
Vene-Austria 1815-1849 trakt-konv.
Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Том 
4, Трактаты с Австрией : 1815-1849 г. = Recueil des Traités et Conventions conclus par la 
Russie avec les puissances étrangéres. Tome 4, Traités avec l'Autriche : 1815-1849.

       ***

Venemaa ja Austria vahel sõlmitud traktaatide ja konventsioonide 
kogu.

 ((NB.Käesoleva köite tõlkimist alustasin 22.06.17.a. On tekkinud  üpris kindel mulje, et  see 
kogumik on oma olemuselt nagu järjejutt, kus iga uus akt-sündmus  on tulenenud ja tingitud 
varasematest aktidest-sündmustest, milliseid siin käsitletakse ja millistele vahetevahel ka viidatakse. 
Kogumiku väljaandmisel on aja jooksul vaikimisi tehtud esialgsest vormistusest eemaldumisi. Kui algul 
märgiti ära esmakordselt avaldatud dokumendid tärniga, siis hiljem enam tärne ei esine. Võimalik, et 
hilisemal ajal esmatrükke enam ei olnud, või ei soovitud neile enam tähelepanu pöörata. Selleks, et 
leida saladusse jäetud akte, peab tekstid läbi lugema (Pealkirjas sellele ei viidata ja tihti pole tekstidel 
ka pealkirja), õieti tuleb otsida tekstide lõpu osast viidet saladuses hoidmise kohta. Kuid, kui ei loeta 
avalikustatud dokumente, siis ei saa aru ka salastamise mõttest. Mõnikord on salastamise mõte ja 
salastuse äravõtmise tingimused samas aktis olemas. Topeltsulgudes on minu märkused või võrdlused. 
Kuna tavaliselt otsitakse-loetakse mingit konkreetset sündmust puudutavat Akti, siis ka  käesolevat ja 
Martensi eessõna ja kommentaari oleks tarvis lugeda, kuna need laienevad kõigi aktide üle. Kursiivi 
panin ladina tähtedega esitatud sõnad. Igasugused erinevused nimede esitamisel, esinevad peaegu 
igas artiklis. Tihti on kasutatud samas artiklis kahte nime (ka kohanimed)  täheldamise kuju, mis kehtib 
nii prantsuse, kui ka vene keele kohta. Eesti keeles tuntud nimesid esitasin tuttaval kujul, vähemtuntuid 
kas prantsuse või vene keelse eeskuju järgi. Mõnikord jäin jänni ja ei esitanudki eesti keelset kuju, 
jättes alles prantsuskeelse või venekeelse kuju, kuna eelmainitud keeles kaarte on võimalik leida ja 
kasutasin siis tavaliselt ka topeltsulge. Osades tekstides on veel saksakeelsed, poolakeelsed jne. 
nimed. Tekstis on meie, tema, nemad, riikide ja rahvaste nimed jne. esitatud vahest suure, vahest 
väikese tähega. Türgi valitsejat kutsutakse Imperaatoriks, vene valitsejat Keisriks, kuigi kirjapilt on 
sama.   Kuna sündmuste toimumise ajal kasutasid Lääne ja Ida riigid erinevat kalendrit, siis on 
kuupäevad-kuud antud kahekordselt, vana ja uue kalendri järgi, kuid tuleb tähele panna seda, kus, 
õieti, mis keeles tekst esitati, leping sõlmiti, kas nt. Viinis või S-Peterburis.  Esimesel juhul ( nt. 
prantsuskeelses tekstis)  on esimene kuupäev uue kalendri järgi, teine, sulgudes, vana kalendri järgi. S-
Peterburis sõlmitud aktidel on venekeelses tekstis esimene kuupäev vana, teine sulgudes uue kalendri 
järgi,  prantsuskeelses tekstis aga vastupidi, vahel ka erinevad aastad, kui sündmus toimus detsembri 
lõpus. Vahest on mõlemad tekstid kuupäevade esitusvormilt ühesugused. Kogumikus aga on Artiklite 
pealkirjad antud vene, e. vana kalendri järgi, tekstis aga on, olenevalt lepingust, nii-naa.  Paralleelselt 
esitatud tekstide võrdlus näitab, et venekeelne tekst on esitatud vahel lühendatult või siis on taandread 
ruumi puudusel ära koondatud, esitades laused ühtlases jadas, tehes vaid hädavajalikke sõnade 
poolitusi. Üldiselt on püütud anda tekstile sõna-sõnalise tõlke kuju ja nii asetsevad prantsuse ja 
venekeelse tekstis tihti sõnad samal real, kuid tavaliselt erineb keel niivõrd, et mõtte otsimisel tuleb 
lauset enne tõlkimist mitmeid kordi läbi lugeda ja hiljem veel sõnu ümber sättida.  Ühe dokumendi 
numbri all on mitu akti, milliste vahel pole mingeid märke, kui mitte arvestada kolme tühja rida või siis 
väikese erinevusega trükikirja. Kommentari ja lepingu teksti vahele ma asetasin kolm tärni.  Tihti 
puudutab kommentaar mitut dokumenti ja seetõttu on mitmed dokumendid just-kui mitu korda 
käsitletud-esitatud. Näiteks. Alguses on mitme dokumendi pealkirjad järjest ja nende vahel pole mingit 
teksti. Siis järgneb kommentaar, mis puudutab mõlemaid-mitmeid dokumente ja edasi järgnevad 
eelviidatud dokumendid, milliste juurde kuuluvad ka vahel eraldi märkused. Kommentaarides on keisrite 
nimed-tiitlid vahel rooma numbriga, vahel mitte, sõltuvalt sellest, kas kommenteeriti kohe või hulga 
aastaid hiljem kui oli tekkinud juba mitmeid samanimelisi valitsejaid. Siin on artiklite lk. veel ligikaudsed 
ja võivad kujundamisel muutuda. Tõlgitud tekstis, nagu ka kogumikus palju parandamata vigu ja kui 
miski tundub arusaamatu, siis viitab see mingile veale. K.L.))



Koostas, Välisministeeriumi tellimusel, F. Martens, Keiserliku S-Peterburi 
Ülikooli professor.

                                                    IV köide.

Austriaga sõlmitud traktaadid.

1815 – 1849 a. 

 I osa

v.a. 1878.a.

Trükitakse Kõigekõrgema heaksarvamisel.

      ***

              Eessõna.

Käesolev köide sisaldab endas kõiki rahvusvahelisi lepinguid, millised on sõlmitud Venemaa 
ja Austria vahel, millised on sõlmitud alates 1815 a. kuni 1849 aastani. Andes välja viimast 
kolmandat köidet, me lootsime, et ainult ühest köitest piisab kõigile Venemaa poolt Austriaga 
sõlmitud peale 1815 a. sõlmitud  rahvusvaheliste aktide esitamiseks, kuid meie veendusime varsti, 
et selleks läheb vaja kaht köidet. Seetõttu me otsustasime kogu IV köite materjali jaotada kahte 
ossa, millistest esimene sisaldab lepinguid 1815 – 1849 aastani; teine aga alates 1849 – 1878.a. ((st. 
köite väljaandmise aastani. KL.)). Viimane osa kujutab endast erilist köidet, milline ilmub veel 
käesoleval aastal.

Lõpetades sellisel viisil esimese seeria rahvusvaheliste traktaatide, millised on Venemaa 
poolt sõlmitud, esitamise, me peame oma meeldivaks kohustuseks väljendada siin oma siirast tänu 
nii üldise kaastundlikkuse, millist kohtas meie poolt ettevõetud töö Venemaal ja ka välismaal, aga 
ka nende meelitavate vastukajade eest kavatsetud kava täitmise suhtes, milline ilmus vene- ja 
välismaises ajakirjanduses. Ainiti, ei saa eitada, et käesoleva väljaande koostamise plaani suhtes 
esitati vastuväiteid, millised väärivad mõne sõnaga äramärkimist. Need vastuväited, omades 
soovide kuju, puutuvad äratrükitud akte, aga ka ajaloolist tausta, milline neile eelneb. 

Oli väljendatud kahetsust, et käesolevasse väljaandesse on võetud vaid need rahvusvahelised 
aktid, millised sõlmiti peale 1649 aastat. Väljendati kahtlust kaalutluste suhtes, millise tulemusel oli 
mainitud aasta võetud äärmiseks aja piiriks.

Kuid keegi aga ei hakka eitama, et alles Peeter Suure ajast, s.t.  alles möödunud sajandi 
algusest, hakkas Venemaa tegevalt osalema rahvusvahelistes suhetes. 

Täpselt samuti ei ole kahtluse alla seatud seda, et peale 1648 a. Westphalie rahu sõlmimist, 
avanes Lääne Euroopa rahvastele uus vastastikuste suhete arengu ajajärk. Sellisel viisil, XVII 
sajandi teine pool kujutab endast murdepunkti mite ainult Venemaa ajaloos, vaid ka Lääne-Euroopa 
riikide rahvusvahelise elu arengus. Vaat miks,  Westphalie rahu ajal on samuti Venemaa ja 
välisriikide vaheliste diplomaatiliste suhete ajaloole tähendus. Ainult sellest ajast peale ilmnevad 
Venemaal esimesed uue ajajärgu koidiku märgid, milline avas vene riigi argielu Suure 
Ümberkujundaja, seejuures, nagu Lääne Euroopas joonistusid üpris selgelt välja riikide, millised 
juba ammu asusid pidevates omavahelistes suhetes,  rahvusvahelise süsteemi kontuurid. Lõpuks, ei 
tohi tähelepanuta jätta seda asjaolu, et allkirjastades 1779 aastal Tescheni rahu  (Kd II, Nr. 35), 
Venemaa, see-juures, võttis enesele, mõningasel viisil, 1648 .a. Westphalie rahu lepingute garantii.



Järelikult, XVII sajandi teise poole käesoleva väljaande lähtepunkti võtmiseks on üpris 
rahuldavad põhjused. See-juures, kui puuduvad, nagu meile näib, kaalukad argumendid selleks, et 
selles väljaandes oleks trükitud ära ka Olegi ajajärgul välisriikidega sõlmitud lepingud. Lepingute 
väljaandmise, millistel on käesoleval ajal eranditult ajalooline väärtus, võttis enesele „Коммисия 
печтания граматъ и договоровъ», состоящая при Московскомъ Главномъ Архиве 
Министерства Иностранныхъ Делъ.

Mis aga puudutab meie ajaloolisi sissejuhatusi, siis ka selles suhtes oli välja öeldud kaks 
täiesti vasturääkivat arvamust. Ühtede arvates, on need liiga üksikasjalikud ja lükkavad aktid enesed 
tahaplaanile; kuid teiste sõnade järgi, sisaldub just nendes kommentaarides kõige huvipakkuvam ja 
kogu selle väljaande eriline teene.

