
ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (10  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913) 

ΦΕΚ Α΄217/28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1913 

(Διιάδα, Ρνπκαλία, Μαπξνβνύλην, εξβία, Βνπιγαξία) 

Αη Απηώλ Μεγαιεηόηεηεο ν Βαζηιεύο ηεο Ρνπκαλίαο, ν Βαζηιεύο ησλ 

Διιήλσλ, ν Βαζηιεύο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ν Βαζηιεύο ηεο εξβίαο αθ' 

ελόο, θαη ε Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ησλ Βνπιγάξσλ αθ' εηέξνπ, 

επηζπκνύληεο λα δώζσζη πέξαο εηο ηελ πθηζηακέλελ ηα λπλ εκπόιεκνλ 

κεηαμύ ησλ νηθείσλ Απηώλ ρσξώλ θαηάζηαζηλ θαη εθηέκελνη ελ ηε ππέξ ηεο 

ησλ πξαγκάησλ ηάμεσο κεξίκλε Σσλ όπσο απνθαηαζηήζσζη ηελ εηξήλελ 

κεηαμύ ησλ επί ηνζνύηνλ δνθηκαζζέλησλ ιαώλ Απηώλ, απεθάζηζαλ ηελ 

ζπλνκνιόγεζηλ νξηζηηθήο πλζήθεο πεξί Δηξήλεο. 

Αη Απηώλ εηξεκέλαη Μεγαιεηόηεηεο ώξηζαλ ζπλεπώο ηνπο Δαπηώλ 

πιεξεμνπζίνπο σο έπεηαη:  

Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηεο Ρνπκαλίαο: 

  Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Σίηνλ Μαγηνξέζθν, Πξόεδξνλ ηνπ 

Τπνπξγηθνύ Απηνύ πκβνπιίνπ, Τπνπξγόλ επί. ηώλ Δμσηεξηθώλ, 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Αιέμαλδξνλ Μαξγηινκάλ, 

Τπνπξγόλ· Απηνύ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ, 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Σάθε Ησλέζθν, Τπνπξγόλ Απηνύ επί 

ησλ Δζσηεξηθώλ, 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Κσλζηαληίλνλ Γ. Γηζζέζθν, 

Τπνπξγόλ Απηνύ επί ησλ Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο, 

 Σνλ αληηζηξάηεγνλ ππαζπηζηήλ Κ. Κνάλδα. Γεληθόλ Δπηζεσξεηήλ ηνπ 

ππξνβνιηθνύ, θαη  

 Σνλ ζπληαγκαηάξρελ Κ. Υξηζηέζθν ππαξρεγόλ ηνπ Μεγάινπ 

Δπηηειείνπ ηνπ Απηνύ ζηξαηνύ. 
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 Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηώλ Διιήλσλ: 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Διεπζέξηνλ Βεληδέινλ, Πξόεδξνλ 

ηνπ Τπνπξγηθνύ Απηνύ πκβνπιίνπ. Τπνπξγόλ επί ηώλ ηξαηησηηθώλ, 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Γεκήηξηνλ Παλάλ, πιεξεμνύζηνλ 

Τπνπξγόλ, 

 Σνλ Κύξηνλ Νηθόιανλ Πνιίηελ, θαζεγεηήλ ηνύ Γηεζλνύο- Γηθαίνπ ελ 

ησ Παλεπηζηεκίσ ηώλ Παξηζίσλ, 

 Σνλ ινραγόλ ΑΘ. Δμαδάθηπινλ, θαη  

 Σνλ ινραγόλ Κ. Πάιελ. 

 Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ: 

 Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ ζηξαηεγόλ εξδάξελ Γηάγθνλ Βνύθνηηηο, 

Πξόεδξνλ ηνπ Απηνύ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, Τπνπξγόλ επί ηώλ               

ηξαηησηηθώλ θαί 

 Σνλ Κύξηνλ Ησάλλελ Μαηάλαβηηο, πξώελ Δπηηεηξακκέλνλ ηνύ 

Μαπξνβνπλίνπ ελ Κσλζηαληηλνππόιεη. 

 Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηεο εξβίαο: 

 Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Νηθόιανλ Πάζηηο, Πξόεδξνλ ηνπ 

Τπνπξγηθνύ Απηνύ πκβνπιίνπ, θαη Τπνπξγόλ επί ησλ Δμσηεξηθώλ, 

 Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Μηραήινλ Ρ. Ρίζηηηο, Έθηαθηνλ 

Απηνύ  Απεζηαικέλνλ θαί Πιεξεμνύζηνλ Τπνπξγόλ, έλ Βνπθνπξεζηίσ, 

 Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ δόθηνξα Κύξηνλ Μηξνζιάβνλ 

παιάτθνβηηο, Έηαθηνλ  Απεζηαικέλνλ θαί  πιεξεμνύζηνλ Τπνπξγόλ, 

 Σνλ ζπληαγκαηάξρελ Κ. κηιηάληηο θαί  

 Σνλ αληηζπληαγκαηάξρελ Γ. Καιαθάηνβηηο 

Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ησλ Βνπιγάξσλ : 

Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα  ηνλ Κύξηνλ Γεκήηξηνλ Σόληζεθθ Τπνπξγόλ Απηνύ 
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επί ησλ Οηθνλνκηθώλ, 

Σνλ ππνζηξάηεγνλ Ηβάλ Φίηζεθθ Αξρεγόλ ηνπ Δπηηειείνπ ηνπ Απηνύ 

ζηξαηνύ, 

Σνλ Κύξηνλ άββαλ Ηβάληζσθθ δηδάθηνξα ηνπ Γηθαίνπ, πξώελ 

αληηπξόεδξνλ ηεο νβξάληε, 

Σνλ Κύξηνλ πκεώλ Ράδεθθ, θαί . 

Σνλ αληηζπληαγκαηάξρελ ησλ επηηειώλ Κσλλζηαληίλνλ ηάληζησθθ, 

 Οίηηλεο ηε πξνηάζεη ηεο Β. Ρνπκαληθήο Κπβεξλήζεσο ζπλήιζνλ εηο 

πλδηάζθεςηλ ελ Βνπθνπξεζηίσ κεηά ησλ πιεξεμνπζίσλ απηώλ εγγξάθσλ, 

επξεζέλησλ ελ ηάμεη. 

Απνθαηαζηάζεο δ' αηζίσο ηεο κεηαμύ απηώλ ζπκθσλίαο, ζπλέζελην 

ηα επόκελα: 

Άξζξνλ 1. Από ηεο αληαιιαγήο ησλ επηθπξώζεσλ ηεο παξνύζεο 

πλζήθεο ζέιεη ππάξμεη εηξήλε θαη θηιία κεηαμύ ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο 

ηνπ Βαζηιέσο ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ησλ 

Βνπιγάξσλ, ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ, ηεο 

Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηεο Απηνύ 

Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ηεο εξβίαο, σο θαη κεηαμύ ησλ Δαπηώλ 

Γηαδόρσλ θαη Κιεξνλόκσλ, ησλ Κξαηώλ θαη ησλ ππεθόσλ Απηώλ. 

Άξζξνλ 2. Ζ κεηαμύ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηνπ       

Βαζηιείνπ ηεο Ρνπκαλίαο παιαηά κεζόξηνο, κεηαμύ Γνπλάβεσο θαη Δπμείλνπ 

Πόληνπ, ζέιεη δηαξξπζκηζζή σο έπεηαη, ζπκθώλσο ησ πξαθηηθώ ησ 

θαηαξηηζζέληη ππό ησλ νηθείσλ ζηξαηησηηθώλ αληηπξνζώπσλ θαη 

παξεξηεκέλσ εηο ην ππ' αξηζ. 5 ηεο 22 Ηνπιίνπ (4 Απγνύζηνπ) 1913 ηεο ελ 

Βνπθνπξεζηίνπ πλδηαζθέςεσο πξσηόθνιινλ. 

Ζ λέα κεζόξηνο, αξρνκέλε από ηνπ Γνπλάβεσο πξνο ηα άλσ ηεο 

Σνπξηνπθάηαο, θαηαιήγεη εηο ηνλ Δύμεηλνλ Πόληνλ λνηίσο ηεο Δθξέλαο. 
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Μεηαμύ ησλ δύν ηνύησλ άθξσλ ζεκείσλ ε κεζόξηνο γξακκή αθνινπ-

ζεί ην ελδεηθλύκελνλ δηάγξακκα επί ησλ ζπλεκκέλσλ ραξηώλ 1/100.000 θαη 

1/200.000 ηνπ Ρνπκαληθνύ Δπηηειείνπ, ζπκθώλσο ηε επίζεο παξεξηεκέλε 

ησ παξόληη άξζξσ πεξηγξαθή. 

