξεμνπζίσλ απηψλ,
δεινχζηλ φηη ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζε ζέιεη δηνξίζε δηα κίαλ πεληαεηίαλ ηξεηο
Δπξσπαίνπο εηδηθνχο ηαηξνχο, σο πκβνχινπο ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηνηθήζεσο ησλ
ζπλφξσλ. Οη ηαηξνί νχηνη ζα ζεσξψληαη σο ππάιιεινη ηνχξθνη, εμαξηψκελνη εθ
ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Τγείαο, ζα εθιέγσληαη ππφ ηεο εηξεκέλεο Κπβεξλεζεσο εθ
θαηαιφγνπ εμ νλνκάησλ, θαηαξηηδνκέλνπ εθ ζπκθψλνπ ππφ ηεο Δπηηξνπήο
Τγηεηλήο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαη ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Γεκνζίαο Τγηεηλήο.
Αη απνδνραί σο θαη νη ινηπνί φξνη ηεο ππεξεζίαο απηψλ ζα θαζνξηζζψζηλ απφ
θνηλνχ κεηαμχ ηεο εηξεκέλεο Κπβεξλήζεσο θαη ησλ πξνεηξεκέλσλ δπν δηεζλψλ
Οξγαληζκψλ.
Ζ Σνπξθηθή Τγεηνλνκηθή Γηνίθεζηο ζέιεη θαηαξηίζεη, ηε ζπλδξνκή ησλ ηξηψλ
σο άλσ Δπξσπαίσλ πκβνχισλ, θαλνληζκφλ θαζνξίδνληα ηελ δηνξγάλσζηλ ηεο
πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ησλ παξαιίσλ θαη ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο. Ο θαλνληζκφο
νχηνο ζέιεη πξνζαξκνζζή πξνο ηαο δηαηάμεηο ησλ δηεζλψλ πγεηνλνκηθψλ
πκβάζεσλ, φζνλ αθνξά δε ηα ηελά, πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο ππνγξαθείζεο
ζήκεξνλ πκβάζεσο πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ηελψλ.
Σν

πξντφλ

ησλ

ππφ

ηεο

Σνπξθηθήο

Γηνηθήζεσο

εηζπξαηηνκέλσλ

πγεηνλνκηθψλ ηειψλ ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθψο δηα ηαο αλάγθαο ηεο πγεηνλνκηθήο
ππεξεζίαο

ηεο

Σνπξθίαο

θαη

ζα

εγγξάθεηαη

εηο

ζπκπιεξσκαηηθφλ

πξνυπνινγηζκφλ, ζπληαζεζφκελνλ επί ηνχησ ηε κεξίκλε ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο
Τγείαο.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
ISMET
Dr. RIZA NOUR HASSAN
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XI. ΓΖΛΧΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΔΧ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Ζ Σνπξθηθή Αληηπξνζσπεία έζρελ ήδε ηελ επθαηξίαλ λα γλσζηνπνίεζε φηη
ε Κπβέξλεζηο ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλειεχζεσο ηεο Σνπξθίαο είλαη εηο ζέζηλ λα
εμαζθαιίζε εηο ηνπο μέλνπο, ελψπηνλ ησλ Σνπξθηθψλ Γηθαζηεξίσλ, πάζαλ
εγγχεζηλ θαιήο δηθαηνζχλεο θαη φηη δχλαηαη λα επαγξππλή επ' απηψλ ελ ηε πιήξεη
ελαζθήζεη ηεο θπξηαξρίαο ηεο θαη άλεπ νπδεκηάο μέλεο επεκβάζεσο, Οπρ' ήηηνλ
φκσο είλαη δηαηεζεηκέλε λα πξνβή εηο εξεχλαο θαη κειέηαο πξνο εηζαγσγήλ ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ, αο ε πξφνδνο ησλ εζψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ επηβάιιεη.
Δλ ησ πλεχκαηη ηνχησ νη ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, ελεξγνχληεο δπλάκεη ησλ
πιεξεμνπζίσλ απηψλ, πξνβαίλνπζηλ εηο ηελ επνκέλελ δήισζηλ:
1. Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο πξνηίζεηαη λα πξνζιάβε ακέζσο εηο ηελ
ππεξεζίαλ ηεο, δη' ελ ρξνληθήλ πεξίνδνλ ήζειε θξίλεη αλαγθαίαλ, πάλησο φκσο
νπρί θαησηέξαλ ησλ πέληε εηψλ. Δπξσπαίνπο λνκηθνχο πκβνχινπο, νπο ζα
εθιέμε εθ θαηαιφγνπ θαηαξηηδνκέλνπ ππφ ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο
Γηθαηνζχλεο ηεο Υάγεο κεηαμχ ησλ λνκνκαζψλ, ππεθφσλ ησλ κε κεηαζρνπζψλ
ηνπ πνιέκνπ 1914-1918 ρσξψλ, νίηηλεο ζα πξνζιεθζψζηλ σο ηνχξθνη δεκφζηνη
ππάιιεινη.
2. Οη λνκηθνί νχηνη χκβνπινη ζα εμαξηψληαη εθ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο
Γηθαηνζχλεο θαη ζα εδξεχσζηλ, νη κελ ελ ηε πφιεη ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, νη δε
ελ ηε πφιεη ηεο κχξλεο, ζα κεηέρσζη ησλ εξγαζηψλ ησλ λνκνζεηηθψλ επηηξνπψλ
θαη ζα ψζηλ επηθνξηηζκέλνη λα παξαθνινπζψζη, ρσξίο λα αλακηγλχσληαη εηο ηελ
εμάζθεζηλ ησλ θαζεθφλησλ ησλ δηθαζηψλ, ηελ ιεηηνπξγίαλ ησλ πνιηηηθψλ,
εκπνξηθψλ θαη πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, θαη δηαβηβάδσζηλ εηο ηνλ Τπνπξγφλ ηεο
Γηθαηνζχλεο πάζαλ έθζεζηλ θξηζεζνκέλελ αλαγθαίαλ· ζα είλαη εληεηαικέλνη λα
δέρσληαη πάζαλ θαηαγγειίαλ ήηηο ήζειε ηπρφλ πξνθχςεη είηε εθ ηεο απνλνκήο ηεο
αζηηθήο, εκπνξηθήο ή πνηληθήο δηθαηνζχλεο, είηε εθ ηεο εθηειέζεσο ησλ πνηλψλ,
είηε εθ ηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ, ππνρξενχκελνη λα θέξσζη ηαχηελ εηο γλψζηλ
ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο απζηεξάο ηεξήζεσο ηεο
ηνπξθηθήο λνκνζεζίαο.
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ζα είλαη σζαχησο εληεηαικέλνη λα δέρσληαη ηαο θαηαγγειίαο αίηηλεο
δπλαηφλ λα πξνθχςσζηλ εθ ησλ θαη' νίθνλ επηζθέςεσλ, εξεπλψλ ή ζπιιεςεσλ,
ησλ κέηξσλ ηνχησλ, άκα ηε ιήςεη ησλ, ελ ηαηο δηθαζηηθαίο πεξηθεξείαηο
Κσλζηαληηλνππφιεσο

θαη

κχξλεο,

θεξνκέλσλ

εηο

γλψζηλ

ηνπ

λνκηθνχ

πκβνχινπ δηα ηνπ επηηνπίνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο· ν
ιεηηνπξγφο νχηνο ζα δχλαηαη, ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, λα επηθνηλσλή απ' επζείαο
κεηά ηνπ λνκηθνχ πκβνχινπ.
3. Δπί πιεκκειεκάησλ, δένλ πάληνηε λα απαγγέιιεηαη ε επί εγγπήζεη
απφιπζηο, εθηφο αλ ε δεκνζία αζθάιεηα ήζειελ εθ ηνχηνπ δηαηξέμεη θίλδπλνλ ή εάλ
ε πξνζσξηλε απφιπζηο ήζειε παξαθσιχζεη ηελ θαιήλ πνξείαλ ηεο αλαθξίζεσο
ηεο ππνζέζεσο.
4.

