Ν. 3128/ΦΕΚ Α΄/11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1953
Πεξί θπξψζεσο ηεο πλζήθεο πκκαρίαο, Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο θαη Ακνηβαίαο
Βνεζείαο κεηαμχ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο, ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο
Οκνζπφλδνπ Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο
Φεθηζάκελνη νκνθψλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίδνκελ θαη δηαηάζζνκελ :
΄Αξζξνλ κφλνλ. Κπξνχηαη θαη έρεη πιήξε θαη λφκηκνλ ηζρχλ ε κεηαμχ ηνπ
Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο, ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Οκνζπφλδνπ Λατθήο
Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ππνγξαθείζα ελ Μπιέλη ηελ 9ελ Απγνχζηνπ
1954 πλζήθε πκκαρίαο, Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο θαη Ακνηβαίαο Βνεζείαο, εο ην
θείκελνλ έπεηαη ελ πξσηνηχπσ εηο ηελ γαιιηθήλ θαη ελ κεηαθξάζεη εηο ηελ
ειιεληθήλ.
Ο παξψλ Νφκνο ςεθηζζείο ππφ ηεο Βνπιήο θαη παξ' Ηκψλ ζήκεξνλ
θπξσζείο, δεκνζηεπζήησ δηά ηήο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη εθηειεζζήησ
σο λφκνο ηνπ Κξάηνπο. Δλ Αζήλαηο ηε 8 Φεβξνπαξίνπ 1955.
Σα πκβαιιφκελα Μέξε,
Γηαδεινχληα εθ λένπ ηελ πίζηηλ ησλ εηο ηαο ελ ησ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλψλ δηαηππνπκέλαο αξράο θαη ηελ επηζπκίαλ ησλ φπσο ζπληείλνπλ, δηά ηεο
ζπλελψζεσο ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ, εηο ηελ δηαθχιαμηλ ηεο εηξήλεο, εηο ηελ
εδξαίσζηλ ηεο αζθαιείαο θαη εηο ηελ αλάπηπμηλ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο,
Απνθαζηζκέλα λα εμαζθαιίζνπλ, δηα ηνπ πιένλ απνηειεζκαηηθνχ ηξφπνπ,
ηελ εδαθηθήλ αθεξαηφηεηα θαη ηελ πνιηηηθήλ αλεμαξηεζίαλ ησλ ρσξψλ ησλ,
ζπκθψλσο πξνο ηαο αξράο θαη ηαο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ,
Γηαπλεφκελα ππφ ηεο επηζπκίαο λα επεθηείλνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηαο
βάζεηο θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, αίηηλεο εηέζεζαλ δηα ηεο ππνγξαθήο ελ Αγθχξα ηελ
28ελ Φεβξνπαξίνπ 1953 κεηαμχ ησλ ρσξψλ ησλ πλζήθεο Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο, ήηηο απεδείρζε φξγαλνλ εθηάθησο απνηειεζκαηηθφλ,
΄Δρνληα ππ' φςηλ φηη ε ξεζείζα πλζήθε εζεσξήζε αλέθαζελ σο ην πξψηνλ
βήκα πξνο κίαλ ζπκκαρίαλ,
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Πεπεηζκέλα φηη ε πξαγκαηνπνίεζηο ηεο ηνηαχηεο ζπκκαρίαο είλαη αλαγθαία,
Πεπεηζκέλα εμ άιινπ, φηη ε ίδξπζηο, δηά ηεο ζπλάςεσο πλζήθεο
πκκαρίαο, ζπζηήκαηνο ζπιινγηθήο αζθαιείαο ήζειελ απνηειέζεη νπ κφλνλ
απνθαζηζηηθφλ παξάγνληα ηεο ηδίαο απηψλ αζθαιείαο θαη αλεμαξηεζίαο, αιι'
επίζεο θαη επεξγέηεκα δη' απάζαο ηαο ινηπάο Υψξαο, ηαο πξνζεισκέλαο εηο ηελ
ππφζεζηλ κηαο δηθαίαο εηξήλεο, ηδία δέ δη' εθείλαο εμ απηψλ, αίηηλεο επξίζθνληαη εηο
ηελ πεξηνρήλ ησλ,
Απεθάζηζαλ λα ζπλάςνπλ ηελ παξνχζαλ πλζήθελ θαη δηψξηζαλ πξνο
ηνχην Πιεξεμνπζίνπο ησλ, αληηζηνίρσο :
Η Απηνχ Μεγαιεηφηεο ν Βαζηιεχο ηψλ Διιήλσλ :
Σήλ Απηνχ Δμνρφηεηα ηνλ Κχξηνλ ηέθαλνλ ηεθαλφπνπινλ, Τπνπξγφλ