πκθσλείηαη ξεηώο όηη ε Βνπιγαξία ζέιεη θαηεδαθίζεη, ην βξαδύηε- 

ξνλ εληόο πξνζεζκίαο δύν εηώλ, ηα ππάξρνληα νρπξσκαηηθά έξγα θαη όηη 

δελ ζέιεη θαηαζθεπάζεη άιια ηνηαύηα έξγα ελ Ρνπρηζνπθίσ νύκια, ελ ηε 

δηακέζσο ρώξα θαη εληόο δώλεο 20 ρηιηνκέηξσλ πεξί ην Βαιηζίθηνλ. 

Μηθηή επηηξνπή, ζπγθεηκέλε εμ ηζαξίζκσλ αληηπξνζώπσλ εθαηέξνπ 

ησλ δύν Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, επηθνξηηζζήζεηαη δέθα πέληε 

εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο, όπσο ραξάμε επί ηνπ 

εδάθνπο ηελ λέαλ κεζόξηνλ γξακκήλ, ζπλσδά ηνηο άλσζη ώδε 

ζπληεζεηκέλνηο. Ζ επηηξνπή αύηε ζέιεη δηελεξγήζεη ηελ δηαλνκήλ ησλ 

αθηλήησλ θηεκάησλ θαη θεθαιαίσλ, άηηλα ηπρόλ κέρξη ηνύδε αλήθνλ από 

θνηλνύ εηο επαξρίαο, δήκνπο ή θνηλόηεηαο θαηνίθσλ, ρσξηδνκέλνπο δηα ησλ 

λέσλ ζπλόξσλ. Δλ πεξηπηώζεη δηαθσλίαο επί ηεο δηαραξάμεσο θαη ησλ 

εθηειεζηέσλ κέηξσλ, ηα δύν Τςειά ζπκβαιιόκελα Μέξε ππνρξενύληαη λα 

απνηαζώζηλ εηο Κπβέξλεζηλ ηξίηνπ θίινπ Κξάηνπο, παξαθαινύληα απηήλ λα 

νξίζε δηαηηεηήλ, νύηηλνο ε απόθαζηο επί ησλ ππό ακθηζβήηεζηλ ζεκείσλ 

ζεσξεζήζεηαη σο νξηζηηθή. 

 Άξζξνλ 3.  Σα κεηαμύ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηνπ Βαζη-

ιείνπ ηεο εξβίαο ζύλνξα αθνινπζνύζη ην εμήο δηάγξακκα, ζπκθώλσο ησ 

θαηαξηηζζέληη ππό ησλ νηθείσλ ζηξαηησηηθώλ αληηπξνζώπσλ πξαθηηθώ, ησ 

παξεξηεκέλσλ εηο ην ππ' αξηζ. 9 ηεο 25 Ηνπιίνπ (7 Απγνύζηνπ) 1913 

πξσηόθνιινλ ηεο ελ Βνπθνπξεζηίσ πλδηαζθέςεσο.  

 Ζ νξνζεηηθή γξακκή, αλαρσξνύζα από ησλ παιαηώλ ζπλόξσλ, ηεο 

θνξπθήο Παηαξίθα, αθνινπζεί ηα παιαηά Σνπξθνβνπιγαξηθά ζύλνξα θαη ηελ 

γξακκήλ ηεο δηαρσξίζεσο ησλ πδάησλ κεηαμύ Αμηνύ θαη ηξπκόλνο, κεηά 

ηεο εμαηξέζεσο όηη άλσ θνηιάο ηεο ηξσκλίηζεο κέλεη εξβηθόλ έδαθνο, 

θαηαιήγεη δε εηο ην όξνο Μπέιεο, έλζα ζπλελνύηαη πξνο ηα 

Βνπιγαξνειιεληθά ζύλνξα. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ζπλόξσλ ηνύησλ 
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θαη ην δηάγξακκα απηήο επί ηνπ ράξηνπ 1 /200.000 ηνπ Απζηξηαθνύ 

Δπηηειείνπ ζπλάπηνληαη ησ παξόληη άξζξσ. 