Δλ

ηαηο

αζηηθαίο

ή

εκπνξηθαίο

ππνζέζεζηλ

επηηξέπεηαη

παλ

ζπλππνζρεηηθφλ ή πάζα δηαηηεηηθή ξήηξα, νη δε επ' απηψλ εθδηδφκελαη δηαηηεηηθαί
απνθάζεηο ζα εθηειψληαη θαηφπηλ ζεσξήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ησλ Πξσηνδηθψλ, κε
δπλακέλνπ λα αξλεζή ηελ ζεψξεζηλ απηνχ, εηκή κφλνλ αλ ε απφθαζηο αληίθεηηαη
εηο ηελ δεκφζηνλ ηάμηλ.
5. Ζ παξνχζα Γήισζηο ζα ηζρχε επί πέληε έηε. ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε
24ε Ηνπιίνπ 1923.
ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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XII. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ ΠΔΡΗ ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΧΝ ΣΗΝΧΝ ΔΝ ΣΖ ΟΘΧΜΑΝΗΚΖ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΖΛΧΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Σεο ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ, ηεο ΓΑΛΛΗΑ, ηεο ΗΣΑΛΗΑ, ηεο
ΔΛΛΑΓΟ, ηεο ΡΟΤΜΑΝΗΑ, ηνπ ΔΡΒΟ-ΚΡΟΑΣΟ-ΛΟΒΔΝΗΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ θαη
ηεο ΣΟΤΡΚΗΑ αγνκέλσλ εθ ηεο επηζπκίαο φπσο δηαθαλνλίζσζηλ απφ θνηλνχ ηα
δεηήκαηα ηα αθνξψληα εηο παξαρσξήζεηο ηηλάο γελνκέλαο ελ ηε Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία.
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη, ζπκθσλνχζηλ επί ησλ
αθνινχζσλ δηαηάμεσλ:
ΣΜΖΜΑ Α'
Άξζξνλ 1.
Γηαηεξνχληαη ελ ηζρχη ηα ζπκβφιαηα παξαρσξήζεσλ θαη αη κεηαγελέζηεξαη
ζρεηηθαί ζπκθσλίαη, ηα δεφλησο ζπλνκνινγεζέληα, πξν ηεο 29εο Οθησβξίνπ
1914, κεηαμχ ηεο Οζσκαληθήο Κπβεξλήζεσο ή ηνπηθήο ηηλφο Αξρήο αθ' ελφο, θαη
ησλ ππεθφσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηαηξεηψλ) ησλ ζπκβαιινκέλσλ
Γπλάκεσλ, εθηφο ηεο Σνπξθίαο, αθ' εηέξνπ.
Άξζξνλ 2.
Η. Σε αηηήζεη ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, ζ' αλαζηαιψζηλ αη πξάμεηο αη
πξνβιεπφκελαη ελ ηνηο ζπλνκνινγεζείζη ζπκβνιαίνηο κεηαμχ ηεο Οζσκαληθήο
Κπβεξλήζεσο θαη ηνπ Sir W.G. Armstrong Whitworth and Co Limited et Vickers
Limited θαηά ηα έηε 1913 θαη 1914, αλαθνξηθψο πξνο ηελ ζχζηαζηλ θαη ηελ
παξαρψξεζηλ ηεο ζπλελδηαθεξνκέλεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξηθήο Δηαηξείαο ησλ
δεμακελψλ, λαπζηάζκσλ θαη λαππεγείσλ.
Μεηαμχ ησλ δχν κεξψλ δηεμαρζήζνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο απνζθνπνχζαη
εηο ηελ ηξνπνπνίεζηλ ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ ηνχησλ ή εηο λέαλ παξαρψξεζηλ
έρνπζαλ σο αληηθείκελνλ επηρείξεζηλ ζεσξνπκέλελ σο ίζεο ζπνπδαηφηεηαο.
Δλ ε πεξηπηψζεη, εληφο εμ κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο ππφ
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ζεκεξηλήλ εκεξνκελίαλ πλζήθεο Δηξήλεο, δελ ήζειελ επέιζεη ζπκθσλία κεηαμχ
ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο θαη ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ, είηε πεξί ηξνπνπνηήζεσο
ησλ φξσλ ησλ εηξεκέλσλ ζπκβάζεσλ, είηε πεξί λέαο παξαρσξεζεσο, αη
πξναλαθεξφκελαη εηαηξείαη ζα έρσζη ην δηθαίσκα λα αλαζέζσζηλ εηο ηνπο
ζπκθψλσο ησ άξζξσ 5 δηνξηδνκέλνπο πξαγκαηνγλψκνλαο ηνλ θαζνξηζκφλ ησλ
φξσλ ηεο λέαο παξαρσξήζεσο, ήηηο γελήζεηαη σο αληηζηάζκηζκα ηεο δηαιχζεσο
ησλ παιαηψλ ζπκβάζεσλ.
Δλλνείηαη, φκσο, φηη, ελ ε πεξηπηψζεη νη ππφ ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ
θαζνξηζζεζφκελνη δηα ηελ λένλ παξαρψξεζελ φξνη δελ ήζειαλ ζεψξεζε
ζπκθέξνληεο ππφ ηνπ ελφο ε ηνπ άιινπ ησλ κεξψλ, ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο
ππνρξενχηαη φπσο θαηαβάιε εηο ηαο εηξεκέλαο εηαηξείαο πάζαλ απνδεκίσζηλ
θξηζεζνκέλελ ππφ ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ σο δηθαίαλ δηα ηελ πξαγκαηηθήλ
δεκίαλ ελ αχηαη

ππέζηεζαλ

ιφγσ

ηεο δηαιχζεσο

ηεο

παιαηάο απηψλ

παξαρσξεζεσο.
II. Δλ ε πεξηπηψζεη, εληφο εμ κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο ππφ
ζεκεξηλήλ

εκεξνκελίαλ

πλζήθεο

Δηξήλεο,

ε

Γεληθή

Γηεχζπλζηο

ησλ

ηδεξνδξφκσλ δελ ήζειελ αλαθηήζεη, εμ νηνπδεπνηε ιφγνπ, ηελ γελνκέλελ απηή
ησ 1914 παξαρψξεζηλ θαηαζθεπήο θαη εθκεηαιιεχζεσο ησλ ζηδεξνδξφκσλ
ακςνχληνο - ηβάο, ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχηαη ηε αηηήζεη ηεο εηαηξείαο,
λα πνηήζεηαη λέαλ πξνο ηαχηελ παξαρψξεζηλ σο αληηζηάζκηζκα. Δλ πεξηπηψζεη
δηαθσλίαο σο πξνο ηελ ηζνηηκίαλ ηνπ αληηζηαζκίζκαηνο ηνχηνπ, νη δηνξηδφκελνη
ζπκθψλσο ησ άξζξσ 5 πξαγκαηνγλψκνλεο ζα θαζνξίζσζη, πξνο επίηεπμηλ ηεο
ηζνηηκίαο ηαχηεο, ηελ έθηαζηλ θαη ηνπο φξνπο εθκεηαιιεχζεσο ηεο λέαο ηαχηεο
παξαρσξήζεσο.
Δλλνείηαη φηη, εάλ ε Γεληθή Γηεχζπλζηο επαλαθηήζεηαη ηελ παξαρψξεζηλ
ακςνχληνο -ηβάο, ε παξαρψξεζηο αχηε ζέιεη δηαξξπζκηζζή θαηά ηελ ππφ ηνπ
άξζξνπ 5 πξνβιεπνκέλελ δηαδηθαζίαλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Δλ πεξηπηψζεη
αληηζηαζκίζεσο δηα λέαο παξαρσξήζεσο, ην δηθαίσκα δηαξξπζκίζεσο ιεθζήζεηαη
σζαχησο ππ' φςηλ.
Δλ ε πεξηπηψζεη νη ππφ ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαζνξηζζεζφκελνη φξνη
ηεο λέαο παξαρσξήζεσο δελ ήζεινλ ζεσξεζή ζπκθέξνληεο ππφ ηνπ ελφο ή ηνπ
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άιινπ ησλ κεξψλ, ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχηαη φπσο θαηαβάιε εηο ηελ
Δηαηξείαλ πάζαλ απνδεκίσζηλ θξηζεζνκέλελ ππφ ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ σο
δηθαίαλ δη' αο ππέζηε πξαγκαηηθάο δεκίαο εθ ηεο αθπξψζεσο ηεο παξαρσξήζεσο
ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ακςνχληνο - ηβάο θαη δηα ηαο δαπαλάο αίηηλεο εγέλνλην ππφ
ηεο Δηαηξείαο δηα ηα επί ηφπνπ έξγα κειέηεο ησλ ινηπψλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ
ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ.
Ζ Σνπξθία ζα απαιιαγή ηειείσο πάζεο ππνρξεψζεσο πξνο ηελ Δηαηξείαλ,
είηε δηα ηεο απνδφζεσο απηή ηεο παξαρσξήζεσο ακςνχληνο - ηβάο, είηε δηα
λέαο παξαρσξεζεσο, είηε ηέινο δηα ηεο θαηαβνιήο ηεο απνδεκηψζεσο, ππφ ηνπο
άλσ πξνβιεπνκέλνπο φξνπο.
Άξζξνλ 3.
Σα θαηφπηλ δηαθαλνληζκνχ ησλ ινγαξηαζκψλ πεξηεξρφκελα πνζά εηο ην
Κξάηνο ή εηο ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ελ ηνηο άξζξνηο 1 θαη 2 αλαθεξνκέλσλ
ζπκβνιαίσλ θαη ζπκθσληψλ, ιφγσ ρξεζηκνπνηήζεσο ππφ ηνπ Κξάηνπο, επί ηνπ
ζεκεξηλνχ εδάθνπο απηνχ, ηεο ηδηνθηεζίαο ή ησλ ππεξεζηψλ ησλ εηξεκέλσλ
δηθαηνχρσλ, ζα πιεξψλσληαη ζπκθψλσο πξνο ηα πθηζηάκελα ζπκβφιαηα ή
ζπκθσλίαο, ή ειιείςεη ζπκβνιαίσλ ή ζπκθσληψλ, θαηά ηελ ππφ ηνπ παξφληνο
Πξσηνθφιινπ πξνβιεπνκέλελ δηαδηθαζίαλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο.
Άξζξνλ 4.
Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6, νη ελ ησ άξζξσ 1
αλαθεξφκελνη φξνη ησλ ζπκβνιαίσλ θαη κεηαγελεζηέξσλ ζπκθσληψλ ζα
πξνζαξκνζζψζηλ, απφ θνηλνχ θαη σο πξνο ηα δχν κέξε, πξνο ηνπο λένπο
νηθνλνκηθνχο φξνπο.
Άξζξνλ 5.
Διιείςεη ζπκθσλίαο εληφο ελφο έηνπο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο
ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζα
απνδερζψζηλ, σο πξνο ηνλ δηθαλνληζκφλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηελ δηαξξχζκηζηλ
ησλ παξαρσξήζεσλ, ηαο απνθάζεηο αίηηλεο ζέινπζη ζεσξεζή σο ζπκθέξνπζαη
θαη δίθαηαη ππφ δχν πξαγκαηνγλσκφλσλ, δηνξηζζεζνκέλσλ ππφ ησλ κεξψλ εληφο
δχν κελψλ απφ ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ πξνβιεπνκέλεο εηεζίαο πξνζεζκίαο. Δλ
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πεξηπηψζεη δηαθσλίαο, νη πξαγκαγλψκνλεο νχηνη ζα ππνβάισζη ηελ δηαθνξάλ εηο
ηξίηνλ πξαγκαηνγλψκνλα, δηνξηδφκελνλ, εληφο δχν κελψλ, ππφ ηεο Σνπξθηθήο
Κπβεξλήζεσο κεηαμχ ηξηψλ πξνζψπσλ, ππεθφσλ ησλ κε κεηαζρνπζψλ ηνπ
πνιέκνπ ηνπ 1914-1918 ρσξψλ, εθ θαηαιφγνπ θαηαξηηζζεζνκέλνπ ππφ ηνπ
Τπνπξγνχ ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Διβεηηθήο Οκνζπνλδίαο.
Άξζξνλ 6.
Οη