ησλ

Δμσηεξηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο :
Σήλ Απηνχ Δμνρφηεηα ηνλ Καζεγεηήλ Φνπάη Κηνππξνπινυ, Τπνπξγφλ ησλ
Δμσηεξηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηεο, Οκφζπνλδνπ Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο :
Σελ Απηνχ Δμνρφηεηα ηνλ Κχξηνλ Κφηζα Πφπνβηηο, Τπνπξγφλ ησλ Δμσηεξηθψλ,
νίηηλεο επηδείμαληεο ηα πιεξεμνχζηα απηψλ, επξεζέληα ελ πιήξεη ηάμεη,
ζπλσκνιφγεζαλ ηά θάησζη:
Άξζξνλ 1.

Σα πκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζηλ

φπσο ξπζκίδνπλ, ζπκθψλσο πξνο ηάο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηνπ ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλψλ δη' εηξεληθψλ κέζσλ, πάζαλ δηεζλή δηαθνξάλ, εηο ηελ νπνίαλ ήζεινλ
επξεζή αλακεκηγκέλα θαη φπσο απέρνπλ, εηο ηαο δηεζλείο απηψλ ζρέζεηο, ηεο
ρξήζεσο απεηιψλ ή βίαο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ αζπκβίβαζηνλ πξνο ηνχο
ζθνπνχο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.
Άξζξνλ 2.

Σά πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη πάζα έλνπινο

επίζεζηο ελαληίνλ ελφο ή πιεηφλσλ εμ απηψλ, εηο νηνλδήπνηε ηκήκα ηνπ εδάθνπο
ησλ, ζέιεη ζεσξεζή σο επίζεζηο ελαληίνλ φισλ ησλ πκβαιινκέλσλ Μέξσλ,
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άηηλα, θαηά ζπλέπεηαλ ελ ηε ελαζθήζεη ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ ππφ ηνπ άξζξνπ 51
ηνπ Υάξηνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ δηθαηψκαηνο ηεο λνκίκνπ αηνκηθήο ή
ζπιινγηθήο ακχλεο, ζέινπλ παξάζρεη αηνκηθψο θαη ζπιινγηθψο, βνήζεηαλ εηο ην
ππνζηάλ ή εηο ηα ππνζηάληα επίζεζηλ Μέξε, ιακβάλνληα θνηλή ζπκθσλία θαη
ακέζσο πάληα ηα κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεσο ελφπινπ
δπλάκεσο, άηηλα ζα θξίλνπλ ηα Μέξε σο αλαγθαία δηά κίαλ απνηειεζκαηηθήλ
άκπλαλ.
Σα ζπκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ θαη ηνχην άλεπ δεκίαο ηνπ άξζξνπ 7
ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ηελ ππνρξέσζηλ λα κε ζπλάςνπλ εηξήλελ ή άιιελ
ζπκθσλίαλ κεηά ηνπ επηηηζεκέλνπ, εηκή θαηφπηλ πξνεγνπκέλεο θνηλήο κεηαμχ ησλ
ζπκθσλίαο.
Άξζξνλ 3.