 Μηθηή επηηξνπή, ζπγθεηκέλε εμ ηζαξίζκσλ αληηπξνζώπσλ εθαηέξσλ 

ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, επηθνξηηζζή εληόο δέθα πέληε          

εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο ζπλζήθεο λα ραξάμε επί ηνπ 

εδάθνπο ηελ λέαλ κεζόξηνλ γξακκήλ, ζπκθώλσο ηνηο πξόζζελ            

ζπληεζεηκέλνηο. 

 Ζ επηηξνπή αύηε ζέιεη δηελεξγήζεη ηελ δηαλνκήλ ησλ αθηλήησλ θηε-

κάησλ θαη θεθαιαίσλ, άηηλα ηπρόλ αλήθνλ κέρξη ηνύδε από θνηλνύ εηο 

επαξρίαο, δήκνπο ή θνηλόηεηαο θαηνίθσλ, απνρσξηδνκέλνπο δηα ησλ λέσλ 

ζπλόξσλ. Δλ πεξηπηώζεη δηαθσλίαο επί ηεο δηαραξάμεσο θαη ησλ 

εθηειεζηέσλ κέηξσλ, ηα δύν Τςειά Μέξε ππνρξενύληαη λ' απνηαζώζηλ εηο 

θπβέξλεζηλ ηξίηνπ θίινπ Κξάηνπο, παξαθαινύληα απηήλ λα νξίζε δηαηηεηήλ, 

νύηηλνο ε απόθαζηο επί ησλ ππό ακθηζβήηεζηλ ζεκείσλ ζεσξεζήζεηαη 

νξηζηηθή. 

 Άξζξνλ 4. Σα ζρεηηθά πξνο ηα παιαηά εξβνβνπιγαξηθά ζύλνξα 

δεηήκαηα θαλνληζζήζνληαη ζπλσδά ηε επειζνύζε κεηαμύ ησλ δύν Τςειώλ 

ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζπλελλνήζεη, ηε βεβαηνπκέλε ελ ησ παξεξ- 

ηεκέλσλ ησ παξόληη άξζξσ πξσηνθόιισ. 

 Άξζξνλ 5. Σα κεηαμύ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Βαζηιείνπ 

ηεο Βνπιγαξίαο ζύλνξα αθνινπζνύζη ην εμήο δηάγξακκα, ζπκθώλσο ησ 

θαηαξηηζζέληη ππό ησλ νηθείσλ ζηξαηησηηθώλ αληηπξνζώπσλ πξαθηηθώ ησ 

παξεξηεκέλσ εηο ην ππ' αξηζ. 9 πξσηόθνιινλ ηεο 25 Ηνπιίνπ (7 Απγνύζηνπ) 

1913 ηεο ελ Βνπθνπξεζηίσ πλδηαζθέςεσο. 

 Ζ νξνζεηηθή γξακκή αλαρσξεί από ησλ λέσλ Βνπιγαξνζεξβηθώλ ζπ-

λόξσλ επί ηεο θνξπθνγξακκήο ηνπ όξνπο Μπέιεο, θαηαιήγνπζα εηο ηαο εηο 

ην Αηγαίνλ Πέιαγνο εθβνιάο ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ. 

 Μεηαμύ ησλ δύν ηνύησλ άθξσλ ζεκείσλ ε νξνζεηηθή γξακκή αθνινπ-

ζεί ην ελδεηθλύκελνλ δηάγξακκα επί ηνπ ζπλεκκέλνπ ράξηνπ 1/200.000 ηνπ 
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Απζηξηαθνύ Δπηηειείνπ, ζπκθώλσο ηε πεξηγξαθή ηε επίζεο παξεξηεκέλε 

ησ παξόληη άξζξσ. 

 Μηθηή επηηξνπή, ζπγθεηκέλε εμ ηζαξίζκσλ εθαηέξνπ ησλ ζπκβαιιν-

κέλσλ Τςειώλ Μεξώλ αληηπξνζώπσλ, επηθνξηηζζήζεηαη δέθα πέληε        

εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο λα ραξάμε επί ηνπ 

εδάθνπο ηελ λέαλ κεζόξηνλ γξακκήλ, ζπκθώλσο ηνηο πξόζζελ ζπληε- 

ζεηκέλνηο.  