δηθαηνχρνη

ησλ

ελ

ησ

άξζξσ

1

αλαθεξνκέλσλ

ζπκβνιαίσλ

παξαρσξήζεσλ, σλ δελ εγελέην θαηά ηελ εκέξαλ ηαχηελ έλαξμηο εθηειέζεσο, δελ
ζα δχλαληαη λα επηθαιεζζψζη ηαο πεξί δηαξξπζκίζεσο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Πξσηνθφιινπ. Σα ζπκβφιαηα ηαχηα ζα δηαιχσληαη, ηε αηηήζεη ηνπ ππέξ νπ ε
παξαρψξεζηο, ππνβαιινκέλε εληφο εμ κελψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο
ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο. Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, ν ππέξ νπ
ε παξαρψξεζηο δηθαηνχηαη ελδερνκέλσο δηα ηα έξγα κειέηεο εηο απνδεκίσζηλ,
νίαλ, ειιείςεη ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ, ήζεινλ θξίλεη δηθαίαλ νη ελ ησλ
παξφληη Πξσηνθφιισ πξνβιεπφκελνη πξαγκαηνγλψκνλεο.
Άξζξνλ 7.
Αη απφ ηεο 30εο Οθησβξίνπ 1918 κέρξη ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 1922
επειζνχζαη ζπκθσλίαη κεηαμχ ηεο Οζσκαληθήο Κπβεξλήζεσο θαη ησλ δηθαηνχρσλ
ησλ ελ ησ άξζξσ 1 αλαθεξνκέλσλ ζπκβνιαίσλ θαη παξαρσξεζεσλ, σο θαη ηα
ζπλεπαγφκελα κεηαβίβαζηλ παξαρσξήζεσο ζπκβφιαηα, ηα ζπλνκνινγεζέληα
θαηά ηελ πεξίνδνλ ηαχηελ κεηαμχ ηδησηψλ, ζέινπζη παξακείλεη ελ ηζρχη, κέρξηο νπ
ηχρσζη ηεο εγθξίζεσο ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο. Δλ ε πεξηπηψζεη δελ δνζή ε
έγθξηζηο αχηε, ζα ρνξεγεζή εηο ηνπο ππέξ σλ ε παξαρψξεζηο, εάλ ζπληξέρε
ιφγνο,

απνδεκίσζηο,

δηα

ηελ

δεκίαλ

ελ

πξαγκαηηθψο

ππέζηεζαλ,

θαζνξηζζεζνκέλε ππφ ησλ θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 5 δηνξηδνκέλσλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ. Ζ δηάηαμηο αχηε δελ ζίγεη ην ππφ ηνπ παξφληνο
Πξσηνθφιινπ πξνβιεπφκελνλ δηθαίσκα δηαξξπζκίζεσο ησλ πξν ηεο 29εο
Οθησβξίνπ 1914 ζπκβνιαίσλ.
Άξζξνλ 8.
Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ δελ εθαξκφδνληαη επί ησλ
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ζπκθσληψλ ησλ ζπλαθζεηζψλ κεηά ηελ 25ελ Απξηιίνπ 1920 κεηαμχ ηεο
Κπβεξλήζεσο ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλειεχζεσο ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ ππέξ σλ ε
παξαρψξεζηο.
ΣΜΖΜΑ Β'
Άξζξνλ 9.
Δηο ηα απνζπψκελα εθ ηεο Σνπξθίαο εδάθε, δπλάκεη ηεο ππφ ζεκεξηλήλ
ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο, ην δηάδνρνλ Κξάηνο ππνθαζίζηαηαη πιήξσο εηο ηα
δηθαηψκαηα θαη ηαο ππνρξεψζεηο ηεο Σνπξθίαο έλαληη ησλ ππεθφσλ ησλ ινηπψλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ θαη ησλ εηαηξεηψλ, ελ αηο πξνέρνπζη ηα θεθάιαηα ησλ
ππεθφσλ ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ, δηθαηνλρσλ ζπκβνιαίσλ παξαρσξήζεσλ,
ζπλαθζέλησλ πξν ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1914 κεηά ηεο Οζσκαληθήο Κπβεξλήζεσο
ή πάζεο ηνπηθήο νζσκαληθήο Αξρήο. Σν απηφ ζέιεη εθαξκνζζή εηο ηα
απνζπαζζέληα εθ ηεο Σνπξθίαο εδάθε ζπλεπεία ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, φζνλ
αθνξά ηα ζπκβφιαηα παξαρσξήζεσλ, ηα ζπλαθζέληα κεηά ηεο Οζσκαληθήο
Κπβεξλήζεσο ή πάζεο ηνπηθήο νζσκαληθήο Αξρήο πξν ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο
ηεο πλζήθεο δη' εο ζπλσκνινγεζή ε κεηαβίβαζηο ηνπ εδάθνπο. Ζ ππνθαηάζηαζηο
αχηε ζα ηζρχε απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο δη' εο ζπλσκνινγεζή ε
κεηαβίβαζηο ηνπ εδάθνπο, εμαηξέζεη ησλ δηα ηεο ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ
πλζήθεο Δηξήλεο απνζπψκελσλ εδαθψλ, εθ' σλ ε ππνθαηάζηαζηο ζα ηζρχε απφ
ηεο 30εο Οθησβξίνπ 1918.
Άξζξνλ 10.
Αη δηαηάμεηο ηνπ Σκεκαηνο Α' ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ, εμαηξέζεη ησλ
άξζξσλ 7 θαη 8, ζα εθαξκφδνληαη επί ησλ ζπκβνιαίσλ πεξί σλ πξνβιέπεη ην
άξζξνλ 9. Δπί ησλ απνζπσκέλσλ εδαθψλ, ην άξζξνλ 3 ζα εθαξκφδεηαη κφλνλ ελ
ε πεξηπηψζεη ε ηδηνθηεζία ή νη ππεξεζίαη ησλ ππέξ σλ ε παξαρψξεζηο
ερξεζηκνπνηήζεζαλ ηπρφλ ππφ ηνπ Κξάηνπο ηνπ αζθνχληνο ηελ εμνπζίαλ επί ησλ
εδαθψλ ηνχησλ.
΄Αξζξνλ 11.
Πάζα εηαηξεία, ελ ε πξνέρνπζη ηα ζπκθέξνληα ησλ ππεθφσλ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ πιελ ηεο Σνπξθίαο, ζπζηεζείζα ζπκθψλσο πξνο ηνλ
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νζσκαληθφλ λφκνλ θαη ιεηηνπξγνχζα εηο ηα απφ ηεο Σνπξθίαο απνζπαζζέληα
εδάθε, είηε ζπλεπεία ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, είηε δπλάκεη ηεο ππφ ζεκεξηλήλ
ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο, ζα έρε ην δηθαίσκα, επί πέληε έηε απφ ηεο
ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο εηξεκέλεο πλζήθεο, λα κεηαβίβαζε ηελ πεξηνπζίαλ, ηα
δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα απηήο εηο πάζαλ άιιελ εηαηξείαλ, ζπζηεζείζαλ
ζπκθψλσο πξνο ηνλ λφκνλ είηε ηνπ Κξάηνπο ηνπ αζθνχληνο ηελ εμνπζίαλ επί ηνπ
ελ ιφγσ εδάθνπο, είηε κηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ, πιελ ηεο Σνπξθίαο,
εο νη ππήθννη αζθνχζη ηνλ έιεγρνλ επί ηεο πξνθαηφρνπ εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία, εηο
ελ έρνπζη κεηαβηβαζζή ε πεξηνπζία, ηα δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα, ζα απνιαχε
ησλ απηψλ δηθαησκάησλ θαη πξνλνκηψλ σο απήιαπελ ε πξνθάηνρνο εηαηξεία, σο
θαη ησλ απνλεκνκέλσλ απηή ηνηνχησλ ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Πξσηνθφιινπ.
΄Αξζξνλ 12.
Αη δηαηάμεηο ηνπ άξζνπ 11 δελ εθαξκφδνληαη επί ησλ εηαηξεηψλ εθδνρέσλ
παξαρσξήζεσο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, σλ κέξνο ηεο εθκαηαιιεχζεσο παξακέλεη
επί ηνπξθηθνχ εδάθνπο. Οπρ' ήηηνλ, σο πξνο ηα ηκήκαηα ηεο εθκαηαιιεχζεσο
απηψλ ηα θείκελα εθηφο ηεο Σνπξθίαο, νη ξεζείζαη εηαθείαη δχλαληαη λα
επσθειεζψζη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 11 θαη 13, κεηαβηβάδνπζαη ηα ελ ιφγσ
ηκήκαηα εηο λέαλ εηαηξείαλ.
΄Αξζξνλ 13.
Αη εηαηξείαη, εηο αο ζέινπζη κεηαβηβαζζή, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11,
πεξηνπζίαη,