Δπί ησ ηέιεη φπσο εμαζθαιηζζή, θαηά ηξφπνλ ζπλερή θαη

απνηειεζκαηηθφλ ε πξαγκαηνπνίεζηο ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ηα
πκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζηλ φπσο παξέρνπλ ακνηβαίσο
βνήζεηαλ πξφο δηαηήξεζηλ θαη ελίζρπζηλ ηεο ακπληηθήο ησλ ηθαλφηεηνο.
Άξζξνλ 4.

.

Πξνο ηνλ ζθνπφλ φπσο εμαζθαιηζζή ε απνηειεζκαηηθή

εθαξκνγή ηεο παξνχζεο πλζήθεο, απνθαζίδνληαη ηα εμήο :
1.

Ιδξχεηαη Μφληκνλ πκβνχιηνλ, απνηειεζζεζφκελνλ απφ ηνχο

Τπνπξγνχο ησλ Δμσηεξηθψλ θαη απφ εθείλα ησλ ινηπψλ κειψλ ησλ Κπβεξλήζεσλ
ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζα εην ελδεδεηγκέλε, αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαηαζηάζεσο θαη ηεο θχζεσο ησλ πξνο .ζπδήηεζηλ
ζεκάησλ.
Σν Μφληκνλ πκβνχιηνλ ζα ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο δηο ηνπ έηνπο. Θα δχλαηαη
λα ζπλέξρεηαη εηο ζπκπιεξσκαηηθάο ζπλφδνπο, νζάθηο ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίνλ
απφ ηαο Κπβεξλήζεηο φισλ ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ.
Όηαλ δελ επξίζθεηαη ελ ζπλφδσ, ην Μφληκνλ πκβνχιηνλ ζα αζθή ηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ ηεο Μνλίκνπ Γξακκαηείαο ηεο πλζήθεο ηεο Αγθχξαο, θαηά
θαζνξηζζεζφκελνλ ηξφπνλ.
Η ππφ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο πλζήθεο ηεο Αγθχξαο πξνβιεπνκέλε
πλδηάζθεςηο ηψλ Τπνπξγψλ ησλ 'Δμσηεξηθψλ αληηθαζίζηαηαη ππφ ηνπ Μνλίκνπ
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πκβνπιίνπ.
Αη επί δεηεκάησλ νπζίαο απνθάζεηο ηνπ Μνλίκνπ πκβνπιίνπ ζα
ιακβάλνληαη θαζ' νκνθσλίαλ.
2.

Σα

Γεληθά

Δπηηειεία

ησλ

πκβαιινκέλσλ

Μεξψλ

ζέινπλ

εμαθνινπζήζε ηελ απφ θνηλνχ αξμακέλελ, εηο εθαξκνγήλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηεο
πλζήθεο ηεο Αγθχξαο, εξγαζίαλ, ιακβάλνληα ππ' φςηλ ηαο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζεο πλζήθεο.
Άξζξνλ 5.

Δηο ηελ πεξίπησζηλ δεκηνπξγίαο ηεο ελ άξζξσ 2 ηεο πα-

ξνχζεο πλζήθεο πξνβιεπνκέλεο θαηαζηάζεσο, ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζα
ρσξήζνπλ ακέζσο εηο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ θαη ην Μφληκνλ πκβνχιηνλ ζα
ζπλέιζε ακειεηί πξνο θαζνξηζκφλ ησλ κέηξσλ, ηα φπνηα ζα έδεη λα πξνζηεζνχλ
εηο εθείλα, άηηλα ζά έρνπλ ήδε ιεθζή ζπκθψλσο πξνο ην πξνξξεζέλ άξζξνλ 2 θαη
ηα νπνία ζα ελεδεηθλχεην λα ιεθζνχλ απφ θνηλνχ πξνο αληηκεηψπηζηλ ηεο
θαηαζηάζεσο.
Άξζξνλ 6.