Esimese märkuse suhtes meie lubame enesele väita, et ei ole midagi lihtsamat, kui 
lühendada neid kommentaare ja esitada need mõnes Venemaa ja Austria diplomaatilisi suhteid 
puudutava fraasis. Selleks oleks piisanud vaid omada käepärast Venemaa ja Austria ajalugu 
puudutavaid Solowiewi, Springeri, Majlathi, Rogge ((Соловьева, Шпрингера, Майлата, Рогге)), 
või Gervinuys „l´Historie du XIX siecle“ ((Историю девятнадцатаго столетия Гервинуса)) ja 
teiste töid, selle asemel, et lugeda läbi tuhanded diplomatilised aktid ja teha neist väljakirjutusi.  
Kuid me lugenud endal olevat selles mõttes töö lihtsustamise õigust. Omades ligipääsu kõigile  
Välisministeeriumni arhiividele, me pidasime end moraalselt kohustatuks kasutama ära neid 
rikkalikke ja ammendamatuid allikaid, millised olid Tema Hiilguse Riigikantsleri pühitsetud tahtel 
antud meie käsutusse. Sellistel asjaoludel me käitusime järgmisel viisil: olles eelnevalt tutvunud 
vastava ajaloo kirjandusega, meie võtsime käsile kogu diplomatilise kirjavahetuse, milline asus 
Arhiivides ja milline puudutas eriti Venemaa ja austria vahelisi suhteid, uurimise. Sellisel viisil on 
seletatav kogu vene- ja väliskirjanduses täheldatud fakt, et nendes ajaloolise tausta kirjeldustes 
kohtab suurt hulka uusi asjaolusid, milliste olemasolu senini mitte keegi varem isegi midagi ei 
kahtlustanud. Kuid raske on aru saada seda, miks meie ajaloo kirjeldused nihutavad teisele plaanile 
aktid enesed, millised jäävad kättesaadavaks igaühele, kellele tekib nende järele vajadus.

Mis aga puudutab teist sorti soove, millised seisnevad selles, et nende ajaloo kirjeldustele 
oleks antud veelgi suurem nõudlus sellega, et oleks tervikuna trükitud ära kõik saadikutele antud 
instruktsioonid ja kõik enamtähtsad diplomaatilised depeššid, siis see on käesolevas väljaandes 
ilmselgelt võimatu teha. Kui aga selles soovis peitub mõningane osa kahtlustamist meie 
objektiivsuse suhtes vene poliitika sihtide esitamise suhtes, siis piisab vaid teistel valitsustel avada 
oma arhiivid ja siis, vastastikuse kontrolli teel, ilmneb tõde ((истина)). 

Lõpuks, vene perioodikas oli meile seatud süüks see, et Venemaa ja Austria diplomaatiliste 
suhete ajaloo esitamisel meie suhtusime liiga objektiivselt ja erapoolikult viimati mainitud riigi 
poliitikasse. See süüdistus on õiglane ja selles me end õigustada ei saa, kuna püüdsime pidevalt ja 
püüdleme ka edaspidi, erapoolikule faktide esitamisele, üteldes lahti igasugustest pöörastest 
mõtetest ja polemilisest tülist. Las faktid räägivad ise enese eest.

Sellised on märkused, millised näisid meile vajalikud teha vastuseks mõnedele käesoleva 
väljaande kava ja selle kolmes köites teostamise vastaste vastuväidete suhtes.

Nüüd aga jääb öelda vaid mõned sõnad käesoleva neljanda köite ja seriti selle esimese osa 
suhtes.

Käesolevasse köitesse on võetud kõik Venemaa ja Austri avahel sõlmitud rahvusvahelised 
aktid ajavahemikul alates 1815 -1849 aastani. Selle väljaande täiuslikkuseks oli vaja trükkida ära 
samuti kogu 1819 aasta Francforti leping (Nr.Nr. 110-121), milline on avaldatud samuti krahv 
Bloudowi  tuntud väljaandes: „Documens pour l´histoire des relations diplomatiques de la Russie 
aves les puissances etrangeres“  milline on avaldatud „ Recueil des lois“ ((граф Блудов: 
«Документы для истории дипломатическихъ сношений России съ иностранными дердавами»  
и в  «Полномъ Собрании Законовъ»)). 

Nii, nagu kolmes eelnevas köites, nii ka käesolevas  avaldatakse esimene kord mõned aktid. 
Erilist tähelepanu väärib 1833.a. Märtsi konventsioon (Nr. 134) milline puudutab  kolme Põhjariigi 
poliitikat Belgia küsimuses ja  Ida küsimust puudutavat 1833.a. Munchengraetzi konventsiooni.  
Lord  Palmerston kuulutas 1833.a. kõigile ja igaühele, et Munchengraetzis koostasid Venemaa ja 



Austria Ottomani Impeeriumi jaotamise plaani. Tasub aga vaid lugeda konventsiooni teksti, et jõuda 
täiesti vastupidisele järeldusele. 

Samamoodi avaldatakse siin esimene kord 1846 aasta aprilli Akt (Nr. 141), millises oli 
lõplikult lahendatud  Kraakovi Vabariigi Austriaga ühendamise küsimus. 

Mis aga puudutab ajaloolise tausta kirjeldust, siis seda me saame teha vaid kuni 1849 
aastani, nõnda nagu selle uusima, kaasaegsete diplomaatiliste suhete faasi täielikuks ja objektiivseks 
esitamiseks ei ole saabunud aeg.  Sellel põhjusel käesoleva köite teises osas mingeid kommentaare 
ei anta. Kuid see-eest, on perioodil 1815 kuni 1849 aastal, esitatud ajaloolises taustas enneolematult 
suur hulk uusi fakte ja seda enam kui kolmes eelnevas köites kokku. Julgeme arvata, et suure 
huviga loetakse läbi alates 1824 aastast kuni 1841 aastani  Austriaga Ida küsimuses  peetud 
diplomatiliste läbirääkimiste ajaloolise tausta kirjeldused. Täpselt samuti on siin esmakordselt 
arhiivi allikatest leitud materjalide põhjal üksikasjalikult esitatud Kraakovi asjas peetud 
läbirääkimised. Lõpuks, tänu Vene-austria suhete lähedusele, toimus nende vahel samuti alaline 
arvamuste vahetus sisepoliitilistes küsimustes (vt. Nr. 108 jne). Nende mõlemate riikide suhete 
puhul, Preisimaaga, nende kolmanda liitlasega, jälgis Viini kabinet pidevalt Vene valitsuse 
käitumist.  Prints Metternich saatis isegi Peterburgi üksikasjaliku aruande oma 18 augustil 1845 
aastal Stolzenfelsi lossis toimunud intiimsest jutuajamisest Preisimaa Kuningaga (Nr. 142).

Kõigi nende diplomaatiliste läbirääkimiste pidamise kestel jäi Venemaa poliitika sellele 
seatud eesmärkide kõrgusele. Meie poolt esitatud faktide alusel võib teha üpris erinevaid järeldusi.  
Kuid mis puudutab meid endid, siis me tunnistame avameelselt, mida enam me tutvusime arhiivide 
allikatega, mida enam meil õnnestus tungida vene poliitika motiivide sisemusse, seda enam süvenes 
meis siiras austus oma traditsiooniliste kõrgendatud eesmärkide saavutamiseks rakendatud 
vankumatu energia vastu ja üllatuseks eneselegi, oma sisemise jõu tunnetamisele, millisest see oli 
läbi imbunud. Tasub vaid lugeda läbi Mehmet-Ali Sultani vastase ülestõusu (Nr. 139 jne.) 
puudutavad diplomaatiliste läbirääkimiste materjalid, et veenduda selles, kuivõrd ekslik on see 
mulje, justkui Prints Metternichil oleks olnud mingi otsustav mõju Venemaa poliitikale.

Kui aga selle aja kestel Venemaa poliitika saavutas mõned säravad võidud ja sundis end 
kartma ja austama, siis ta saavutas selle mitte ainult oma kunstiga, vaid samuti oma püüdluste ja 
kohustuste elluviimise aususe ning kohusetundlikusega. „Otsekohesus ja ausus“ ((või „Avatus ja 
ausus“)) - see on deviis, milline oli kirjutatud Valitseja Keiser Nikolai I riigimeheliku käega 
Venemaa poliitilisele lipule. ((„Прямота и честность», «Franchise et droiture“.)).

Lõpuks, loeme oma meeldivaks kohustuseks väljendada siin oma siirast tunnustust parun F. 
R. Osten-Sackenile, krahv D. A. Capnistile, krahv N. E. Sancesele ja P. L. Waxelile, kohustuslikul 
kaastegevusel ja osalusel, millise abil osutus võimalikuks välja anda see suur köide, milline nõudis 
rohkem tööd, kui kõik eelnevad köited kokku. Samamoodi  peame oma kohuseks tänada ka hr. 
Menagiosi.

F.M.

Märkus. Palume lugejal parandada köite lõpus märgitud põhimõttelised ja trükikirja  vead.

F. M.

((Tiitleid netist))

 ((Katariina II tiitel. „Katariina Teine, Venemaa, Moskva, Vladimiri, Novgorodi keisrinna 
ja isevalitseja, Kaasani, Astrahani, Siberi, Hersoni-Tauria keisrinna, Pihkva valitsejanna ja 
Smolenski suurvürstinna, Eestimaa, Liivimaa, Karjala, Tveri, Jurgorodi, Permi, Vjatka, Bulgaaria ja 
teiste vürstinna, Novgorodi alammaade, Tšernigovi, Rjazani, Polotski, Rostovi, Jaroslavli, 
Belozerski, Udorski, Obdorski, Konda, Vitebski, Mstislavski valitsejanna ja suurvürstinna ja kõigi 
põhjamaade ja Iveri, Kartalia ja Gruusia keisrite ja Kabardiinimaa,Tšerkessia ja mägivürstide 
käsutaja ja nende pärilik valitsejanna ning valdaja. Wikist.))



Meie Joseph II, Jumala armust Rooma Keiser, alati lisaks, Saksamaa ja Jerusalemi 
Kuningas, Ungari, Böömimaa, Dalmaatsia, Kroaatia ja Slavoonia Kuningriigi Kaasvalitseja ja 
Pärija, Austria suurvürst, Bourgogne ja Loriaine ((Бургонский, Лотарингский)) Hertsog, Toscana 
Suurhertsog, Transilvaania Suurvürst ((Transylvanie, Семиградский)), Milani, Bari j.t. Hertsog, 
Habsbourgi, Flandria, Tirooli jt. Krahv jne.

((Meie Joseph Teine, Jumala armust Rooma Keiser, Augustilik)) Saksamaa ja Jerusalemi, 
Ungari, Böömimaa, Dalmaatsia, Kroaatia, Slavoonia, Galiucie ja Lodemirie Kuningas; Austria Eks-
hertsog, Burgundia ja Lotaringi ((Loraine)), Stirie, Carinthie, Carniole Hertsog, Toscane 
Suurhertsog, Transilvaania Suurvürst, Moravie Markkrahv, Brabandi, Limbourgi, Luxembourgi, 
Gelderni, Würtenbergi, Ülem- ja Alam Sileesia,  Milani, Mantou, Parme, Plasisance, Guastalle, 
Osviecin ja Zator, Calabre, Bari, Mountferat ja Tescheni Hertsog, Svabia, Carlevice vürst, 
Habsbourgi, Hainaut ja Flandria, Tiroli, Kibourgi, Gorice ja Gradisca Krahv; Püha Rooma  
Keisririigi, Burgau, Ülem- ja  Alam Lusace, Mousson ja Nomeni Markkrahv, Namuri Krahv, 
Vaudemont provintsi, Blanckenvergi, Zutphaine, Saarverde, Salm, Falckensteini Krahv, Esclavonne 
ja Maline markkrahvkonna Valitseja.