δηθαηψκαηα

θαη

ζπκθέξνληα

νζσκαληθψλ

εηαηξεηψλ,

δελ

ζα

ππνβάιισληαη επί ησλ απφ ηεο Σνπξθίαο απνζπψκελσλ εδαθψλ εηο νπδέλ εηδηθφλ
ηέινο ιφγσ ηεο κεηαβηβάζεσο ηαχηεο ή ηεο ζπζηάζεσο απηψλ επί ησλ ηέιεη ηεο
ηνηαχηεο κεηαβηβάζεσο, εθ' φζνλ ηνχην δελ πξνζθξνχεη εηο ηζρχνπζαο δηεζλείο
ζπκβάζεηο. Σν απηφ ζέιεη εθαξκνζζή επί ηνπ εδάθνπο ηεο ζπκβαιινκέλεο
Γπλάκεσο, εο ηελ ηζαγέλεηαλ απέθηεζαλ αη εηαηξίαη αχηαη, εθηφο αλ ε Γχλακηο αχηε
αληηηαρζή εηο ηνχην δπλάκεη ηεο ηδίαο απηήο λνκνζεζίαο. ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε,
ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Horace RUMBOLD
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Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ, φπσο εθαξκφζε ηαο
δηαηάμεηο ηνπ Σκεκαηνο Α' ηνπ ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ Πξσηνθφιινπ πεξί
παξαρσξήζεσλ ηηλψλ ελ ηε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, επί ησλ Οζσκαληθψλ
Δηαηξεηψλ, εθ' σλ πξνείραλ, θαηά ηελ 1ελ Απγνχζηνπ 1914, ηα θεθάιαηα ησλ
ππεθφσλ ησλ ινηπψλ Γπλάκεσλ ησλ ζπλαςαζψλ ην εηξεκέλνλ Πξσηφθνιινλ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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XIII. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ ΠΔΡΗ ΠΡΟΥΧΡΖΔΧ ΣΟΤ ΒΔΛΓΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖ
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
ΔΗ ΣΗΝΑ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΧΝ ΔΝ ΛΧΕΑΝΝΖ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ ΚΑΗ
ΓΖΛΧΔΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΣΟΤΣΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΔΝ ΥΔΔΗ ΠΡΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΥΧΡΖΗΝ ΣΑΤΣΖΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΝΣΑ ΣΖ, 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Σα ππνγξάςαληα ηελ ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πλζήθελ Δηξήλεο
Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε απνδέρνληαη εθ ζπκθψλνπ φπσο ην Βέιγηνλ θαη ε
Πνξηνγαιία πξνζρσξήζσζηλ εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Σκήκαηνο Α' ηνπ Μέξνπο Β'
(Γεκνζηνλνκηθνί φξνη) θαη εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Γ (Οηθνλνκηθνί φξνη) ηεο
εηξεκέλεο πλζήθεο, ηεο πξνζρσξήζεσο ηαχηεο ηζρπνχζεο αθ' εο ζηηγκήο θαη πθ'
νπο φξνπο θαη ε πλζήθε αχηε. Απνδέρνληαη σζαχησο εθ ζπκθψλνπ φπσο ην
Βέιγηνλ πξνζρσξήζε, ππφ ηνπο απηνχο φξνπο, εηο ην ππφ ζεκεξηλήλ εκεξνκελίαλ
Πξσηφθνιινλ πεξί παξαρσξήζεσλ ηίλσλ ελ ηε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
Καηά ζπλέπεηαλ, ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε ιακβάλνπζηλ ππ' φςηλ ηα
Γειψζεηο πξνζρσξήζεσο ηαο γελνκέλαο ζήκεξνλ ππφ ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνπ
Βειγίνπ θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλσλ, κεηά ηελ έλαξμηλ ηεο
ηζρχνο ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζηο Δηξήλεο θαη αη επίζεκνη ζρέζεηο ζέινπζη
ζεσξεζή σο απνθαηαζηαζείζαη, εθ' φζνλ δεη, κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο αθ' ελφο, θαη
εθάζηεο ησλ δχν ηνχησλ Γπλάκεσλ αθ' εηέξνπ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G. C. MONTAGNA
Κ. OTCHIAI
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
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Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Const. DIAMANDY
Const. CONTZESCO
Μ. ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
ΓΖΛΧΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΥΧΡΖΔΧ ΣΟΤ ΒΔΛΓΗΟΤ
Ο ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ, αθνχ επεδίμαην ηνηο Αληηπξνζψπνηο ησλ
Γπλάκεσλ, ησλ ππνγξαςαζψλ ηελ ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πλζήθελ
Δηξήλεο, ηα πιεξεμνχζηα απηνχ έγγξαθα, επξεζέληα ελ πιήξεη ηάμεη θαη θαηά ηνπο
απαηηνπκέλνπο ηχπνπο, δεινί, δηα ηνπ παξφληνο, φηη πξνζρσξεί ελ νλφκαηη ηνπ
Βειγίνπ εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Σκήκαηνο Α' ηνπ Μέξνπο Β' (Γεκνζηνλνκηθνί φξνη) θαη
εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Γ (Οηθνλνκηθνί φξνη) ηεο εηξεκέλεο πλζήθεο
Δηξήλεο, σο θαη εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ Πξσηνθφιινπ
πεξί παξαρσξήζεσλ ηίλσλ ελ ηε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
Ζ πξνζρψξεζηο αχηε, απνθαζηζηψζα ηαο επηζήκνπο ζρέζεηο, ζα ηζρχε
θαηά ηελ ζηηγκήλ θαη ηνπο φξνπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ελ ησ ππφ ζεκεξηλήλ
ρξνλνινγίαλ Πξσηνθφιισ, δη' νπ αη ππνγξαςάζαη ηελ εηξεκέλελ πλζήθελ
Δηξήλεο Γπλάκεηο εδέρζεζαλ φπσο ην Βέιγηνλ πξνβή εηο ηελ παξνχζαλ
πξνζρψξεζηλ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Femand PELTZER
ΓΖΛΧΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΥΧΡΖΔΧ ΣΖ ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
Ο ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ, αθνχ επεδίμαην ηνηο Αληηπξνζψπνηο ησλ
Γπλάκεσλ, ησλ ππνγξαςαζψλ ηελ ππφ ζεκεξηλελ ρξνλνινγίαλ πλζήθελ
Δηξήλεο, ηα πιεξεμνχζηα απηνχ έγγξαθα, επξεζέληα ελ πιήξεη ηάμεη θαη θαηά ηνπο
απαηηνπκέλνπο ηχπνπο, δεινί, δηα ηνπ παξφληνο, φηη πξνζρσξεί ελ νλφκαηη ηεο
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Πνξηνγαιίαο εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Σκήκαηνο Α' ηνπ Μέξνπο Β' (Γεκνζηνλνκηθνί
φξνη) θαη εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Γ (Οηθνλνκηθνί φξνη) ηεο εηξεκέλεο
πλζήθεο Δηξήλεο.
Ζ πξνζρψξεζηο αχηε, απνθαζηζηνχζα ηελ θαηάζηαζηλ Δηξήλεο θαη ηαο
επηζήκνπο ζρέζεηο, ζα ηζρχε θαηά ηελ ζηηγκήλ θαη ηνπο φξνπο ηνπο
πξνβιεπνκέλνπο ελ ησ ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ Πξσηνθφιισ, δη' νπ νη
ππνγξαςάζαη ηελ εηξεκέλελ πλζήθελ Δηξήλεο Γπλάκεηο εδέρζεζαλ φπσο ε
Πνξηνγαιία πξνβή εηο ηελ παξνχζαλ πξνζρψξεζηλ.
ΔΓΈΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Α. Μ. Bartholemeu FERREIRA
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XIV. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ ΠΔΡΗ ΔΚΚΔΝΧΔΧ ΣΧΝ ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΔΓΑΦΧΝΣΧΝ
ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΟ ΣΧΝ ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΧΝ, ΓΑΛΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΗΣΑΛΗΚΧΝ
ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΛΧΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΝΣΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Σσλ Κπβεξλήζεσλ ησλ πκκάρσλ Γπλάκεσλ ΓΑΛΛΗΑ, ΜΔΓΑΛΖ
ΒΡΔΣΣΑΝΗΑ θαη ΗΣΑΛΗΑ, σλ ηα ζηξαηεχκαηα θαηέρνπζη ζήκεξνλ κέξε ηηλά ηνπ
Σνπξθηθνχ εδάθνπο, θαη ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο ΜΔΓΑΛΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΔΩ
ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ ελ ηε θνηλή απηψλ κεξίκλε φπσο ηθαλνπνηήζσζηλ, σο ηάρηνλ,
ηνπο εηξεληθνχο πφζνπο ησλ νηθείσλ εζλψλ,
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη, ζπλεθψλεζαλ φπσο
ιάβσζηλ, εθαηέξσζελ ηα αθφινπζα κέηξα.
1. Δπζχο σο ε ππφ ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλειεχζεσο ηεο Σνπξθίαο
επηθχξσζηο