 Ζ επηηξνπή αύηε ζέιεη δηελεξγήζεη ηελ δηαλνκήλ ησλ αθηλήησλ θηε-

κάησλ θαη θεθαιαίσλ, άηηλα ηπρόλ αλήθνλ κέρξη ηνύδε από θνηλνύ εηο 

επαξρίαο, δήκνπο ή θνηλόηεηαο θαηνίθσλ ρσξηδνκέλνπο δηα ησλ λέσλ 

ζπλόξσλ. Δλ πεξηπηώζεη δηαθσλίαο επί ηεο δηαραξάμεσο ή ησλ εθηειε-

ζηέσλ κέηξσλ, ηα Τςειά ζπκβαιιόκελα Μέξε ππνρξενύληαη λα απνηα-

ζώζηλ εηο Κπβέξλεζηλ ηξίηνπ θίινπ Κξάηνπο, παξαθαινύληα απηήλ λα νξίζε 

δηαηηεηήλ, νύηηλνο ε απόθαζηο επί ησλ ππό ακθηζβήηεζηλ ζεκείσλ 

ζεσξεζήζεηαη σο νξηζηηθή. 

 πλνκνινγείηαη ξεηώο όηη ε Βνπιγαξία παξαηηείηαη πάζεο επί ηεο 

λήζνπ Κξήηεο αμηώζεσο. 

 Άξζξνλ 6. Σα Αξρεγεία ησλ νηθείσλ ζηξαηώλ ζέινπζη πάξαπηα 

ιάβεη γλώζηλ ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνύζεο πλζήθεο. Ζ Βνπιγαξηθή 

Κπβέξλεζηο ππνρξενύηαη λα επαλαγάγε ηνλ εαπηήο ζηξαηόλ από ηεο 

επαύξηνλ ηεο γλσζηνπνηήζεσο ηαύηεο εηο ηελ ελ ώξα εηξήλεο θαηάζηαζηλ. 

Θέιεη θαηεπζύλεη ηα ζηξαηεύκαηα εηο ηαο εαπηώλ έδξαο, έλζα                  

ελεξγεζήζεηαη σο νηόλ ηε ηάρηζηα ε απνζηνιή ησλ δηαθόξσλ εθεδξεηώλ εηο 

ηαο εαπηώλ εζηίαο. 

 Σα ζηξαηεύκαηα, σλ ε έδξα θείηαη ελ ηε δώλε ηεο θαηνρήο ηνπ ζηξα-

ηνύ ηίλνο ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, ζέινπζηλ απνζηαιή εηο 

έηεξνλ ζεκείνλ ηνπ παιαηνύ Βνπιγαξηθνύ εδάθνπο θαη δελ ζα δύλαληαη λα 

πξνζέιζσζηλ εηο ηαο νηθείαο έδξαο ησλ, εηκή κεηά ηελ εθθέλσζηλ ηεο άλσ 

πξνβιεπνκέλεο δώλεο θαηνρήο. 
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 Άξζξνλ 7. Ζ εθθέλσζηο ηνπ παιαηνύ θαη λένπ Βνπιγαξηθνύ εδά-

θνπο άξμεηαη ακέζσο κεηά ηελ απνζηξάηεπζηλ ηνπ Βνπιγαξηθνύ ζηξαηνύ θαη 

πεξαησζήζεηαη ην βξαδύηεξνλ εληόο δεθαπελζεκέξνπ. 

 Καηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο πξνζεζκίαο ηαύηεο ε δηα ηνλ Ρνπκαληθόλ ησλ 

πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηξαηόλ δώλε δηαρσξηζκνύ αθνξίδεηαη ππό ηεο 

γξακκήο ηζηνβίνπ - Λνβηζέα - Σνύξζθη - Ηδβόξ - Γθινηδέλε - Ειάηηηζα - 

Μίξθνβν - Αξακπά - Κνλάθ - Οξράληα - Μέηδδξα - Βξάηδα - Μπεξθνβίηζα - 

Λνκ - Γνύλαβηο. 