((1906.a.
„Jumalikkusest lähtuva armulikkusega, Meie NN, Ülevenemaa, Moskva, Kiievi, Vladimiri, 

Novgorodi Keiser ja Isevalitseja; Kaasani Tsaar, Astrahani Tsaar, Poola Tsaar, Siberi Tsaar, Hersoni-
Tauuria Tsaar, Gruusia Tsaar; Pihkva Valitseja ja Smolenski, Leedu, Võlõnia, Podolski, ja Soome 
Suurvürst;Eestimaa, Liivimaa, Kuramaa ja Semigali, Samogi, Belostogi, Koreli,Tveri, Jugori, 
Permi, Vjatka, Bulgaaria ja teiste Vürst;Alam-Novgorodi maade, Tsernigovi; Rjazani, Polotski, 
Rostovi, Jaroslavi, Beloozjori, Udori, Obrori, Kondiski, Viitebski, Mstivlavski Valitseja ja Suurvürst 
ja kogu põhja maade Valitseja; ja Iveri, Kartalini ja Kabardiini maa ja Armenia oblasti Vürst; 
Tserkassi ja Mägi-Vürstide ning teiste pärilusvürstide Valitseja ja Valdaja; Turkmeenia Vürst; Norra 
Pärija, Scleswig-Holsteini, Stormarni, Ditmarseni ja Oldenburi Hertsog jne jne. ))

Kõigekõrgema manifest Jumala armust Meie, Nikolai Teine Kõige Venemaa, Moskva, Kiievi, 
Vladimiri, Novgorodi Keiser ja Isevalitseja, Kaasani Tsaar, Astrahani Tsaar, Poolamaa 
Kuningas, Siberi Tsaar, Hersoni ja Tauria Tsaar, Grusiinia Tsaar, Pihkva Valitseja, Smolenski, 
Leedu, Volõnia, Podolia ja Soomemaa Suurvürst, Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa, Semgali, 
Samogiti, Bjelostoki, Kareli, Tveri, Permi, Wjatka, Bulgaria ja Stepimaade Würst, Novgorodi, 
Tšernigovi, Rjasani, Polotski, Rostovi, Jaroslavi, Bjelooseri, Udora, Obdora, Kondo, Vitebski, 
Mstislavi ja Kõige Põhjamaa Ülemvalitseja, Armenia, Tsherkaski ja Gorski maade ja vürstide 
Valitseja, Turkestani Valitseja, Norramaa Aujärjepärija, Schleswig Holsteini Hertsog jne, jne, 
jne (lisan – täielikus tiitlis oli kokku 54 nimetust) ...

Austria keiser, Ungari apostellik kuningas, Böömimaa, Dalmaatsia, Horvaatia, Sloveenia, 
Galiitsia, Lodomeeria, Illüüria, Jerusalemma ja teiste alade kuningas, _Austria ertshertsog, Lotringi, 
Salzburgi, Kärteni, Kraini, ja Bukopvina hertsog, Transilvaania suurvürst, Määrimaa (Moraavia) 
markkrahv ja markkrahv Istrias, Hobsburgi ja Trioli, Kyburgi, Goritzi ja Grandisca vürstlik krahv, 
Trento (Triendi) ka Brixeni vürst, Ülem- ja Alam Lusaatia markkrahv ja  ja Istrias, Hohenemsi, 
Feldkirchi, Bregenzi, Sonnebergi ja teiste valduste krahv, Trieste, Cattaro ja Wendisch Marki isand, 
Serbia Vojevoodkonna ja teiste valduste suurvojevood, Kuldvillaku ordu suverään.)).

Meie, Francois Esimene, Jumala armust Austria Keiser, Jerusalemi, Ungari, Böömima, Kroaatia, 
Slavoonia, Galicie ja Lodomerie, Austria Erts-hertsog, Lorraine, Würtzbourgi ja Franconie Hertsog, 
Transilvaania Suur-prints; Stirie, Carinthie, Ülem- ja Alam-Sileesia hertsog, comte princier 
Habsbourg jne jne. ((1810))



    ******
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1815, 14 (26) september. Püha Liidu Akt, mis on sõlmitud Pariisis. (П.С.З. № 25,943).

((F. Martensi kommentaar)).

Püha Liidu Akt peab olema paigutatud nende rahvusvaheliste aktide juurde, millised 
tunnistavad juba toimunud ülemaailmse ajaloo suurest pöördest. Selles Aktis peegelduvad mitte 
ainult selle kõrge asutaja sisemised hingelised meeleolud vaid ka need ideed ja soovid, millistest 
olid läbi imbunud Euroopa rahvad 1815 aastal. Lõpmatud sõjad Napoleon I vastu, põhjalikud 



muutused, millised võeti ette selle suure vallutaja poolt enamikus Lääne-Euroopa riikides, lõpuks, 
selle geniaalse inimese lõplik saatus, kes kunagi valitses kogu Lääne Euroopat, - kõik need olid 
sellised maailmasündmused, millised ei saanud jätta raputamata igasugust vastuvõtlikku iseloomu. 
Kui aga kõigile hädadele, millised lasusid enam kui kahekümne aasta kestel Euroopa rahvastel, oli 
tehtud lõpp, kui Napoleoni sajapäevane valitsemine lõppes tema lõpliku lüüasaamisega ja St. 
Helene saarele asumisele saatmisega, Euroopa monarhid ja rahvad eeldasid, et on saabunud lõpuks 
ajajärk, kui riikides hakkab valitsema tõde ja vabadus, aga rahvusvahelistes suhetes  - igavene rahu 
ja vennalik armastus. Juba Viini Kongressilt oodati sellise rahvusvahelise korra kehtestamist, 
milline muudab täiesti võimatuks kuritegeliku rahu rikkumise. Juhtivad Riigid pidid isegi asutama 
rahvusvahelise vahekohtu, et lahendada kõik üleskerkinud vaidlused ja arusamatused. (Gervinius, 
Geschichte des XIX Jahrhunderts, t. I, p. 248). Need soovid ja püüdlused vastasid täielikult Keiser 
Aleksander I hingelisele meeleolule ja ideedele. Keisri muljetavaldav ja suursuguse iseloom, millise 
valis Ettenägelikus oma peamiseks tööriistaks, jätsid maailma sündmused sügava jälje. Napoleon 
langemine sellest õudsast kõrgusest, millisele ta tõusis oma isikliku geeniuse abil, võis, Aleksander 
I kõigutamatul veendumusel, toimuda mitte teisiti, kui Kõigekõrgema ilmsel kaasmõjutusel.  Keisri 
silmade eest jooksis läbi, ühest küljest,Tilsitis tema kohtumine kogu Lääne Euroopa piiramatu 
valitsejaga ja teisest küljest, suur St- Helene saare vang. Kuid samal ajal erakordne energia, 
millisega Euroopa rahvad heitsid endalt Prantsusmaa Keisri ja enesesalgamine, mis oli nende poolt 
välja öeldud viimaste sõdade ajal, veensid Aleksander I edasilükkamatus hädavajaduses kindlustada 
Euroopas rahu ja vaikus. 

Parimaks vahendiks selle ülendava eesmärgi saavutamisel paistis Keisr Aleksandrile olevat 
kõigi Euroopa monarhide ja valitsuste vahel tiheda ja vennaliku liidu sõlmimine. See mõte valdas 
Keisrit juba ammu, kuid vaid teise Pariisi rahu sõlmimise läbirääkimiste ajal  sai see teostuse. 
Aleksander I kirjutas ise oma käega Püha Liidu kava, millise liikmed pidid olema kohustatud 
juhinduma oma vastastikustes suhetes vaid püha usu, armastuse, tõe ja rahu käskudest. Kristliku usu 
ettekirjutused pidid määratlema monarhide õigused ja vastastikused suhted alamatesse ja kõik 
rahvad pidid olema vaadeldud kui ühe ja sama suure kristliku perekonna liikmed.

Sellised on Püha Liidu Akti peamised põhimõtted. Aleksander I idee järgi pidid selle  
erakordse liidu asutajateks olema tema lähimad liitlased kroonitud sõbrad: Austria Keiser ja 
Preisimaa Kuningas. Seepärast ta saatis kõigepealt neile kahele oma kava koos sellega ühinemise 
ettepanekuga ja astuda sellesse vennalikku liitu. Ta lootis kindlalt, et tema ülevast juhtivast mõttest 
saadakse viivitamatult aru ja seda hinnatakse kõrgelt Keiser Francois I ja Kuningas Frederic 
Guillaume III poolt. 

Seejuures, ei Austria Keiser, veel vähem selle kõikvõimas minister prints Metternich, siiralt 
ei tundnud  kaasa vene Keisri ideele. Vastupidi, mõlemad tunnistasid selle „kummaliseks ja 
teostamatuks“ ja suhtusid selle Akti allakirjutamise ettepanekusse üpris skeptiliselt. Prints 
Metternich ei kannatanud seda välja ja ütles täiesti otse selle Pariisis välja teiste riikide  
esindajatele. 

Kuid kuigi Francois I ja Prints Metternich sisemiselt kuigivõrdki ei tundnud kaasa nendele 
tehtud ettepanekule, ikkagi, sundis seda vastu võtma nende endi tungiv huvi. Kirjaga 12 (24) 
septembrist 1815 aastal, Keiser Francois I, tagastades temale saadetud kava, räägib, et ta on 
meeleldi valmis seda allkirjastama, et igaveseks ajaks kindlustada sõpruse ja veendumuste 
sidemeid, millised seovad teda Vene Keisriga. Suure sümpaatiaga suhtus Preisimaa Kuningas oma 
liitlase ja sõbra idesse, nõnda et 14 (26) septembril oli see Akt lõplikult kinnitatud kolme monarhi 
omakäeliste allkirjadega, olles seega igal juhul üheks kõige huvitavamaks rahvaste poliitilise ajaloo 
mälestusmärgiks. (Vt. Bluntschli, Droit international codifie, § 101).

Selle lepingu ebatavalisust ja neid erandlikke asjaolusid silmas pidades, mil see oli sõlmitud, 
saab selgeks selle praktilise ning poliitilise tähenduse suhtes avaldatud eriarvamuste paljusus. 
Vaated võivad olla ja olid ajaloolises kirjanduses välja öelduna kõigi erinevad, kuid enam 
originaalne paistab olevat ajaloolase Gervinuse arvamus, kes väidab, et Keiser Aleksander, piirates 
Püha Liidu mõju ainult kristlike ja tsiviliseeritud riikidega, hellitas oma hinge salasopis mõtet, et 
Liidu asutamisega saavutada Konstantinoopoli vallutamine ja purustada Ottomani Impeerium (!). 



(Gervinus. Geschichte des XIX Jahrhunderts, Bd. I, S. 239). Kuid, et olla õiglane, peab ütlema, et 
Gervinuse poolt väljaöeldud mõte oli deklareeritud juba Püha Liidu sõlmimise juures. Porta ise 
ütles selle oma kartuse selle liidu suhtes otse välja, nii nagu põhimõtteliselt ta oli jäetud sellest 
välja.  Keiser Aleksnder juba pidulikus manifestis oma rahvale selgitas tema poolt asutatud Liidu 
tõelist eesmärki ning ülesannet. (См. П. Собр. Зак. № 26,045).

Kuid pidevad kahtlustused ja süüdistused sundisid teda mitmeid kordi selle küsimuse juurde 
tagasi pöörduma. Seejuures, üpris üksikasjalikult on selgitatud Liidu tähendust ja sisemist ideed 25 
märtsi 1816 aasta ring-noodis ((circulaire, ringkiri)), milles tõestatakse, et vaid Venemaa ja ta 
liitlaste vastane õelus ja vaen  võivad näha mingeid võimuahneid ja vallutuslikke kavatsusi. „Minu 
liitlased ja mina“ räägib Keiser, „olles imbunud läbi sellest suurest ideest, milline pandi aluseks 
viimase Euroopa sõja sündmuste ajal, pidasid silmas seada reaalseimal viisil riikide kodanlikele ja 
poliitilistele suhetele rahu, üksmeele ja armastuse põhimõtted, mis tulenevad kristlikust religioonist 
ja moraalist“. Seepärast, „Liidu ainus ja erandlik eesmärk võib seisneda ainult rahu ning kõigi 
rahvaste, kes Jumaliku Ettenägelikkusega on seatud risti varju, moraalsete huvide kokkuleppes“. 
Sellel alusel võib Püha Liit pidada silmas vaid „iga riigi heaolu parandamist ja kõigi üldist 
hüvangut, milline peab pärinema nende Valitsejate vahelisest sõprusest, milline on veel seda enam 
rikkumatu, mida enam ta ei sõltu enam juhustest“.