ηεο

πλζήθεο

Δηξήλεο

θαη

ησλ

ινηπψλ

Πξάμεσλ

ησλ

ζπλνκνινγεζεηζψλ ελ Λσδάλλε θνηλνπνηεζή εηο ηαο πκκάρνπο Γπλάκεηο ελ ησ
πξνζψπσ ησλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη Τπάησλ Αξκνζηψλ απηψλ, ηα ζηξαηεχκαηα
ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ ζέινπζη πξνβή εηο ηαο εξγαζίαο ηεο εθθελψζεσο ησλ
ππ' απηψλ θαηερνκέλσλ εδαθψλ.
Αη εξγαζίαη αχηαη ζα πεξηιάβσζη ηελ απνρψξεζηλ ησλ βξεηηαληθψλ,
γαιιηθψλ θαη ηηαιηθψλ λαπηηθψλ κνλάδσλ, ησλ ζηαζκεπνπζψλ εηο ην ηελφλ ηνπ
Διιεζπφληνπ, ηελ Πξνπνληίδα θαη ηνλ Βφζπνξνλ.
2. Αη εξγαζίαη ηεο εθθελψζεσο ζα πεξαησζψζηλ εληφο πξνζεζκίαο εμ
εβδνκάδσλ.
3. Δθ' φζνλ ζπληειείηαη ε εθθέλσζηο, ηα αθίλεηα θαη αη πεξηνπζίαη πάζεο
θχζεσο, άηηλα ζέινπζη δεφλησο εμαθξηβσζή επί ησλ εθθελνπκέλσλ εδαθψλ σο
αλήθνληα εηο ηελ Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ ή εηο ηαο ηνπξθηθάο δεκνζίαο Αξράο, ηα
θαηερφκελα δε λπλ ππφ ησλ ζπκκαρηθψλ Αξρψλ ή επξηζθφκελα εηο ρείξαο ησλ,
ζέινπζηλ απνδνζή εηο ηελ Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ.
Πάληα ηα κέηξα κεζεγγπήζεσο θαη επηηάμεσο ζέινπζηλ άξζε. Πεξί ησλ
απνδφζεσλ θαη άξζεσλ ηνχησλ ζέινπζη ζπληαρζή πξαθηηθά, άηηλα ζα έρσζηλ
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ηζρχλ πιήξνπο θαη νξηζηηθήο εμνθιήζεσο.
Αη Αξραί ηεο θαηνρήο ζα ρνξεγήζσζηλ εηο ηελ Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ
θαηάζηαζηλ, φζνλ ην δπλαηφλ πιήξε, ησλ εηο απηήλ αλεθνπζψλ πεξηνπζηψλ,
αληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ άηηλα παξεδφζεζαλ ηπρφλ εηο ηξίηνπο, ηδία εηο νζσκαληθάο
εηαηξείαο.
Σα ρξέε, ηα απνξξένληα εθ ζπκβνιαίσλ κεηαμχ ησλ Αξρψλ θαηνρήο θαη
ησλ ηδησηψλ, δένλ λα πιεξσζψζη θαηά ηνπο ελ ηνηο ζπκβνιαίνηο πξνβιεπφκελνπο
φξνπο.
4. Σα αλήθνληα εηο ηελ Οζσκαληθήλ Κπβέξλεζηλ πνιεκηθά ζθάθε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Yavouz - Sultan - Selim, ηα φπια, ππξνκαρηθά θαη
ινηπφλ πιηθφλ πνιέκνπ, άηηλα δηεηέζεζαλ ππφ ησλ πκκάρσλ Γπλάκεσλ δπλάκεη
ηεο πκβάζεσο αλαθσρήο ηεο ππνγξαθείζεο ελ Μνχδξσ ηελ 30ελ Οθησβξίνπ
1918, ηα παξακέλνληα δε θαηά ηελ εκέξαλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο
Πξσηνθφιινπ ππφ ηελ θαηνρήλ ησλ ελ Σνπξθία Αξρψλ ησλ εηξεκέλσλ Γπλάκεσλ,
ζα απνδνζψζηλ εηο ηελ Σνπξθίαλ ελ ηε ζεκεξηλε απηψλ θαηαζηάζεη θαη εηο ά κέξε
επξίζθνληαη, εληφο ηεο πξνβιεπνκέλεο ππφ ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνζεζκίαο.
5. Αη δηαηάμεηο ηεο ππνγξαθείζεο εηο Μνπδαληά, ηελ 11ελ Οθησβξίνπ 1922,
ηξαηησηηθεο πκβάζεσο ζα παξακείλσζηλ ελ ηζρχτ θαηά ηελ ρξνληθήλ πεξίνδνλ
ηελ πξνβιεπνκέλελ ελ ηε παξαγξάθσ 2 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ.
Σα αλαγθαία κέηξα πξνο απνθπγήλ παληφο επεηζνδίνπ θαηά ηελ εηξεκέλελ
πεξίνδνλ, ζα ιεθζψζηλ απφ θνηλνχ ππφ ησλ ζπκκαρηθψλ θαη ηνπξθηθψλ
ζηξαηησηηθψλ Αξρψλ.
Δηο ηαο Αξράο ηεο θαηνρήο ελαπφθεηηαη λα θαλνλίζσζηλ, εθ ζπκθψλνπ κεηά
ησλ ηνπξθηθψλ Αξρψλ, παλ άιιν δήηεκα δπλάκελνλ λα αλαθπε εθ ησλ εξγαζηψλ
ηεο εθθελψζεσο.
6. Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο απνδέρεηαη φπσο, θαη πξν ηεο ελάξμεσο ηεο
ηζρχνο ηεο πλζήθεο Δηξήλεο, νη ππήθννη ησλ ππνγξαςαζψλ ηελ εηξεκέλελ
πλζήθελ, Γπλάκεσλ απνιαχσζη ηνπ επεξγεηήκαηνο ησλ άξζξσλ 69, 72, 77 θαη
91 (θαη αλ αθφκε αη πξνβιεπφκελαη πξνζεζκίαη, σο πξνο ηα άξζξα 72 θαη 91 δελ
ήξμαλην) σο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκβάζεσο πεξί εγθαηαζηάζεσο. Ζ Σνπξθηθή
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Κπβέξλεζηο ζα ηήξεζε σζαχησο ηα δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 137, 138 θαη 140 ηεο
πλζήθεο Δηξήλεο.
7. Ζ Βξεηηαληθή θαη ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχληαη ακνηβαίσο φπσο,
κέρξη ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο Δηξήλεο, κε ελεξγήζσζη ηη
δπλάκελνλ λα ηξνπνπνίεζε ην θαζεζηψο, ην νπνίνλ ζέιεη δηαηεξεζή θαηά ην
ηξίηνλ εδάθηνλ ηνπ άξζξνπ 3-2 ηεο ελ ιφγσ πλζήθεο κέρξη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο
κεζνξίνπ.
Αη εηξεκέλαη Κπβεξλήζεηο ζπκθσλνχζηλ φπσο αη πξνβιεπφκελαη ελ ησ
πξψησ εδαθίσ ηνπ άξζξνπ 3-2 ηεο πλζήθεο Δηξήλεο δηαπξαγκαηεχζεηο, ελ
ζρέζεη πξνο ηα κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Ηξάθ ζχλνξα, άξμσληαη άκα ηε ιήμεη ησλ ελ ηε
παξαγξάθσ 1 αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ εθθελψζεσο θαη φπσο ε ελ ησ εηξεκέλσ
εδαθίσ νξηδνκέλε ελλεάκελνο πξνζεζκία άξμεηαη απφ ηεο εκέξαο ησλ ελ ιφγσ
δηαπξαγκαηεχζεσλ.
ΔΓΔΝΔΣΌ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G.C. MONTAGNA
M. ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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ΓΖΛΧΗ
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, ελεξγνχληεο δπλάκεη ησλ πιεξεμνπζίσλ απηψλ,
δεινχζηλ:
1. Καζνξίδεηαη φηη, κέρξη ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο ππφ ζεκεξηλήλ
ρξνλνλνινγίαλ πκβάζεσο πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ηελψλ, νη ζηφινη ησλ ηξηψλ
πκκάρσλ Γπλάκεσλ ζέινπζη δηαηεξήζεη πιήξε θαη απφιπηνλ ειεπζεξίαλ δηφδνπ
δηα ησλ ηελψλ. Σα δηαπιένληα ηα ηελά πνιεκηθά ζθάθε ησλ εηξεκέλσλ
Γπλάκεσλ, δένλ φπσο, εθηφο ελ πεξηπηψζεη αβαξίαο ε ζαιαζζίνπ θίλδπλνπ, κε
παξακέλσζηλ ελ απηνίο πέξαλ ηνπ αλαγθαηνχληνο δηα ηελ δίνδνλ ρξφλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ ηεο αγθπξνβνιίαο θαηά ηελ λχθηα, εάλ ε
αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο ην επηβάιιε.