 Άξζξνλ 8. Καηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο θαηνρήο ηνπ Βνπιγαξηθνύ εδά-

θνπο, νη δηάθνξνη ζηξαηνί ζέινπζη δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο επηηάμεσο 

έλαληη θαηαβνιήο ηεο αμίαο εηο ρξήκα. Θέινπζηλ έρεη ειεπζέξαλ ηελ ρξήζηλ 

ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ δηα ηελ κεηαθνξάλ ησλ ζηξαηεπκάησλ θαη 

ησλ πξνκεζεηώλ πάζεο θύζεσο, άλεπ απνδεκηώζεσο ηίλνο θαηαβιεηέαο 

ππέξ ηεο ηνπηθήο αξρήο. 

 Οη αζζελείο θαη ηξαπκαηίαη ζέινπζη κείλεη εηο ηα κέξε ηαύηα ππό ηελ 

πξνζηαζίαλ ησλ ξεζέλησλ ζηξαηώλ. 

Άξζξνλ 9.  Ωο νηόλ ηε ηάρηνλ κεηά ηελ αληαιιαγήλ ησλ επηθπξώζε-

σλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο πάληεο νη αηρκάισηνη απνδνζήζνληαη ακνη-

βαίσο. 

Δθάζηε ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζέ-

ιεη νξίζεη εηδηθνύο Δπηηξόπνπο εληεηαικέλνπο ηελ παξαιαβήλ ησλ αηρ-

καιώησλ. 

Πάληεο νη επξηζθόκελνη εηο ρείξαο ηηλόο ησλ Κπβεξλήζεσλ αηρκάισηνη 

παξαδνζήζνληαη ησ επηηξόπσ ηεο εηο ελ αλήθνπζη Κπβεξλήζεσο ή ησ 

αληηπξνζώπσ απηνύ πξνζεθόλησο εμνπζηνδνηεκέλσ ελ ηόπσ                  

νξηζζεζνκέλσ ππό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Μεξώλ. 

 Αη Κπβεξλήζεηο ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζέινπζηλ επη-

δείμεη ακνηβαίσο αιιήιαηο, ηνύην δε ην ηαρύηεξνλ κεηά ηελ παξάδνζηλ 

πάλησλ ησλ αηρκαιώησλ, θαηάζηαζηλ ησλ ακέζσλ δαπαλώλ αο ππέζηεζαλ 
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πξνο πεξίζαιςηλ θαη ζπληήξεζηλ ησλ αηρκαιώησλ από ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

αηρκαισηίζεσο ή ηεο παξαδόζεσο κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ζαλάηνπ ή 

ηεο απνδόζεσο απηώλ. πκςεθηζκόο γελήζεηαη κεηαμύ ησλ πνζώλ ησλ 

νθεηινκέλσλ ππό ηεο Βνπιγαξίαο ελη εθάζησ ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ 

Μεξώλ θαη ησλ πνζώλ ησλ νθεηινκέλσλ ππό ηνύηνπ ηε Βνπιγαξία, ε δε 

δηαθνξά θαηαβιεζήζεηαη ηε δηθαηνύρσ Κπβεξλήζεη σο νηόλ ηε ηάρηνλ κεηά 

ηελ αληαιιαγήλ ησλ σο άλσ θαηαζηάζεσλ. 

 Άξζξνλ 10. Ζ παξνύζα πλζήθε θπξσζήζεηαη θαη αη επηθπξώζεηο 

απηήο αληαιιαγήζνληαη ελ Βνπθνπξεζηίσ εληόο πξνζεζκίαο δέθα πέληε 

εκεξώλ ή θαη ελσξίηεξνλ, αλ ηνύην θαηαζηή δπλαηόλ. 

Δηο πίζησζηλ νη νηθείνη Πιεξεμνύζηνη ππέγξαςαλ ηαύηελ θαη εηέζε- 

θαλ ηαο εαπηώλ ζθξαγίδαο. 

Δγέλεην ελ Βνπθνπξεζηίσ ηελ εηθνζηήλ νγδόελ εκέξαλ ηνπ κελόο 

Ηνπιίνπ (10 Απγνύζηνπ) ηνπ έηνπο ρηιηνζηνύ ελλεαθνζηνζηνύ δεθάηνπ ηξίηνπ. 

 

 

 