Kui otsida, lõpetab Aleksander I, on selles aktis vaid see, et ta sisaldab, aga nimelt, lihtsa ja 
täpse tunnete väljenduse, millistega on hingestatud tema liitlased ja ta isiklikult, siis Liidule 
omistatud vallutuslikud kavatsused osutuvad lihtsalt jamsiks. Liit ei ähvarda kedagi ja keegi ei ole 
sunnitud sellega liituma. Sellele peab olema rajatud Euroopa rahu ja üldise heaolu  vankumatud 
alused. *).

*)Märkus. On teada, et nii Viini Kongressi, kui ka Püha Liidu Aktiga liitusid ka paljud teised 
riigid, millised vahetult ei osalenud nende lepingute koostamisel. Need liitumisaktid on sisuliselt 
ühesugused ja me esitame neist ühe liitunud riikide traktaatide jaos.

      ****

     Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

Nende Majesteedid, Austria Keiser, Preisimaa Kuningas ja Venemaa Keiser, suurte 
sündmuste tulemusel, milliseid tähistati Euroopas viimase kolme aasta keskel, üheskoos tehtud  
heategude tulemusel, milline Jumalikul Ettenägelikusel oli sobiv panna riikidele, milliste valitsused 
panid oma lootuse ja pingutused ainsale Jumalale, tunnetades sisemist veendumust selles, kuivõrd 
hädavajalik on etteasutatud riikide vastastikused suhted allutada kõrgetele tõdedele, mis on 
sisestatud igavese Päästja Jumala Seadusega.

Kuulutavad pidulikult, et käesoleva Akti mõtteks on avada Oikumeenilise palge ees Nende 
kõigutamatut otsustavust, nii Neile usaldatud riikide juhtimisel, aga ka kõikide teiste riikide 
valitsustega poliitilistes suhetes, juhinduda mitte mingitest teistest reeglitest, kui selle Püha Usu 
käskudest, armastuse, tõe ja rahu käskudest, millised nüüdsest ei piirdunud nende rakendamiseks 
ainult eraelus, peab seevastu juhtima Tsaaride ((Kuningate)) tahet ja juhtima kõiki nende tegemisi, 
kui ainus vahend, kinnitades inimlikke otsuseid ja hüvitades nende ebatäiuslikkust.

Sel alusel Nende Majesteedid nõustusid järgmistes artiklites: 

Artikkel I.

Vastavalt Pühakirja sõnadele, mis käseb kõigil inimestel olla vennalikud, kolm 
kokkuleppivat Monarhi hakkavad olema ühendatud tegelike ja lahutamatude vendluse sidemetega ja 



pidades End kui kaasmaalasteks, hakkavad Nad igal juhul ja kõikjal, andma teineteisele tuge, 
toetust ja abi; Oma alamate ja vägede suhtes, Nad, kui perekondade isad, hakkavad neid juhtima 
samas vennalikkuse vaimus, millisest Nad on hingestanud, et kaitsta usku, rahu ja tõde.

Artikkel II.

Seepärast ühtne kujundav reegel hakkab olema, nagu mainitud võimude, nagu ka Nende 
alamate vahel; osutavad teine-teisele teeneid, osutada vastastikust heasoovlikkust ja armastust, 
pidada kõiges end just-kui ühtse kristliku rahva liige, kuna kolm Liitlasest Valitsejat peavad End 
justkuiEttenägelikkuse poolt seatuks juhtima kolme ühtse perekonna harusid, aga nimelt Austria, 
Preisimaa ja Venemaa, tunnistades sellisel viisil, et ristirahva Isevalitseja, millist Nemad ja Nende 
alamad moodustavad osa, ei ole teine tõeline, kui See, Kellele isiklikult kuulub Riik, kuna vaid 
Selles omistatakse armastuse, juhtimise ja lõpmatu tarkuse väärtused, see tähendab Jumal, meie 
Jumalik Päästja Jeesus Kristus ((Divin Sauveur Jesus Christ)), Kõigekõrgema Kõne, elu Sõna. 
Kooskõlas sellega, Nende Majesteedid kõige õrnema hoolega veenavad Oma alamaid päevast päeva 
kinnitada eeskirjades ja kohustuste tegusel täitmisel, millisteid pani inimesi tegema Jumalik Päästja, 
kui ainsa maailma nautimise vahendi, milline tuleneb heast südametunnistusest ja milline on vaid 
üksi kindel.

Artikkel III.

Kõik riigid, soovides pidulikult tunnistada selles Aktis esitatud pühi eeskirju ja millised 
tunnetavad, kuivõrd on kaua aega vankunud Kuningriikide õnneks tarvis, selleks, et see tõde aitaks 
edaspidi kaasa inimsaatustele, võivad üldisel tahtel ja armastusega olla vastu võetud sellesse 
Pühasse Liitu.

See on kirjutatud kolmes analoogses eksemplaris ja allkirjastatud Pariisis, 14 (26) 
Septembril, Õnnistaja 1815 aastal.

(L.S.)Francois. (М.П.) Францискъ.
(L.S.)Frederic Guillaume. (М.П.) Фридрихъ-Вильгельмъ.
(L.S.) Alexandre. (М.П.)Александръ.

*

  Nr. 100.

1815. 18. (30. )september. Austria valdustest läbimarssivatele Venemaa vägedele 
toiduainete, loomasööda vedu ning voore puudutav Lisakonventsioon. 

      ***
((F. Martensi kommentaar.))

Alljärgnev konventsioon on lisaks konventsioonile, milline sõlmiti samas asjas 1815 aasta 
mais (Nr. 78). Maikonventsiooni Artikkel XVIII määruste alusel tuleb rahuldada vene vägede 
vajaduste rahuldamine kodumaale Austria valduste kaudu tagasi marssimise ajal. Peale Pariisi 
teistkordset okupeerimist ja Prantsusmaaga uue Rahutraktaadi sõlmimist saabus hetk, mil just 
mainitud määrus pidi saama rakenduse.

Juhindudes sellest artiklist, Austria ja Vene valitsused nõustusid täiendama 
Maikonventsiooni selliste tingimustega, millised on esilekutsutud asjaolude ja mis on hädavajalikud 
piirkondade huvide kaitsmiseks, milliste kaudu vene väed peavad naasema, aga ka  vägede endi 
vajaduste paremaks rahuldamiseks.  Selline lisa-kokkulepe oli täiesti hädavajalik, pidades silmas 
Austria ja Venemaa ülemuste vahel tekkinud korduvaid nääklemisi Maikonventsiooni rakendamise 



suhtes ja Viini kabineti poolseid pidevaid kaebusi vene sõjaväe ülemuste liigse nõudlikkuse suhtes.

     ***
11 (23) mais 1815 a.Viinis sõlmitud konventsiooni Artikkel XVIII vene vägede Austria 

monarhia provintside kaudu läbimarssimise suhtes määratleb, et nende tagasi liikumisel 
rakendatakse neidsamu varem kasutatud eeskirju, millised saavad aluseks uuele kokkuleppele, 
milline tehakse selles suhtes, erandiks need muudatused, milliseid asjaolud nõuaksid. Selle 
tulemusel järgnes kokkulepe, et needsamad volinikud, kelle poolt on allkirjastatud 11 (23) mai akt, 
määratlevad ka lisa-artiklites, millised ratifitseeritakse Nende Keiserlike Majesteetide poolt, kõik, 
mis omab suhet sellesse tagasirännakusse.

Artikkel I.

Vene väed, millised hakkavad seetõttu mrssima T. M. Austria Keisri valdustest läbi, 
hakkavad minema mööda täpselt sama teed ja samas rivikorras, milline määratakse kokkuleppel 
selle ja teise armee ülemjuhatajate poolt.

Artikkel II.

Läbimarssimise ajal hakatakse toiduainetega varustama peatuspaikades tariifi alusel, milline 
on sätestatud peamises konventsioonis.

Artikkel III.

Haiged, kes peavad jääma Austria monarhia provintsidesse, võetakse vastu ja peetakse ülal 
täpselt sellistel alustel, millised on sätestatud eelmainitud konventsioonis. Kui, peale tervenemist, 
nad on võimelised, end kahjustamata, asuma teele, nad saadetakse Poola Tsaaririiki; seevastu, 
tervenenud, kes käesoleval ajal asuvad Austria hospidalides, kogutakse kokku sobivates punktides, 
et nad läheksid armee kannul.

Selle asja üksikasjad määratletakse võimalikult kiiresti mõlemate armeede administratsiooni 
poolt. 

Artikkel IV.

Keskmised hinnad, millised võetakse aluseks toiduainetele hinna määramiseks, 
määratletakse Böömima, Moraavia, Austria Sileesia ja Galiitsia, Mislemie, Bochnia, Sandexz ja 
Tarnowi ringkondade peamiste turgude hindade alusel. Sel eesmärgil võetakse mainitud turgude 
keskmised hinnad, alates esimesest oktoobrist jooksval aastal ja esimesest jaanuarist 1816 aastast.

Artikkel V.

Arvestust tehtud tarnete eest teostatakse sel viisil, milline on esitatud  esmasesse 
konventsiooni. Mis aga puutub maksetesse, millised peavad olema tehtud Venemaa poolt enne 
lõplike arvete esitamist, siis selles suhtes käitutakse sellisel viisil, nagu tehti vägede esimese 
läbimarssimise ajal, hinnates kulusid sõdurite arvu ja ligikaudsete hindade  järgi. Sellel alusel, siin 
lisatud Austria tabeli järgi peab olema tasutud summa viiskümmend kolm tuhat üheksasada üks 
dukatit, kolm floriini, kakskümmend neli kreutzerit.

See summa makstakse ära järgmisel viisil: nelikümmend üks tuhat nelisada üks dukatit kolm 
floriini ja kakskõümmend neli kreutzerit kohe peale käesoleva lisaartikli ratifitseerimist, aga 
ülejäänud kaksteist tuhat viissada dukatit – selle ratifitseerimisest kahe kuu möödudes.

Nõnda nagu, ainiti, vene vägede kassas, milline asub Pariisis, ei ole olemas piisaval hulgal 



müntides dukateid, siis esimene mainitud maksmine võib olla tehtud prantsusmaa rahades, lugedes 
üksteist franki ja viisteist santiimi võrdseks ühe dukatiga.

Kõik, mille Venemaa jääb Austriale peale maksete tegemist võlgu, makstakse ära kooskõlas  
esimese konventsiooni Artikkel XII määrustega.

Artikkel VI.

Kõik 11 (23) mai konventsiooni artiklid, millised ei olnud ülalesitatuga ära muudetud, ja 
millised ei osutu asjaolude muutudes liigseteks, jäävad täielikult jõusse.

Käesolev lisakonventsioon ratifitseeritakse viivitamatult.
Selle kinnituseks jne.
See juhtus Pariisis 18  (30) septembril 1815  aastal.

  (L.S.)d´Anstett. (L.S.)B. de Baldacci. (М.П.)Анштетъ. (М.П.)Б. Де Балдаци.
  (L.S.)G. de Cancrin. (L.S.)B. Prochaska.   (М.П.)Г.Канкринъ. (М.П.)Б. Прохаска.