2. Παξά ηαο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ αλσηέξσ Πξσηνθφιινπ, θαη
κέρξη ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πκβάζεσο πεξί
ηνπ θαζεζηψζηνο ησλ ηελψλ ε κέρξη ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1923, εάλ ε εηξεκέλε
χκβαζηο δελ έρεη ηεζε ελ ηζρχτ θαηά ηελ ρξνλνινγίαλ ηαχηελ, ε Σνπξθηθή
Κπβέξλεζηο δελ ζέιεη πξνβάιιεη αληίξξεζηλ δηα ηελ εληφο ησλ ηελψλ παξακνλήλ
ελφο θαηαδξνκηθνχ θαη δχν αληηηνξπηιιηθψλ εμ εθάζηεο ησλ ηξηψλ πκκάρσλ
Γπλάκεσλ, άηηλα δχλαληαη λα ζπλνδεχνληαη ππφ ησλ αλαγθαίσλ δηα ηελ αλζξάθεπζηλ θαη ηνλ αλεθνδηαζκφλ πινίσλ, εθ' σλ φκσο δελ δχλαηαη λα πςσζή
πνιεκηθή ζεκαία.
3. Οη Τπνγεγξακκέλνη ππνκηκλήζθνπζηλ φηη, απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο
ηεο ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο, ε αθηνπινΐα θαη αη ιηκεληθαί
ππεξεζίαη ζα δηελεξγψληαη απνθιεηζηηθψο ππφ ηεο Σνπξθηθήο εζληθήο ζεκαίαο.
Οπρ' εηηνλ, επηζπκνχζηλ λα δειψζσζηλ, φηη αη επηρεηξεζεηο, αίηηλεο ηελ 1ελ
Ηαλνπαξίνπ 1923 δηελεξγνχλ ηελ αθηνπινίάλ ή εμεκεηαιιεχνλην ιηκεληθάο
ππεξεζίαο ελ Σνπξθία, ζα αθεζψζηλ απνιχησο ειεχζεξνη φπσο εμαθνινπζήζσζη
ηελ εθκεηάιιεπζηλ απηψλ κέρξη ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1923.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, κέρξη ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 1923 ε Σνπξθία ζα
παξάζρε εηο ηα πινία ησλ ινηπψλ Γπλάκεσο, πάζαλ επθνιίαλ λαπζηπινΐαο,
εηζφδνπ θαη εκπνξίαο, πξνβιεπνκέλελ ππφ ηνπ Σκεκαηνο Β' ηεο εκπνξηθήο
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πκβάζεσο σο πξνο ηα πινία, ην θνξηίνλ θαη ηνπο επηβάηαο απηψλ.
Οη ππνγεγξακκέλνη, δηα ηεο Γειψζεσο ηαχηεο, εθθξάδνπζη ηελ ειπίδα
φπσο ε πλζήθε Δηξήλεο θαη αη ινηπαί Πξάμεηο νη ππνγξαθείζαη ελ Λσδάλλε
άξμσληαη ηζρχνπζαη, σο νηφλ ηε ηάρηνλ.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηεο 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Μ. ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
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XV. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ ΠΔΡΗ TOY ΚΑΡΑΓΑΣ Χ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΖΧΝ ΗΜΒΡΟΤ ΚΑΗ
ΣΔΝΔΓΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΔΝ ΤΠΟ ΣΖ ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ, ΣΖ
ΓΑΛΛΗΑ, ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ, ΣΖ ΗΑΠΧΝΗΑ, ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ,
ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη, ζπκθσλνχζηλ επί ησλ
επνκέλσλ δηαηάμεσλ:
1. Σν έδαθνο ην θείκελνλ κεηαμχ ηνπ Έβξνπ θαη ηεο ηνπξθν-ειιεληθήο
κεζνξίνπ ηεο πεξηγξαθνκέλεο ελ ησ άξζξσ 2 εδ. 2 ηεο ππφ ζεκεξηλήλ
ρξνλνινγίαλ πλζήθεο Δηξήλεο, φπεξ ζέιεη απνδνζή εηο ηελ Σνπξθίαλ, ζα
παξαδνζή εηο ηαο ηνπξθηθάο Αξράο ην βξαδχηεξνλ ηελ 15ελ επηεκβξίνπ 1923,
ππφ ηνλ φξνλ φπσο ε επηθχξσζηο ηεο εηξεκέλεο πλζήθεο ππφ ηεο Μεγάιεο
Δζλνζπλειεχζεσο ηεο Σνπξθίαο έρεη θνηλνπνηεζή θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηαχηελ εηο
ηελ Διιεληθήλ Κπβέξλεζηλ, ηε κεξίκλε ησλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη πκκάρσλ
Τπάησλ Αξκνζηψλ.
Δάλ ε θνηλνπνίεζηο αχηε δελ έρεη γίλεη θαηά ηελ σο άλσ ρξνλνινγίαλ, ε
παξάδνζηο ηνπ εηξεκέλνπ εδάθνπο ζα ιάβε ρσξάλ εληφο 15 εκεξψλ απφ ηεο
θνηλνπνηήζεσο.
2. Ζ κε ηπρφλ πεξάησζηο ηεο ελ ησ άξζξσ 5 ηεο πλζήθεο Δηξήλεο
πξνβιεπνκέλεο νξνζεηήζεσο δελ δχλαηαη λα επηβξαδχλε ηελ παξάδνζηλ εηο ηαο
ηνπξθηθάο Αξράο ηνπ αλσηέξσ αλαθεξνκέλνπ εδάθνπο. Δλ ηε πεξηπηψζεη ηαχηε, ε
Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζα πξνβψζηλ εηο πξνζσξηλήλ δηαράξαμηλ επί
ηνπ εδάθνπο ηεο ελ ησ άξζξσ 2 εδ. 2 ηεο πλζήθεο +Δηξήλεο πεξηγξαθφκελεο
γξακκήο. Ζ πξνζσξηλή αχηε δηαράξαμηο ζα είλαη ζεβαζηή παξ' ακθνηέξσλ ησλ
κεξψλ κέρξη ηεο πεξαηψζεσο ησλ έξγσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο πξνβιεπνκέλεο ελ
ησ άξζξσ 5 ηεο εηξεκέλεο πλζήθεο.
3. Οη Έιιελεο θάηνηθνη ηνπ Καξαγάηο ζα ππαρζψζηλ εηο ηελ αληαιιαγήλ
ησλ πιεζπζκψλ ηελ νξηδνκέλελ ππφ ηεο πκβάζεσο ηεο ππνγξαθείζεο κεηαμχ
Διιάδνο θαη Σνπξθίαο ηελ 30ελ Ηαλνπαξίνπ 1923, ζα επσθειεζψζηλ νχηνη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο εηξεκέλεο πκβάζεσο, κε δπλάκελνη φκσο λα εμαλαγθαζζψζηλ εηο
κεηαλάζηεπζηλ πξν ηεο παξειεχζεσο εμ κελψλ απφ ηεο απνθαηαζηάζεσο ηεο
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εηξήλεο κεηαμχ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο.
4. Ζ απνρψξεζηο ησλ ελ ηαηο λήζνηο Ίκβξσ θαη Σελέδσ ειιεληθψλ
ζηξαηεπκάησλ θαη Αξρψλ ζα ζπληειεζηή επζχο σο ε ππφ ζεκεξηλήλ εκεξνκελίαλ
πλζήθε Δηξήλεο επηθπξσζή ππφ ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο.
Άκα ηε απνρσξεζεη ηαχηε, ζέινπζη εθαξκνζζή ππφ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο εηξεκέλεο πλζήθεο.
5. Οπδείο θάηνηθνο ηνπ ελ ηε 1ε παξαγξάθσ ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ
κλεκνλεπνκέλνπ εδάθνπο, σο επίζεο νπδείο θάηνηθνο ησλ ελ ηε παξαγξάθσ 4
λήζσλ, δχλαηαη λα ελνριεζή ή θαθνπνηεζή ελ Σνπξθία, πθ' νηαλδήπνηε πξφθαζηλ,
ιφγσ ηεο ζηξαηησηηθήο ή πνιηηηθήο δηαγσγήο απηνχ ή ηεο βνεζείαο ελ είρε ηπρφλ
παξάζρεη πξνο μέλελ ηηλά Γχλακηλ, ππνγξάςαζαλ ηελ ππφ ζεκεξηλήλ
εκεξνκελίαλ πλζήθελ Δηξήλεο, ή πξνο ηνπο ππεθφνπο απηήο.
Πιήξεο θαη ηειεία ακλεζηεία παξέρεηαη εηο πάληαο ηνπο θαηνίθνπο ησλ ελ
ησ πξνεγνπκέλσ εδαθίσ αλαθεξνκέλσλ εδάθνπο θαη λήζσλ δηα πάληα ηα κέρξη
ζήκεξνλ

