
18 EKİM 1907 TARİHİNDE LA HAYE'DE İMZALANMIŞ, III SAYILI, DÜŞMANLIKLARIN AÇILMASI 
HAKKINDA SÖZLEŞME 

Madde - 1 

 Akit Devletler, gerek gerekçeli bir harp ilânı şeklinde gerek şarta bağlı olarak harp ilânı ile birlikte bir 
ültimatom şeklinde, öncelikle yapılmış kesin bir ihbar olmaksızın, düşmanlıkların aralarında başlayamamasını 
kabul ederler. 

           Madde - 2   

 Harp hali tarafsız Devletlere gecikmeksizin tebliğ edilmelidir ve ancak, telgrafla dahi yapılmış olabilecek, 
bir tebliğin kabulünden sonra onlar hakkında sonuç doğuracaktır. Bununla beraber, gerçekte, tarafsız Devletlerin 
harp halini tanıdıkları şüpheye mahal bırakmayacak biçimde meydana çıkmışsa, bu Devletler tebliğin yokluğunu 
ileri süremeyeceklerdir. 

Madde - 3 

 İşbu Sözleşmenin 1 nci maddesi harp halinde iki veya birçok Akit Devletler arasında sonuç doğuracaktır. 

 2 nci madde bir muharip âkit ve keza Tarafsız Akit Devletler arasındaki münasebetlerde mecburidir. 

Madde - 4 

 İşbu Sözleşme mümkün olduğu kadar kısa zamanda onaylanacaktır.  

 Onaylar La Haye'de saklanacaktır. 

 Onayların ilk tevdii, katılan Devletlerin temsilcileri ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından imzalanmış 
bir tutanakla tevsik olunacaktır. 

 Onayların daha sonraki, tevdilerin Hollanda Hükümetine gönderilmiş ve onay belgesi eklenmiş yazılı bir 
tebliğ ile yapılacaktır. 

 Onayların ilk tevdiine ait tutanağa, evvelki fıkrada gözönünde tutulan tebliğlere ve onay belgelerine uygun 
olarak onaylanmış kopya, Hollanda Hükümetinin ihtimamı ve ve diplomatik yolla İkinci Barış Konferansına 
davet edilmiş Devletlere ve Sözleşmeye katılacak diğer Devletlere derhal tevdi edilmiş olacaktır. Evvelki fıkrada 
gözönünde tutulmuş hallerde, sözü geçen Hükümet tebliği aldığı tarihi aynı zamanda onlara bildirecektir. 

Madde - 5 

 İmzası olmayan Devletlerin işbu Sözleşmeye katılmaları kabul edilmiştir. 

 Katılmayı arzu eden Devlet, Hollanda Hükümetinin arşivlerinde saklanacak katılma belgesini bu Hükümete 
ulaştırarak, niyetini yazı ile tebliğ eder. 

 Bu Hükümet, tebliğe ve katılma belgesine uygun olarak onaylanmış kopyayı, tebliği aldığı tarihi 
işaretleyerek, diğer bütün Devletlere derhal ulaştırır. 

 

Madde - 6 

 İşbu Sözleşme, onayların ilk tevdiine iştirak etmiş Devletler için, bu tevdie ait tutanak tarihinden altmış gün 
sonra, ve daha sonra onaylayacak ve katılacak Devletler için, onların onay veya katılma tebliğinin Hollanda 
Hükümeti tarafından alınmasından altmış gün sonra, sonuç doğuracaktır. 

Madde - 7 

 Eğer Yüksek Akit Devletlerden biri işbu Sözleşmeyi feshetmek isterse, fesih, tebliği aldığı tarihi işaretleyerek 
tebliğe uygun onaylanmış kopyayı bütün Devletlere derhal ulaştıracak olan Hollanda Hükümetine yazı ile tebliğ 
edilmiş olacaktır. 

 Fesih, ancak onu tebliğ edecek Devlet hakkında ve tebliğin Hollanda Hükümetine ulaşmasından bir yıl 
sonra sonuçlarını doğuracaktır. 

Madde - 8 

 Hollanda Dışişleri Bakanı tarafından tutulmuş bir sicil, 4 ncü maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları mucibince 
yapılmış onayların tevdi tarihini ve keza katılma (madde 5, fıkra 2) yahut fesih (madde 7, fıkra 1) tebliğlerinin 
alınmış olacakları tarihi kaydedecektir. 

 Her Akit Devletin bu sicilden bilgi alması ve ondan usulüne uygun onaylanmış kayıtlar istemesi kabul 
edilmiştir. 



 Yukarıdaki hükümleri tasvip eden tam yetkili temsilciler, imzalariyle İşbu Sözleşmeyi onaylamışlardır. 

 Onsekiz Ekim bin dokuzyüz yedi'de La Haye'de yapılan işbu Sözleşme yalnız bir nüsha olarak Hollanda 
Hükümetinin arşivlerinde saklanmak üzere kalacaktır ve onun usulüne uygun olarak onaylanmış kopyaları 
İkinci Barış Konferansına davet edilmiş Devletlere diplomatik yolla verilmiş olacaktır. 

 