(L.S.)B. de Pillersdorff.                              (М.П.)Б. Фонъ-Пиллерздорфъ.

***

Ligikaudsete summade arve, millised tuleb tasuda Vene vägede Austria provintsidest 
läbimarssimise eest.

Väegede arv. Inimesi Hobused
Täisratsioon

Hobused 
Kerge ratsioon

       6. korpus

10. jalaväedivisjon 12000 525 1000

8. jalaväedivisjon 12000 525 1000

Suurtükiväe park 300 600 -

    2. Korpus

Reservratsavägi

2 Kürasiirratsaväe 
divisjoni

4300 4400 500

2 ulaani divisjon 4500 4600 550

  Kokku: 33100 10650 3050

Selle arvu hulka ei võetud mõnd tervenenute rühma, mõned asju konvoeerivad rühmad, 
millised kuuluvad nende korpuste juurde, kes oleksid võimelised nende järel liikuma, aga samuti 
Poola sõdurite kolonn, kes suundub oma isamaale, arvult 1500 kuni 2000 inimest, kellel lubatakse 
läbi minna ja nende eest tasutakse peale lõpprve esitamist üheskoos makstava lõppsummaga.

33100 sõdurit, 10 kroitzerit igaühelt ja seda 34 päeva eest  = 187566 fl. 40 kr.
10650 täisratsiooni või 15975 kerget rats. - 3050 = 19025 kerget ratsiooni.

Kaerale päevas 7 kreutzerit  ja seda 34 päeva          = 75465 fl. 50 kr.
13700 portsu heina, 5 kreutz ports ja seda 34 päeva = 38816 fl 40 kr.

Kokku             -  301849 fl. 10 kr.



Või arvestades 5 fl 36 kr ühe dukati eest = 53901 d 3 fl. 34 kr.
d´Anstett., B.de Baldacci.                             Анштетъ.  Б.фонъ-Балдаци.
G. de Cancrin., B. Prochaska.                        Г. Канкринъ.  Б. Прохаска.

****

Nr. 101.

1815.a. 8. (20.) november. Šveitsi alalise neutraliteedi ja ta territooriumi puutumatuse 
tunnistamise ning garantii Akt.

((F.Martensi kommentaar)).

Kaks alljärgnevat akti on hädavajalikeks lisadeks ja Viini Kongressi otsuste kinnituseks 
Šveitsi Liidu suhtes. Kuulutanud  esimesel Pariisi traktaadis Šveitsi igavest neutraliteeti, suured 
Liitlasriigid kinnitasid seda põhimõtet spetsiaalse 20 märtsi 1815 aasta deklaratsiooniga, mis 
allkirjastati Viini Kongressil. Šveitsi Liit, omaltpoolt, ei viivitanud temale Euroopa suurriikide poolt 
pakutud oma teritooriumi igavese puutumatuse garantii vastuvõtmisega oma 15 (27) mai 1815 aasta 
aktiga (vt.  ülalpool Nr. 91. Artikkel XI B.).((Viimast artiklit raamatus ei olnud.KL)).

Napoleoni Elbe saarelt tagasi tulekul ja uus „sajapäevane“ sõda sundisid uuesti suuri 
Liitlasriike veenduma Šveitsi geograafilise asendi erakorralises tähtsuses kogu Euroopale.  Teise 
Pariisi traktaadi alusel, milline allkirjastati 8 (20) novembril 1815 aastal, oli Prantsusmaa sunnitud 
loovutama Šveitsile osa oma valdustest, millised läksid Genfi Kantoni koosseisu ja oli täiesti 
hädavajalik, et ümardada Šveitsi Läänepiir.

Teisest küljest, uue Prantsusmaa poolt algatatud sõja tulemusel, suured Liitlasriigid pidasid 
endal olevat õigust nõuda Prantsusmaa valitsuselt suurt järeleandlikkust nende ustava liitlase – 
Sardiinia Kuninga -  õiglaste pretensioonide suhtes. Siin lisatud  nelja suurriigi 3. novembri 1815 
aasta konverentsi protokollist tehtud väljakirjutuse jõul ühendatakse Sardiiniaga osa Savoiast, 
milline esimese Pariisi traktaadi järgi oli jäetud Prantsusmaale. Kuid see eest Piemont nõustus 
tegema ebaolulisi territoriaalseid loovutusi Šveitsi Liidule ja täpsemalt Genfi Kantonile.

Kõik need korraldused, millised olid esile kutsutud asjaoludega, muutsid Viini Kongressi 
Akti määrusi vastastikuste Šveitsi, Prantsusmaa ja Sardiinia piiride suhtes. Kuid need ei tohtinud 
rikkuda väljakuulutatud Šveitsi Liidu igavese neutraliteeti ja puutumatuse printsiipi.. Vaat miks 
nelja Liitlasriigi esindajad pidasid vajalikuks kinnitada uue piduliku aktiga Šveitsi neutraliteeti ja 
seada väljaspoole igasugust kahtlust nende kohustust kaitsta Šveitsi territooriumi puutumatust kõigi 
oma jõududega. 

***

Šveitsi liitumine 8(20) märtsi 1815 aastal Viinis Pariisi Traktadi sõlminud riikide poolt 
tehtud deklaratsiooni otsustega, oli ettenähtud viisil väljakuulutatud Keiserlike ja Kuninglike 
Õukondade poolt Šveitsi 15(27) mai Parlamendi Akt ja miski ei takistanud siis koostama Akti, et 
pidulikult tunnistada ja tagada Šveitsi igavest neutraliteeti selle uutes piirides ja kooskõlas mainitud 
deklaratsiooni lausetega. Kuid riigid pidasid viisakaks selle Akti allkirjastamise lükata edasi kuni 
tänase ajani, arutledes, et sõjalistest sündmustest ja otsustest, millised pidid järgnema nende tõttu, 
võisid toimuda muutused ka Šveitsi piires ja tingimustel, milliste kaudu mõnedele teistele 
piirkondadele annetatakse Šveitsi neutraliteedi kasud.

Need muudatused on määratletud Pariisi traktaadi otsustega, mis sel päeval sõlmitud ja 
riigid, kes kinnitasid 8 (20) märtsi Viini  deklaratsiooni, tunnistavad praegu selle piduliku aktiga 
Šveitsi igavest neutraliteeti ja käendatakse selle valduste terviklikkust ja puutumatust uutes piirides, 



millised on täheldatud Viini Kongressi Aktiga, samal päeval Pariisi traktaadiga ja need märgitakse 
hiljem, vastavalt sellele lisatu 22 oktoobri (3 novembri) protokolli väljakirjutusega; sellega 
kinnitatakse Helveetsia Liidule uued valdused, millised eraldatakse Savoialt, et ümmardada Genfi 
Kantoni piirkonda ja vabastades selle osa, milline tungib Sardiinia Kuninga valdustesse.

Riigid tunnistavad samuti ja kindlustavad Savoia osade neutraliteedi, millised on märgitud 
8(20) mai 1815 aasta Viini Kongressi Aktis ja sama pöäeva Pariisi Traktaadis ja need peavad 
kasutama Šveitsi neutraliteedi kasusid, täpselt samadel alustel, just-kui need oleks Helveetsia Liidu 
valduste osad. Riigid, mis allkirjastasid 8 (20) märtsi deklaratsiooni, tunnistavad pidulikult selle akti 
kaudu, et Euroopa poliitika kasud nõuavad Šveitsi neutraliteeti ja selle  sõltumatust igasugusest 
võõrast mõjust.

Nad kuulutavad, et mitte mingit Šveitsi õiguste, neutraliteedi ja ta valduste puutumatuse  
vastast sõlmides ei tohi tuletada sündmustest, millised sunnivad liitlasvägedel läbima mõnesid 
Šveitsi osasid. See üleminek, millisega kantonid vabatahtlikult nõustusid 8 (20) mai konventsiooni 
kaudu, oli loomulikuks tagajärjeks Šveitsi liitumisele eeskirjadega, millised olid välja kuulutatud 
riikide poolt, millised allkirjastasid 13 (25) märtsi Liidutraktaadi.

Riigid tunnistavad rahuloluga, et neis rasketel asjaoludel Šveits tõestas, milliste oluliste 
pingutustega ja ohverdamistega ta on valmis üldiseks hüvanguks ja asja eduks, millist kaitsesid kõik 
Euroopa riigid ja lõpuks, et Šveits väärib täiesti neid kasusid, millised on temale kinnitatud Viini 
Kongressi, sama päeva Pariisi traktaadiga ja käesoleva Aktiga, milisega ühinemiseks tehaks 
ettepanek kõigile Euroopa riikidele.

Selle kinnituseks on see deklaratsioon allkirjastatud Pariisis 8 (20) novembril 1815 aastal.

Austria:

(L.S.) Le Prince de Metternich. (М.П.)Князъ Меттернихъ.
(L.S.) Le Baron de Wessenberg. (М.П.)Баронъ Вессенбергъ.

Prantsusmaa:

(L.S.)Richelieu.                                  (М.П.) Ришелье.

Suurbritannia:

(L.S.)Castlereagh. (М.П.)Кастельри.
(L.S.)Wellington. (М.П.) Веллингтонъ.

Portugal:

(L.S.)Comte de Palmella. (М.П.) Графъ Пальмелла.
(L.S.)Joaquim Lobo                                                   (М.П.) Лобо да Сильвейра.                    

                             da Silveira

Preisimaa:

(L.S.)Le Prince de Hardenberg. (М.П.)Князь Гарденбергъ.
(L.S.)Le Baron de Humboldt. (М.П.)Баронъ Гумбольдтъ.

Venemaa:



(L.S.)Le Comte de Rasoumoffsky. (М.П.)Графъ Разумовский.
(L.S.)Le Comte Capo d´Istrias. (М.П.)Графъ Каподистриа.

     ***

Lisa.

Väljakirjutus protokollist, milline on kinnitatud Venemaa, Suurbritannia, Austria ja 
Preisimaa volinike poolt 22. oktoobril (3. novembril) 1815. aastal.

Maa, milline asub joonest, mis tõmmatud Uginest  (kaasaarvatud mainitud linn aja selle 
ümbrus) kuni Bourgesi järve Lõuna külge kuni Rhoneni, Põhja pool, hakkab kasutama Šveitsi 
neutraliteedi kasusid ja privileege, samal alusel, nagu kasutavad seda Viini Kongressi peamise Akti 
Artikkel XCII lausete alusel Chablais ja Faucigny provintsid,

Selleks, et anda T. M. Sardiinia Kuningale proportsionaalse osa kasusid, millised tekkisid 
praegu Prantsusmaaga sõlmitud tingimustest, on otsustatud Tema Majesteedi valdustega liita selle 
osa Savoiast, milline 18 (30) mai 1814 aasta Pariisi traktaadiga oli jäetud Prantsusmale, erandiks 
vaid St. Julieni kommuun, milline tuleb ühendada Genfi kantoniga.

Liitlasriikide kabinetid hakkavad püüdma kallutama Tema Sardiinia Majesteeti loovutama 
Genfi kantonile Chesne, Thonex ja mõned teised kommuunid, et vabaneda neist valdustest, mis 
kuuluvad Šveitsile Jussy maadel ja nende vastu tagastatakse Genfi kantonile maad, millised asuvad 
järve ja d´Evroni tee vahel ja 17 (20) märtsi 1815 aasta Akti alusel loovutati sellele kantonile Tema 
Sardiinia Majesteedi poolt.