δηαπξαρζέληα

πνιηηηθά

ή

θνηλνχ

δηθαίνπ

πιεκκειήκαηα.
ΔΓΔΝΔΣΟ, ελ Λσδάλλε, ηεο 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
G. C. MONTAGNA
Κ. OTCHIAI
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
Μ. ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN

θαθνπξγήκαηα

θαη
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XVI. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ ΥΔΣΗΚΟΝ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΝ ΔΒΡΑΗ ΤΝΑΦΘΔΗΑΝ
ΤΝΘΖΚΖΝ ΣΖΝ 10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1920 ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΠΡΟΔΥΟΤΧΝ
ΤΜΜΑΥΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΝ
ΔΛΛΑΓΗ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΤΣΖΝ ΥΡΟΝΟΛΟΠΑΝ
ΤΝΑΦΘΔΗΑΝ ΤΝΘΖΚΖΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΑΤΣΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΔΝ ΥΔΔΗ
ΠΡΟ ΣΖΝ ΘΡΑΚΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔΝ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Αη Κπβεξλήζεηο ηεο ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ, ηεο ΓΑΛΛΗΑ, ηεο
ΗΣΑΛΗΑ, ηεο ΗΑΠΩΝΗΑ θαη ηεο ΔΛΛΑΓΟ ζεσξνχζαη, φηη, ηηζεκέλεο ελ ηζρχτ ηεο
ελ έβξαηο ζπλαθζείζεο ηελ 10ελ Απγνχζηνπ 1920 κεηαμχ ησλ Πξνερνπζψλ
πκκάρσλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Διιάδνο πλζήθεο πεξί πξνζηαζηίαο ησλ
Μεηνλνηήησλ ελ Διιάδη, σο θαη ηεο ζπλνκνινγεζείζεο σζαχησο ελ έβξαηο ηελ
10ελ Απγνχζηνπ 1920 κεηαμχ ησλ απηψλ Γπλάκεσλ πλζήθεο πεξί Θξάθεο,
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη, ζπκθσλνχζηλ, ελ
νλφκαηη ησλ νηθείσλ απηψλ Κπβεξλήζεσλ, επί ησλ αθνινχζσλ δηαηάμεσλ:
1νλ) Αη επηθπξψζεηο ησλ σο άλσ ζπλαθζεηζψλ ελ έβξαηο δχν πλζεθψλ,
δένλ εάλ ε θαηάζεζηο απηψλ δελ εγέλεην ήδε, λα θαηαηεζψζηλ νκνχ κεηά ησλ
επηθπξψζεσλ ησλ πλζεθψλ Δηξήλεο θαη Πξάμεσλ ησλ ππφ ζεκεξηλήλ
ρξνλνινγίαλ ππνγξαθεηζψλ ελ Λσδάλλε.
2νλ) Αη δηαηππσζείζαη ελ ησ άξζξσ 7, εδαθ. 2 θαη ησ άξζξσ 15 δηαηάμεηο
ηεο σο άλσ πλζήθεο ησλ εβξψλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ Μεηνλνηήησλ
θαηαξγνχληαη θαη παξακέλνπζη θαηεξγεκέλαη.
3νλ) Ζ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο σο άλσ πλζήθεο ησλ
εβξψλ πεξί Θξάθεο ζέιεη πεξηνξηζηή εληφο ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 2 εδ. 2 ηεο
ππφ ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ ππνγξαθείζεο πλζήθεο Δηξήλεο.
ΔΓΈΝΔΣΟ. ελ Λσδάλλε, ηεο 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
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G. C. MONTAGNA
Κ. OTCHIAI
Δ.Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
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XVII. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ ΥΔΣΗΚΟΝ ΠΡΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖΝ ΣΟΤ ΔΡΒΟΚΡΟΑΣΟ- ΛΟΒΔΝΗΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΝ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
ΟΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ, ππνγξάθνληεο ζήκεξνλ ελ Λσδάλλε, ελ νλφκαηη
ησλ νηθείσλ απηψλ Κπβεξλήζεσλ, ηαο θάησζη απαξηζκνπκέλαο Πξάμεηο ε ηηλάο εμ
απηψλ, ήηνη:
πλζήθελ Δηξήλεο.
χκβαζηλ πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ηελψλ.
χκβαζηλ πεξί ηεο κεζνξίνπ ηεο Θξάθεο.
χκβαζηλ πεξί εγθαηαζηάζεσο θαη δηθαζηηθήο δηθαηνδνζίαο.
χκβαζηλ εκπνξηθήλ.
Γήισζηλ πεξί Ακλεζηείαο θαη Πξσηφθνιινπ.
Πξσηφθνιινλ πεξί παξαρσξήζεσλ ηηλψλ ελ ηε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
Πξσηφθνιινλ πεξί πξνζρσξήζεσο ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο Πνξηνγαιιίαο εηο
ηηλάο δηαηάμεηο ησλ ππνγξαθεηζψλ ελ Λσδάλλε Πξάμεσλ,
ζπκθσλνχζηλ, έθαζηνο δη' αο Πξάμεηο ππέγξαςελ, λα αλαγλσξίζσζηλ εηο ην
εξβν- Κξναην-ινβεληθφλ Κξάηνο ην δηθαίσκα φπσο πξνβή ελ Παξηζίνηο, κέρξη
ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο πεξί Δηξήλεο πλζήθεο, εηο ηελ ππνγξαθήλ ηνπ
ζπλφινπ ησλ άλσ αλαθεξνκέλσλ Πξάμεσλ, δηα ηνπ ή ησλ Πιεξεμνπζίσλ απηνχ
ησλ κλεκνλεπνκέλσλ ελ ηε ηειηθή Πξάμεη ηεο παξνχζεο πλδηαζθέςεσο ηεο
Λσδάλλεο.
ΔΓΔΝΔΣΟ ελ Λσδάλλε, ηε 24ε Ηνπιίνπ 1923.
Horace RUMBOLD
PELLE
GARRONI
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G. C. MONTAGNA
K. OTCHIAI
Δ. Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ
ConsL DIAMANDY
Const. CONTZESCO
M. ISMET
Dr. RIZA NOUR
HASSAN
B. MORPHOFF
STANCIOFF
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XVIII. ΣΔΛΗΚΖ ΠΡΑΞΗ ΣΖ ΤΝΓΗΑΚΔΦΔΧ ΣΖ ΛΧΕΑΝΝΖ
ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 1923
Σσλ Κπβεξλήζεσλ ηεο ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ, ηεο ΓΑΛΛΗΑ
θαη ηεο ΗΣΑΛΗΑ, εθ ζπκθψλνπ κεηά ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο ΗΑΠΩΝΗΑ, ελ ηε
κεξίκλε απηψλ φπσο απνθαηαζηήζσζηλ νξηζηηθψο ηελ εηξήλελ ελ Αλαηνιή,
πξνζθαιεζαζψλ