Δηο πεξίπησζηλ ζνβαξάο επηδεηλψζεσο ηεο δηεζλνχο θα-

ηαζηάζεσο θαη, εηδηθψηεξνλ εηο ηαο πεξηνράο έλζα ε επηδείλσζηο αχηε ζα εδχλαην
λα έρε αξλεηηθφλ απνηέιεζκα άκεζνλ ή έκκεζνλ, επί ηεο αζθαιείαο ελ ηε πεξηνρή
ησλ, ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζα δηαζθέπησληαη πξνο εμέηαζηλ ηεο θαηαζηάζεσο
θαη πξνο θαζνξηζκφλ ηεο ζηάζεσο απηψλ.
Σα πκβαιιφκελα Μέξε, ζπλεηδφηα φηη έλνπινο επίζεζηο ελαληίνλ εηέξαο,
πιελ ησλ εαπηψλ ρψξαο, δχλαηαη, επεθηεηλφκελε, λα απεηιήζε ακέζσο ή εκκέζσο
ηελ αζθάιεηαλ θαη ηελ αθεξαηφηεηα ελφο ή πιεηφλσλ εμ απηψλ , ζπλνκνινγνχλ φηη:
Δηο πεξίπησζηλ ελφπινπ επηζέζεσο ελαληίνλ Υψξαο, έλαληη ηεο νπνίαο ελ ή
πιείνλα ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, έρεη ή έρνπλ, θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο
ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ππνρξεψζεηο ακνηβαίαο βνεζείαο, ηά
πκβαιιφκελα Μέξε ζα δηαζθέπησληαη, ελ ζρέζεη πξνο ηα κέηξα ηα φπνηα ζα ήην
ελδεδεηγκέλνλ λα ιεθζνχλ, ζπκθψλσο πξφο ηνχο ζθνπνχο ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλψλ, πξνο αληηκεηψπηζηλ ηεο νχησ δεκηνπξγεζείζεο ελ ηε πεξηνρή ησλ
θαηαζηάζεσο.
Δλλνείηαη φηη αη ζπλελλνήζεηο, αο αθνξά ην παξφλ άξζξνλ, ζα εδχλαην λα

-5-

ζπλεπάγσληαη επείγνπζαλ ζχλνδνλ ηνπ Μνλίκνπ πκβνπιίνπ.
Άξζξνλ 7.

Σα πκβαιιφκελα Μέξε ζα θέξσζηλ ακέζσο εηο γλψζηλ ηνπ

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ηελ έλνπινλ επίζεζηλ, εο ηαχηα ζ'
απεηέινπλ ζχκαηα θαη ηα ιεθζέληα κέηξα λνκίκνπ ακχλεο. Θέινπζη δε ζέζε ηέξκα
εηο ηα ξεζέληα κέηξα επζχο σο ην πκβνχιηνλ Αζθαιείαο ζέζεη απνηειεζκαηηθψο
ελ εθαξκνγή εθείλα ηα κέηξα, άηηλα αλαθέξνληαη ελ ησ άξζξσ 51 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ Υάξηνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.
Χζαχησο αη Κπβεξλήζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ζέινπλ πξνβή άλεπ
αλαβνιήο εηο ηελ δήισζηλ ηελ πξνβιεπνκέλελ ελ ηε ππ' αξηζ. 378 (V)
Α. Απνθάζεη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ απφ 17εο
Ννεκβξίνπ 1950, επί ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Κξαηψλ ελ πεξηπηψζεη ελάξμεσο
ερζξνπξαμηψλ θαη ζέινπλ ελεξγήζεη ζπκθψλσο πξνο ηελ πξνξξεζείζαλ
Απφθαζηλ.
Άξζξνλ 8.

Σα πκβαιιφκελα Μέξε επηβεβαηνχλ εθ λένπ ηελ απφθαζηλ ησλ

φπσο κε ζπκκεηάζρνπλ νηνπδήπνηε πλαζπηζκνχ ζηξεθνκέλνπ ελαληίνλ ελφο
ηνχησλ θαη κε αλαιάβνπλ νηαλδήπνηε .ππνρξέσζηλ αζπκβίβαζηνλ πξνο ηαο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πλζήθεο.
Άξζξνλ 9.