Prantsusmaa Valitsus nõustus viima oma Šveitis piiril asuvate tollikordonite keti teisele 
poole Jura mägesid. Liitlaskabinetid hakkavad samuti püüdma, et Tema Sardiinia Majesteet 
nõustuks eemaldama oma Savoia piiri tollikordonite ahela, äärmisel juhul ühe miili kaugusele 
Šveitsi piiridest ja jätaks need väljaspoole Voirons, Saleve ja ka Sion ja Waache mägesid.

****

          Nr. 102.

1815.a. 8. (20.) november. Protokoll, mis puudutab 700 miljoni frangise sõjalise 
kontributsiooni jaotamist, milline on Liitlaste poolt Prantsusmaalt välja nõutud (П.С.З. № 25,993).

((F. Martensi kommentaar)). 

Viivitamatult, peale Pariisi teistkordset okupeerimist, alustasid Liitlasväed pidama 
Prantsusmaaga uue rahu sõlmimise läbirääkimisi. Konverentsidel, millistes osalesid suurte 
Liitlasriikide ministrid, arutati rahutingimusi, millised pidid olema pakutud Prantsusmaale ja tema 
poolt vastu võetud. Ainiti, volitatud liitlasriikide ministritele ei olnud see ülesanne lihtne, seda tänu 
liitlasriikide eneste valitsuste huvide ja püüdluste ilmsele vastuolulisusele. Nad ei suhtunud 
kaugeltki ühtmodi võidetud prantsuse rahvasse ja seepärast läksid nende arvamused rahutngimuste 
määratlemisel täiesti lahku. Ühel poolel olid Venemaa ja Inglismaa, aga teisel – Austria ja 
Preisimaa. Kui esimesed riigid pidasid hädavajalikuks säästa prantsuse rahva enesearmastust ja 
elulisi huve, niivõrd, kui see on võimalik, siis vastupidiselt, kaks saksa riiki olid juba algusest peale 
täiesti üksmeelel selles, et lõpuks saabus hetk, mil Prantsusmaa peab maksma kõigi Saksamaa 
suhtes tehtud valede ja vaenu eest. Enam mõjuvõimsamaks ja otsustavamaks esimese suuna 
esindajaks oli Keiser Aleksander I, samas kui Preisimaa valitsus otsustas energiliselt kaitsta 
Saksamaa huve ja prantslasi mitte säästa.



Kuid Preisimaa energia ja järjepidevus loovutas vähehaaval koha oma enda otsustamatusele 
ja Venema valdavale mõjule. Mis aga puudutab Austriat, siis temas oli raske märgata Saksamaa 
huvide tõelist ja siirast kaitsjat, seda enam, et Austria ja Preisimaa vaheline antagonism ei olnud 
kunagi kadunud, ei lahinguväljal ega ka rohelise laua taga. Pariisis sõlmitud teine rahutraktaat ei 
rahuldanud täielikult Preisimaad ega ka Austriat.

Alljärgnev protokoll Liitlasriikide vahel Prantsusmaale pandud sõjalise 700 milj frangise 
kontributsiooni jaotamisest kinnitab, et ka kontributsiooni määratlemisel jäi vene volinike vaade 
peale.

Protokolli välise vormi suhtes peame vajalikuks märkida, et lepinguliste poolt poolt anti 
sellele formaalse konventsiooni kohustuslik jõud*).

*)Märkus. Nii nagu 1815 aasta novembri Pariisi rahutraktat, aga ka teised noodid ja aktid, 
millised allkirjastati konverentsidel liitlasriikide volinike poolt, trükitakse ära Venemaa ja 
Prantsusmaa vahel sõlmitud konventsioonide ja traktaatide köites ((XV)).

******

Artikkel I.

Liitlasriigid, tunnistades hädavajalikuks garanteerida Prantsusmaga piirnevate riikide rahu, 
kindlustades mõned enim ohustatud punktid, määravad selleks asjaks summade osa, milliseid 
hakkab tasuma Prantsusmaa, millistest ülejääv summa kui hüvitus jaotatakse omavahel ära. See 
summa, milline on määratud kindlustuste ehitamiseks, hakkab olema kogu Prantsusmaa poolt 
makstavast summast veerand;  kuid, kuna Sarelouisi kindluse loovutamine, milline on rajatud 
samamoodi üldise julgeoleku kaalutlustel, muudab liigseks selles küljes, kus see kindlus asub, uute 
kindlustuste rajamise ja nii nagu sõjalise komitee poolt, milline on määratud sel eesmärgil 
Ministrite Nõukogu poolt, oli see hinnatud 50 miljonile, siis see kindlus võetakse selle summa 
ulatuses arvestusse kindlustuste rajamiseks määratud summade osas, nõnda, et ülalmainitud 
veerandikku ei hakata arvestama maha 700 miljonist Prantsusmaa poolt maksta lubatust sularahast, 
vaid 750 miljonist, sisse arvestades ka Sarelouisi loovutamise. 

Vastavalt sellele korraldusele on kindlustustele kulutatavaks summaks määratletud 187,5 
miljonit franki, aga nimelt 137,5 miljonit sularahas ja 50 miljonit Sarelouisi kindlustuste näol.

Artikkel II.

Nende 137,5 miljoni frangi jaotamisel Prantsusmaaga piirnevate riikide vahel, peavad 
allakirjutanud ministrid silmas, nii nende riikide suuremat või väiksemat tungivat hädavajadust 
nende uute kindlustuste järgi ja rohkem või vähem märkimisväärseid väljaminekuid, millised 
kuluvad nende rajamisele, nii ka vahendid, milliseid valdavad need riigid või milliseid need riigid 
käesoleva traktadi alusel soetavad.

Neid põhimõtteid silmas pidades:
  Nende Majesteedid;

Madalmaade Kuningas saab  -          60 miljonit,
Preisimaa Kuningas ... - 20 
Sardiinia Kuningas ... - 10
Bavaaria Kuningas, või siis keegi teine Prantsusmaale kuuluva Reini ja Preisimaa 

territooriumi vahel asuva riigi Valitseja ... -  15
Hispaania Kuningas ...             -          7,5 

Jaotamisest ülejäänud 25 miljonist määratletakse viis Mayancel tööde lõpetamiseks ja  20 
Ülem-Reinile uue Liidulise kindluse rajamiseks.

Nende summade kasutamine hakkab leidma aset kooskõlas plaaniga ja eeskirjadega, 



millised selles suhtes riikide poolt koostatakse.

Artikkel III.

Kindlustuste rajamiseks määratud summa mahaarvestamisest ülejäänud summa, millist 
käsitletakse kui hüvitust, mis on 562,5 miljonit, mis jaotatakse järgmisel viisil:

Artikkel IV.

Kuigi kõik Liitlasriigid kandsid ühesuguseid kaotusi ja ühesugust pühendust ühiseks asjaks, 
oli nende hulgas ainiti ka selliseid, millised, nagu Rootsi, vabastati algusest peale, pidades silmas 
oma vägede Balti merest ülesaatmise raskusi, igasugusest aktiivsest osalusest, ei rakendanud 
mingeid jõupingutuisi, või ka sellised, kes, osutades tegelikku kaastegevust enam, nagu Hispaania, 
Portugal ja Taani, olid kinni peetud tegelikust kaastegutsemisest sündmuste kiire käigu tõttu. Šveits 
aga, osutades üpris olulisi teeneid ühisele asjale, ei liitunud 25 märtsi traktaadiga samasugustes 
tingimustes, kui teised liitlased. Nii nagu need riigid asuvad, sellisel viisil, erilises olukorras, milline 
ei luba neid seada ühte ritta teiste Liitlasriikidega, siis nõustuti, vastavalt nende vägede suurusele, 
selleks, et neile anda, kuivõrd asjaolud seda lubavad, õiglase hüvituse, milliseks 12,5 miljonit 
jaotatakse nõnda, et: 

Hispaania saab – 5 miljonit
Portugal ...    -2
Taani ...   - 2,5
Šveits ...   - 3

Artikkel V.

Nii, nagu sõja raskust kandsid eelkõige armeed, mis seisid marššal Hertsog Wellingtoni ja 
marššal Prints Blucheri juhtimise all ja nõnda nagu need armeed, peale selle, vallutasid Pariisi, siis 
on otsustatud, et Prantsusmaa kontributsioonist eraldatakse 25 miljonit Suurbritanniale ja 25 
miljonit Preisimaale, jättes kõrvale kokkuleppe, milline tehakse Suurbritaania poolt summa suhtes, 
milline arvestatakse selle alusel, nende riikidega, kelle jõud kuulusid marššal Wellingtoni armee 
koosseisu.

Artikkel VI.

500 miljonit, milline on jäänud alles peale eelnevates artiklites tehtud mahaarvamisi, 
jaotatakse sellisel viisil, et Preisimaa, Austria, Venemaa ja Inglismaa saavad igaüks sellest summast 
viiendiku.

Artikkel VII.

Kuigi riigid, millised liitusid käesoleva aasta 25 märtsi traktaadiga, panid välja peamiste 
Liitlasriikidega võrreldes vähem vägesid, on otsustatud, et ei arvestata seda ebaproportsionaalsust. 
Seepärast, nad, võttes nad üheskoos, saavad eelnevas artiklis mainitud summast järgi jäänud 
viiendiku.

Artikkel VIII.

Selle viiendiku eraldi jaotamine erinevate lepinguga liitunud riikide vahel tehakse nende 



poolt välja pandud vägede ((inimeste)) arvu järgi, nimelt samasugusel viisil, nii nagu nad osalesid 
Prantsusmaa valitsuse poolt määratud 10 miljonilise summa jaotamisel. Selle jaotamise tabel on 
lisatud käesoleva protokolli juurde.

Artikkel IX.

Nii, nagu T. M. Sardiinia Kuningas saab tagasi osa Savoiast ja T. M. Madalmade Kuningas 
soetab peale Marienbourgi ja Philippeville ja mõned teised ringkonnad, veel ka Belgia, milline 30 
mai 1814 aasta Pariisi traktaadi järgi jäi Prantsusmaale ja nii nagu need kaks Valitsejat näevad selles 
territooriumite suurendamistes õiglast hüvitust nende jõupingutuste eest, siis nad ei hakka üldse 
rahalise hüvituse saamises osalema ja nende osad, selles suuruses, nii nagu need on tabelis, milline 
on lisatud eelnevale artiklile, märgitud, jaotatakse Preisimaa ja Austria vahel.

Artikkel X.

Nii, nagu makseid hakkab tegema Prantsusmaa valitsus tähtaegadel, milline on määratud 20 
novembri 1815 aasta traktaadiga ja on lisatud sellele konventsioonile, siis on otsustatud, et riikidest 
igaüks, milline käesoleva protokolli alusel osaleb nende summade jagamisel, saab igaüks neil 
tähtaegadel oma osa ja sellisel viisilkäitutakse ka sel juhtumil, kui riik osaleb samaaegselt erinevate 
tingimuste järgi, nii nagu näiteks  Austria oma viiendiku suhtes ja selle osa suhtes, millise ta saab 
Belgia ja Sardiinia osast. Seda printsiipi järgitakse samamoodi ka siis, kui Prantsuse valitsuse 
poolse makse mitteteostamise juhtumil, on hädavajalik asuda osa obligatsioonidest, millised on 
panti pandud, müügile.

Artikkel XI.