ηελ

ΔΛΛΑΓΑ,

ηελ

ΡΟΤΜΑΝΗΑΝ,

ην

ΔΡΒΟ-ΚΡΟΑΣΟ-

ΛΟΒΔΝΗΚΟΝ ΚΡΑΣΟ σο θαη ηαο ΖΝΩΜΔΝΑ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ηεο ΑΜΔΡΗΚΖ αθ'
ελφο θαη ηελ ΣΟΤΡΚΗΑΝ αθ' εηέξνπ, ίλα εμεηάζσζηλ απφ θνηλνχ ηα θαηάιιεια
κέηξα πξνο επίηεπμηλ απνηειέζκαηνο επηζπκεηνχ εμ ίζνπ πθ' φισλ ησλ Δζλψλ.
Θεσξεζαζψλ πξνο ηνχηνηο φηη, κεηαμχ ησλ ελ ηε πλδηαζθέςεη ηαχηε ππφ
δηαπξαγκάηεπζηλ ζεκάησλ, ην δήηεκα ησλ ηελψλ έδεη λα εμεηαζζή εηδηθψο,
πξνζθαινπκέλσλ ησλ Παξεπμεηλείσλ Γπλάκεσλ Βνπιγαξίαο θαη Ρσζζίαο φπσο
ζπκκεηάζρσζηλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ ιεθζεζνκέλσλ απνθάζεσλ.
Καη απνθαζηζψλ φπσο ην Βέιγηνλ θαη ε Πνξηνγαιιία γίλσζη δεθηά λα
ζπκκεηάζρσζη ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ δεηεκάησλ
ησλ πξνθππηφλησλ δηα ηαο δπν ηαχηαο Γπλάκεηο εθ ηεο εκπνιέκνπ θαηαζηάζεσο
ελ Αλαηνιή.
Καηά ζπλέπεηαλ, νη θάησζη Πιεξεμνχζηνη ζπλήιζαλ ελ Λσδάλλε:
ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΡΔΣΣΑΝΗΚΖΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑΝ:
Ο Δληηκφηαηνο George Nathaniel, Μαξθήζηνο CURZON de KEDLESTON.
K.G.,G.C.S.I. G.C.I.Δ., Τπνπξγφο επί ησλ Δμσηεξηθψλ.
Ο Δληηκφηαηνο Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet, G.CM.G.,
Ύπαηνο Αξκνζηήο ελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΑΛΛΗΑΝ:
Ο Κχξηνο Camille BARRERE, Πξεζβεπηήο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο παξά
ηε A.M. ησ Βαζηιεί ηεο Ηηαιίαο, Μεγαιφζηαπξνο ηνπ Δζληθνχ Σάγκαηνο ηεο
Λεγεψλνο ηεο Σηκήο.
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Ο Κχξηνο Maurice BOMPARD, Γεξνπζηαζηήο, Πξεζβεπηήο ηεο Γαιιίαο,
Αλψηεξνο Σαμηάξρεο ηνπ Δζληθνχ Σάγκαηνο ηεο Λεγεψλνο ηεο Σηκήο.
Ο Μέξαξρνο ηξαηεγφο θ. Maurice PELLE, Πξεζβεπηήο ηεο Γαιιίαο,
Ύπαηνο Αξκνζηήο ηεο Γεκνθξαηίαο ελ Αλαηνιή, Αλψηεξνο Σαμηάξρεο ηνπ Δζληθνχ
Σάγκαηνο ηεο Λεγεψλνο ηεο Σηκήο.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑΝ:
Ο ΄Δληηκνο Μαξθήζηνο Camille GARRONI, Γεξνπζηαζηήο ηνπ Βαζηιείνπ,
Πξεζβεπηήο

ηεο

Ηηαιίαο,

Ύπαηνο

Αξκνζηήο

ελ

Κσλζηαληηλνχπνιε,

Μεγαιφζηαπξνο ησλ Σαγκάησλ ησλ Αγίσλ Μαπξηθίνπ θαη Λαδάξνπ θαη ηνπ
ηέκκαηνο ηεο Ηηαιίαο.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΑΠΩΝΗΑΝ:
Ο Βαξψλνο HAYASHI, Junu, Μέινο πξψηεο ηάμεσο ηνπ Σάγκαηνο ηνπ
Αλαηέιινληνο Ζιίνπ, ΄Δθηαθηνο θαη Πιεξεμνχζηνο Πξεζβεπηήο ελ Λνλδίλσ. Ο
θχξηνο Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Μέινο πξψηεο ηάμεσο ηνπ Σάγκαηνο ηνπ
Αλαηέιινληνο Ζιίνπ, ΄Δθηαθηνο θαη Πιεξεμνχζηνο Πξεζβεπηήο ελ Ρψκε.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ:
Ο Κχξηνο Διεπζέξηνο Κ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ, πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ, Μεγαιφζηαπξνο ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξαο.
Ο Κχξηνο Γεκήηξηνο ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ, Πιεξεμνχζηνο Τπνπξγφο ελ Λνλδίλσ
Σαμηάξρεο ηνπ Σάγκαηνο ηνπ ψηεξνο.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΡΟΤΜΑΝΗΑΝ:
Ο Κχξηνο Ion G. DUCA, Τπνπξγφο επί ησλ Δμσηεξηθψλ.
Ο Κχξηνο Constantin I. DIAMANDY, Πιεξεμνχζηνο Τπνπξγφο.
Κχξηνο Constantin CONTZESCO, Πιεξεμνχζηνο Τπνπξγφο.
ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΒΟ-ΚΡΟΑΣΟ-ΛΟΒΔΝΗΚΟΝ ΚΡΑΣΟ:
Ο Κχξηνο Montchilo NINTCHITCH, Τπνπξγφο ερί ησλ Δμσηεξηθψλ.
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Ο Κχξηνο Miroslav SPALAIKOVITCH, ΄Δθηαθηνο Απεζηαικέλνο θαη
Πιεξεμνχζηνο Τπνπξγφο ελ Παξηζίνηο.
Ο Κχξηνο Milan RAKITCH, ΄Δθηαθηνο Απεζηαικέλνο θαη Πιεξεμνχζηνο
Τπνπξγφο ελ φθηα.
Ο Γσξ. θ. Miloutine YOVANOVTTCH, Έθηαθηνο Απεζηαικέλνο θαη
Πιεξεμνχζηνο Τπνπξγφο ελ Βέξλε.
ΓΗΑ ΣΑ ΖΝΩΜΔΝΑ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖ:
Ο Έληηκνο Richard Washburn CHILD, Πξεζβεπηήο ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ ελ Ρψκε.
Ο Αληηλαχαξρνο Mark L. BRISTOL, Ύπαηνο Αξκνζηήο ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη.
Ο Έληηκνο Joseph C. GREW, Πξεζβεπηήο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ελ
Βέξλε.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑΝ:
ΟISMET

PACHA,

Τπνπξγφο

επί

ησλ

Δμσηεξηθψλ,

Βνπιεπηήο

Αδξηαλνππφιεσο. Ο Γσξ RIZA NOUR ΒΔΤ, Τπνπξγφο ηεο Τγηεηλήο θαη ηεο
Κνηλσληθήο Πεξηζάιςεσο, Βνπιεπηήο ηλψπεο.
Ο HASSAN ΒΔΤ, πξψελ Τπνπξγφο, Βνπιεπηήο Σξαπεδνχληαο.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑΝ:
Ο

Κχξηνο

Alexandre

STAMBOLIISKY,

Πξφεδξνο

ηνπ

πκβνπιίνπ, Τπνπξγφο επί ησλ Δμσηεξηθψλ θαη ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ.

Τπνπξγηθνχ