Αη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πλζήθεο δελ ζίγνπλ θαη δελ δχλαληαη λα

εξκελεπζνχλ σο ζίγνπζαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηαο
ππνρξεψζέηο ησλ Μεξψλ, ηαο απνξξενχζαο εθ ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηνπ ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ.
Άξζξνλ 10. Αη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πλζήθεο δελ ζίγνπλ θαη δελ δχλαληαη λα
εξκελεπζνχλ σο ζίγνπζαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηαο
ππνρξεψζεηο ηαο απνξξενχζαο δηά ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθίαλ εθ ηεο πλζήθεο
Βνξείνπ Αηιαληηθνχ ηεο 4εο Απξηιίνπ 1949.
Άξζξνλ 11. Η πλζήθε Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο, ε ζπλαθζείζα κεηαμχ ησλ
πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ελ Αγθχξα ηελ 28ελ Φεβξνπαξίνπ 1953, παξακέλεη ελ
ηζρχη θαζ' ν κέηξνλ αχηε δελ ηξνπνπνείηαη ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο
πλζήθεο.
Σα πκβαιιφκελα Μέξε ζπλνκνινγνχλ, φπσο εθαξκφδνπλ, σο πξνο ηελ
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δηάξθεηαλ ηεο πλζήθεο Αγθχξαο, ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζεο
πλζήθεο.
Άξζξνλ 12. Αη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο πλζήθεο Φηιίαο θαη
πλεξγαζίαο ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 1953 ηπγράλνπλ εθαξκνγήο εηο ηελ
παξνχζαλ πλζήθελ ππφ ηνπο απηνχο φξνπο.
Άξζξνλ 13. Η παξνχζα πλζήθε ζπλάπηεηαη δη΄ είθνζηλ έηε. Δάλ νπδέλ
ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ θαηαγγείιε ηαχηελ ελ έηνο πξν ηεο ιήμεσο , ζα
παξαηαζή δηά ζησπεξφο αλαλεψζεσο επί ελ εηζέηη έηνο θαη νχησ θαζ' εμήο κέρξη
ηεο θαηαγγειίαο απηήο πθ' ελφο ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ.
'Άξζξνλ 14. Η παξνχζα πλζήθε ζα επηθπξσζή ππφ ησλ πκβαιινκέλσλ
Μεξψλ ζπκθψλσο πξνο ηνχο πληαγκαηηθνχο

Καλφλαο εθάζηνπ εμ απηψλ. Η

ηζρχο ηεο παξνχζεο πλζήθεο άξρεηαη απφ ηεο εκέξαο ηεο θαηαζέζεσο ηνπ
ηειεπηαίνπ νξγάλνπ επηθπξψζεσο.
Σα φξγαλα επηθπξψζεσο ζέινπζη θαηαηεζή παξά ησ Τπνπξγείν ησλ
Δμσηεξηθψλ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο.
Η πλζήθε ζέιεη θαηαρσξεζή παξά ηνηο Ηλσκέλνηο Έζλεζη.
Αχηε ζπλεηάγε εηο ηήλ γαιιηθήλ γιψζαλ εηο ηξία φκνηα αληίηππα εμ σλ αλά
ελ παξεδφζε εηο έθαζηνλ ησλ πκβαιινκέλσλ.
ΔΙ ΠΙΣΧΙΝ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ νη Πιεξεμνχζηνη ησλ πκβαιινκέλσλ
Μεξψλ έζεζαλ ηελ ππνγξαθήλ ησλ ηε παξνχζε πλζήθε .
Δγέλεην ελ Μπιέλη, ηε 9ε Απγνχζηνπ ηνχ ρηιηνζηνχ ελλεαθνζηνζηνχ
πεληεθνζηνχ ηεηάξηνπ έηνπο.
(Τπ.) . ΣΔΦΑΝΟΠΟΤΛΟ
(Τπ. ) Φ. ΚΙΟΣΠΡΟΤΛΟΤ
(Τπ.) Κ. ΠΟΠΟΒΙΣ