Nii, nagu Preisimaa ja Austria selgitasid tungivat vajadust saada esimese kuue kuu kestel 
saada märkimisväärselt suurema summa, seevastu, milline tuleks neile maksta võrdsel jaotamisel, 
siis Venemaa ja Inglismaa nõustuvad, et leevendada üldist korraldust, siis see, et iga neist kahest 
riigist võtab ette, alates esimesest makse tähtajast 10. 000, 000 franki nende osale, tingimusel, et 
nad tasuvad neile need summad järgnevatel aastatel.

Artikkel XII.

See tasumist hakatakse teostama järgmisel viisil, et Austria ja Preisimaa hakkavad 
loovutama neile makstavast osast 2.500,000 franki kummagile, Venemaale ja Inglismaale ja nii igal 
neljal järgneval aastal.

Artikkel XIII.

Selleks, et hoiduda rohkearvulistest ebamugavustest, millised tooks enesega kaasa 
Prantsusmaa poolt makstavates summade saamises ühtsuse puudumine, on otsustatud, et Pariisis 
istungeid pidav komisjon, volitatakse üksi selle kättesaamisele ja et mitte ükski riikidest, kes 
osalevad nendes summades, ei hakka eraldi suhtlema selles asjas Prantsusmaa Valitsusega; ei hakka 
nõudma, ega saama pabereid, millise vahendusel teostatakse otse vahetult tema ees makset, ilma, et 
nimetatud komisjon vahendaks. See komisjon moodustatakse Austria, Venemaa, Suurbritannia ja 
Preisimaa komissaridest, kes hakkavad suhtlema Prantsusmaa Valitsusega. Teistel liitlasriikidel 
antakse samamoodi komissaride saatmise võimalus, et vahetult jälgida nende huve mainitud 
komisjonis, kellele tehakse ülesanne anda neile välja obligatsioone või raha, millised on nende 
kaudu saadud. Otsekohe moodustatakse eeskiri komisjoni tööde täitmiseks, millisele lisatakse tabel 



võlgadest, milliseid hakatakse arvestama igale salejale, igal makse tähtajal, alustel, millised on 
sätestatud käesolevas aktid.

Artikkel XIV.

50 miljonit, milline on määratletud Sõjalise konventsiooni Artikkel II, milline on lisatud 8 
(20) novembri traktaadile armee palkadeks ja teisteks vajadusteks, milline okupeerib Prantsusmaa 
osa, jaotatakse sellisel viisil, et neis saab:

 Venemaa      - 7.142,857 franki 16 santiimi,
  Austria       - 10.714,285 ...        71...,
Inglismaa     - 10.714,285 ...        71 ...,
Preisimaa     - 10.714,285...         71 ... 
Liitunud riigid – 10.714,285 ...        71....

Kui aga Prantsusmaa maksab niipalju, kui see järgneb esimestel aastatel, 30 miljonit või 
mingi teise summa, aga mitte 50 miljonit, ülalpool mainitud asjaks, siis sellisel viisil muudetud 
summa jaotatakse samasuguses proportsioonis.

Rahad, millistest siin jutt käib, võetakse ja jaotatakse sellesama komisjoni poolt, milline on 
asutatud rahalise hüvituse saamiseks selle akti Artikkel XIII lausete järgi.

Artikkel XV.

Sellest käesolevast protokollist tehakse neli originaalile täiesti vastavat koopiat, millised 
kinnitatakse allakirjutavate volinike poolt ning nad saavad ülalmainitud jõu ja väärtuse.

(L.S.) Castlereagh. (М.П.)Кастльри.
(L.S.)Metternich. (М.П.)Меттернихъ.
(L.S.)Wessenberg.  (М.П.)Вессенбергъ.
(L.S.)Capo d´Istria. (М.П.)Каподистриа.
(L.S.)Rasoumoffsky. (М.П.)Разумовский.
(L.S.)Hardenberg. (М.П.)Гарденбергъ.
(L.S.)Humboldt. (М.П.)Гумбольдтъ.
(L.S.)Wellington. (М.П.)Веллингтонъ.

***

Tabel.

Liiduga liitunud riikide vahel 100,000,000 frangi jaotamise tabel.

Liiduga liitunud riigi nimi. Inimeste arv 
vägedes.

100,000,000 fr. Moodustavad 425 fr. 29 s.
                  inimese kohta.
                 13623
                 23513



Bavaaria
Madalmaade
Wurtemberg
Sardiinia
Baaden
Hanovre
Saksonia
Hesse-Darmstadt
Hesse-Cassel
Mecklenbourg-Schwerin
Mecklenbourg-Strelitz
Saxe-Gotha
Saxe-Weimar
Nassau
Brunswick
Hanza-linnad
Francforti linn
Hohenzollern Hechingen
Hogenzollern Sigmaringen
Lichtenstein
Saxe-Meiningen
Hildburghausen
Saxe-Cobourg
Anhalt
Schwarzbourg
Reuss
Lippe
Waldeck
Oldenbourg

   60,000
   50,000
   20,000
   15,000
   16,000
    10,000
    16,000
      8,000
    12,000
      3,800
        800
     4,200
     1,600
     3,000
     3,000
     3,000
       750
       194
       386
     100
     600
     400
     800
   1,600
   1,300
     900
   1,300
     800
   1,600

25,517,798 fr ja   66,5 santiimi
21,264,832           22,5
  8,505,932           88,5
  6,379,449           66,5
   6,804,746          31,5
   4,252,966           44
   6,804,746           31,5
   3,402,373           15,5
    5,103,559          73,5
    1,616,127          24,5
      340,237           31,5
      935,652           61,5
      680,474           63,5
    1,275,889           93,5
    1,275,889           93,5
     1,275,889          93,5
        318,972          48,5
          82,507          54,5
        164,164           50,5
      42,529            66,5
    255, 177            98,5
    170,118             66
     340,237            31,5
     680,474            63,5
      552,885            63,5
      382,776            97
      552,885            63,5
       340,237           31,5
       680,474           63,5.

 235,130.  100,000,000             - 

Nr. 103.

1815.a. 8. (20. ) november. Liidutraktaat, mis on sõlmitud Pariisis Venemaa ja Austria vahel 
(П.С.З.  № 25,991).

((F. Martensi kommentaar)).

Sõlminud Prantsusmaaga lõpliku rahutraktaadi, liitlasriigid teadvustasid endale täiesti 
loomulikult selle lepingu  täitmise tagamise ning ühiste jõududega  vastastikuse garantii 
hädavajadust. Nelja liitlasriigi tihedas liidus ei saanud märkamata jätta kõige kindlamat just äsja  
taastatud rahu tuge. Pidades silmas Napoleon I Elbe saarelt naasemist  vastuvõttu, millisega ta võeti 
vastu Prantsusmaa sõjaväe ja rahva poolt, siis liitlased, ja mitte niisama, vaid mõningase alusega, 
kartsid, et seesama võib juhtuda ka siis, kui Napoleonil õnnestub St. Helena saarelt Prantsusmaale 
tulla, et uuesti  muuta selles riigis kehtivat korda ja rikkuda sel viisil Euroopas rahu. Et hoida ära 
sellised juhtumid ja et kehtestada Prantsusmaa rahva sõjakale tuhinale kasvõi ajutised tõkked, 
otsustasid liitlasriigid omavahel uuendada nende vahel 1815 aasta märtsis Chaumontis sõlmitud 
liidu.  Vaid sellel tingimusel osutus võimalikuks pidada Prantsusmaa territoriumil liidulist 
okupatsiooniarmeed. Vähe sellest: suurte Liitlasriikide kohustuste hulka oli mitte ainult positiivsel 



viisil kinnitada neid ühendavat liitu, vaid samuti ka määratleda vahendid, milliseid nad kavatsesid 
rakendada uue rahvusvahelise rahu suhtes sooritatud rikkumise puhul.

Kõik neli liitlasvalitsust olid täiesti üksmeelel selles, et on tarvis uuendada endisi 
liidulepinguid, kuid mitte kõik ei mõistnud ühtmoodi selle ülesande lahendamise vahendeid.  
Inglismaa ja Austria valitsuse arvates oleks lihtne Chaumonti traktaadi uuendamine olnud täiesti  
piisav ja Lord Castlereagh dikteerid  Genzile uue liidulepingu kava, milline oli sisuliselt 
kokkulangev Chaumonti lepinguga. Teisiti said projekteeritud liiduakti eesmärgist ja tähendusest  
aru Pariisi konverentsidel viibivad Venemaa vaolinikud. Krahvid Razoumovsky ja Capodistria 
tagastasid neile esitatud kava järgmiste märkustega.

 Esiteks, nende arvates, lihtne Chaumonti traktaadi uuendamine on juba seepärast võimatu, 
et sellest ajast peale on asjaolud täiesti muutunud: Napoleon ei ole enam Prantsusmaa troonil, 
Prantsusmaa on võidetud ja Prantsusmaa armeed enam ei eksisteeri.. Edasi, ettepanek, et laiendada 
liidutraktaadi  kohustuslikku jõudu 20 aastale, ei leidnud venelaste volinike toetust, kes eeldasid, et 
seda saab sõlmida vahest vaid Prantsusmaa liitlasvägede poolse okupatsiooni ajaks. Lõpuks, nad 
tegid ettepaneku lisada liidutraktaadi sissejuhatusse sellem et lepingupooled peavad silmas „trooni 
ja konstitutsioonilise harta seadusikkuse kaitset, nii nagu liitlasriigid kehtestasid Prantsusmaal 
konstitutsioonilise juhtimise korra ja tõstsid uuesti troonile Bourbonide dünastia.

Need Venemaa esindajate märkused võeti arvesse ka teiste kolme riigi poolt ja 
sissejuhatuses, kuigi muudetud kujul, olid sõnastatud ülalpool esitatud sõnad, samas kui lepingu 
kohustuslikku jõudu polnud üldsegi määratletud.

Eriti praktilise ja vahetu tähenduse sai üpris varsti liidulepingu viimane Artikkel, millises 
kuulutatakse suurte riikide kavatsusest tulla kokku, oma volinike kaudu, et määratleda 
konverentsidel või kongresside aeg, et arutada meetmeid, millised on hädavajalik võtta nii 
rahvusvahelise kui ka sise-riikliku rahu kaitsmise suhtes.*).

*)Märkus. Liiduline novembritraktaat saadeti, peale nelja suurriigi poolset allkirjastamist, 
koos liitumise kutsega, teistele valitsustele.

***

Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Nende Majesteedid Ülevenemaaline Keiser, Austria Keiser ((Böömimaa ja Ungari 
Kuningas)), Suurbritannia Ühendkuningriikide ja Iirimaa Kuningas ja Preisimaa Kuningas, 
taastanud Prantsusmaal korra, mis oli hävitatud Napolon Buonaparte kuritegeliku naasemisega ja 
selle kaudu edukalt saavutanud Liidu eesmärgid, millised sõlmiti Nende vahel käesoleva aasta 13 
(25) märtsil Viinis, tunnistades, et Euroopa rahu on lahutamatult seotud selle korra kinnitamisega, 
kuninga õiguste ja konstitutsioonilises hartas seatud otsuste järgimise ja kavatsedes kasutada kõiki 
võimalikke vahendeid selleks, et üldine rahu, see ininmkonna alatise soovi asi ja mis on 
suuremeelselt tõstatatud Nende pingutustes, ei oleks uuesti häiritud, soovides samuti, oma rahvaste 
vatastikuseks hüvanguks, muuta veelgi tihedamaks Neid ühendavad sõprusesidemed, otsustasid, 
rakendades käesoleva otsuse suhtes eeskirjad, millised on kehtestatud 17 veebruari (1. märtsi) 1814 
aasta Chaumonti ja 13 (25) märtsi 1815 aasta Viini  traktaatidega, määratleda juba varem piduliku 
lepinguga ka need eeskirjad, milliseid Nad kavatsevad järgida selleks, et hoida Euroopat ohtude 
eest, millised võiksid teda veel ähvardada.

Kõrged Lepingupooled nimetasid selle traktaadi järgmiste tingimuste läbivaatamiseks, 
otsustamiseks ja allkirjastamiseks: 

T. M. Ülevenemaaline Keiser – Prints Rasoumoffsky, Oma Tegev-salanõuniku, senatori, 
Püha anderi ja Püha aleksander Nevski ordenite kavaleri, ja

Krahv Ivan Kapodistria ((Jean Comte de Capogisteias)), Oma Tergv-riigisekretäri, ja Püha 



Anna esimese järgu, Püha Vladimiri Suure Risti  teise järgu, Austria Lepopldi Suure Risti ja 
Preisimaa Punase Kotka ordenite kavaleri; 

aga T. M. Austria Keiser, Ungari ja Böömimaa Kuningas; Hr. Clement Veneceslas Lothaire, 
Prints Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, Kuldvillaku, St. Etienne Suure Risti, St Andre jt. 
ordenite kavaler, ja

Jean Philippe Parun Wessenbergi, sõjalise vaimuliku Saints Maurice ja Lazare Suure Risti jt. 
ordenite kavaleri.

Kes peale oma volikirjade, mis leiti ettenähtud korras olevateks, vahetamist, on nõus 
alljärgnevate artiklitega:

Artikkel I.

Kõrged Lepingupooled lubavad vastastikku järgida täies jõus ja rikkumatuses traktaati, mis 
sel päeval sõlmitud Tema Kristlikeima Majesteediga ja püüda, et selle traktaadi ja spetsiaalsete 
konventsioonide tingimused, millised selle juurde kuuluvad, oleks rangelt, õieti ja täpselt täidetud.

Artikkel II.

Kõrged Lepingupooled, võtnud ette sõjakäigu, milline on praeguseks õnnelikult lõpetatud, 
mis võetud ette ainult selleks, et kaitsta möödunud 1814 aastal Pariisis allkirjastatud otsuseid ja mis 
olid tähtsad kogu Euroopa kasuks ning julgeolekuks, peavad hädavajalikuks uuendada ja kinnitada 
selle Akti kaudu nii igaühe vastastikused kohustused, kõik ülalpool nimetatud otsused, välistades 
vaid need, millised on täna Tema Kristlikeima Majesteedi volinike poolt sõlmitud traktaadiga 
tühistatud. Lepingulised Riigid, kinnitavad eriti tingimusi, milliste jõul 30. märtsi (11 aprilli) 1814 
aasta traktaadiga, Napoleon Bonaparte ja kogu ta sugu võõrandatakse Prantsusmaal alatiseks 
kõrgema võimu õigustest. Käesoleva Akti kaudu nad kordavad lubadust jälgida neid otsuseid kõigis 
üksikasjades ja kui on tarvis, siis kasutada nende järgimiseks kogu oma jõudu; seejuures järeldades, 
et hukatuslikud revolutsioonilised eeskirjad, millised soodustasid viimast enesele edukat võimu 
kuritegelikku koondamist, võivad uuesti mingil teisel kujul häirida Prantsusmaa rahu, aga selle 
kaudu ähvardada ka muude riikide rahu, kõrged lepingupooled tunnistavad pidulikult end olevat 
kohustatuteks ja sellistes kohustustes püüdlikult püüda hoida rahu ning oma rahvaste hüvangut; 
selleks lubavad, nõnda katastroofilisel juhtumil, kui seda ei saa ära hoida, leppida omavahel ja Tema 
Kristlikeima Majesteediga viivitamatult kokku meetmetes, milliseid nad peavad siis vajalikuks 
Nende vastastikuste valduste ja Euroopa üldiseks rahuks võtta. 

Artikkel III.

Kõrged lepingulised pooled, otsustades kooskõlas Tema Kristlikeima Majesteediga, et 
liitlasvägede korpus võtaks Prantsusmaal sõjategevuseks positsioonid, pidades silmas käesoleva 
traktaadi esimese ja teise Artikli määrustest kinnipidamise tagamise võimalust. Peale selle, olles 
alati valmis meetmete võtmiseks, millised on vajalikud Prantsusmaal taastatud korra kaitsmisega 
Euroopas rahu kinnitamiseks, nad kohustavad, nagu sel juhtumil, kui nimetatud Liiduliste vägede 
korpuse vastu teostatakse Prantsusmaa poolt kallaletung, aga samuti sellel puhul, kui riigid 
sunnitakse relvastuma Prantsusmaa vastu, et peetaks kinni mõnest ülalpool nimetatud määrustest 
või siis selleks, et kaitsta ja tagada olulist kasu, millistesse need puutuvad, panna viivitamatult välja, 
Chaumonti traktaadi tingimuste jõul ja täpsemalt, selle seitsmenda ja kaheksanda Artikli alusel, kõik 
vägedele määratletud piirkonnad (arvestamata nende poolt Prantsusmaale jäetud vägesid), nimelt 
iga Riik kuuskümmend tuhat inimest või äärmisel juhul, sellest osa, millist antud asjaoludes 
peetakse vajalikuks.

Artikkel IV.



Kui, õnnetuseks, eelmises Artiklis nimetatud vägede arvust ei piisa, siis kõrged 
lepingupooled lepivad viivitamatult kokku selles, kui-palju peab iga riik asja eduks oma osa 
suurendama: vajadusel Nad kohustuvad isegi kasutama kogu oma jõudu kiireimaks ja soodsamaks 
sõja lõpetamiseks, jättes enesele õiguse teha pärast omavahel üksmeeles sõlmitud rahu sõlmimist 
uute korralduste tegemise, et kaitsta Euroopat sarnaste hädade taastulemise eest. 

Artikkel V.

Kõrged lepingupooled, otsustanud üldises kooskõlas, alljärgnevates artiklites täheldatud 
tingimused, mõningate Prantsusmaa provintside sõjalise okupeerimise ajaks, kuulutavad, et ka selle 
lõpetamisel peavad siiski jääma täielikult jõusse need ülalpool nimetatud kohustused, milliseid 
loetakse vajalikeks, et kaitsta selle Akti esimese ja teise Artikli otsuseid.

Artikkel VI.

Selleks, et enam kindlustada ja lihtsustada selle traktaadi tingimuste täitmist, tihedate 
sõprussidemete kinnitamise kaudu, millistega kõik neli Monarhhi on rahu hüvanguks vastastikuselt 
ühendatud, kõrged lepingupooled leppisid kokku teatud ajaks taasloomiseks kas Valitsejate vahetul 
osalusel või  nende poolt selleks volitatud ministrite kaudu, spetsiaalsed nõupidamised, et arutada 
üldistes kasudes, et käsitleda meetmeid, milliseid neist iga nõupidamise ajal peetakse kõige 
tegusamateks, et kaitsta Neile usaldatud rahvaste ja kogu Euroopa rahu ning hüveolu. 

Artikkel VII.

See traktaat ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kahe kuu pärast ja kui 
võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Pariisis 8 (20) novembril 1815 aastal. 
(L.S.)Rasumoffsky. (L.S.)Castlereagh.        (М.П.) Князь        (М.П.)Кастельри.

         Разумовский.
            (L.S.)Le Comte       (L.S.)Wellington. (М.П.)Графъ       (М.П.)Веллингтонъ.

      Capodistrias.         Каподистриа

Ratifitseeritud T. K. Ülevenemaalise Majesteedi poolt 7. jaanuaril 1816 aastal.

*****

Nr. 104.

1817.a. 29 jaanuaril (10.) veebruar. Liitlasriikide ministrite Noot, mis puudutab Prantsusmaa 
osa okupeerivate liitlasvägede arvu vähendamist (П.С.З.  № 26,645). 

((F.Martensi kommentaar.)).

Keiser Aleksander I sügava veendumuse järgi pidi nelja suure riigi liit, milline oli kinnitatud 
8 (20) novembri 1815 aasta traktaadiga, pidi olema kindlaks Euroopa rahu aluseks. Seepärast, nende 
liiduliste sidemete kinnitamises ja sellisel viisil Euroopas rahu säilitamisel – selles pidigi seisnema 



vene poliitika eesmärk. (Депеша к гр.Штакельбергу 11 -го февраля 1816 г.).
Keiser tegi eriti oma Viini esindaja ülesandeks kõigi jõududega hoida ülal Venemaa ja 

Austria vahelisi liidulisi ja sõbralikke suhteid. Aleksander I saatis ise omakäeliselt kirjutatud  kirju 
oma kõrgele liitlasele Francois I, millistes kinnitati pidevalt soovi hoida häid suhteid ja tegutseda 
kooskõlas kõigis tähtsamates Euroopa asjades. Eriti venvalt ja kirglikult arendas Keisri mõtteid 
krahv Nesselrode, samas kui krahv Capodistrias suhtus hulga suurema umbusaldusega Viini 
kabineti poliitilistesse püüdlustesse, millist juhtis piiramatult prints Metternich. Lõpuks, meie 
saadik Viinis, krahv Stackelberg, oli üdini läbi imbunud kahtlustustest ja umbusaldusest prints 
Metternichi suhtes, ja seepärast, ei lakanud oma raportites hoiatamast oma valitsust Austria ministri 
tegelikest poliitilistest eesmärkidest.

Krahv Stackelberg esitab oma raportites tõendeid selle kohta, et Austria valitsus teadvustab 
Venemaaga liidu hädavajalikkust, kuid ei tegutse selle suhtes piisavalt avatult ega mitte alati ka 
sõbraikult. Nõnda, vene valitsus ei saanud jätta väljendamata imestust selle suhtes, et Viini Õukond 
astus Austriale piirkonna, millise suhtes juba käis jutt Viini ja Pariisi kongressidel, kus oli 
liitlasriikide poolt võetud vastu Viini kabinetile mittekasulik otsus, loovutamise asjas salajastesse 
läbirääkimistesse Sardiiniaga. Täpselt samuti oli Keiser Aleksander I sunnitud kategoorilisel viisil 
teatama Viini Õukonnale, et prints Eugene asja, kelle saatuse määramise suhtes ta osales 
spetsiaalselt, ei tohi lükata edasi kindlaksmääramatuks ajaks, vaid see tuleb otsustada koos Bavaaria 
ja Austria vaheliste vastastikuste territoriaalsete suhetega. Vene valitsuse arvates, Saksamaa asjade 
korraldamises, tuleb hädavajalikult pöörata tähelepanu prints Eugene seaduslikele õigustele. 
(Конфиденциальное письмо гр. Нессельроде к князю Меттерниху 7 (19) апреля 1816 г.).

Seejuures, Keiser Francois ja tema ministrid mitte ainult ei leidnud vene valitsuse 
järelandlikkust prints Eugene kasuks liigseks, vaid isegi väljendasid oma rahulolematust ja 
kahtlustust Venemaa ja Bavaaria vaheliste vahetute suhete suhtes. (Письмо австрийскаго 
императора к Александру I от 23-го января 1816 г.). Prints Metternich läks selles suunas veelgi 
kaugemale, oma depeššides kindral Steigentechile, kes oli saadetud Peterburgi spetsiaalse 
ülesandega.

Vastuseks sellistele märkustele krahv Nesselrode teatas, et ta ei mõista Viini Õukonna 
poolsete Venemaa ja Bavaaria vaheliste suhete suhtes kahtlustuste aluseid, nõnda nagu Aleksander I 
on alati harjunud tegutsema avalikult ja kohusetundlikult. Juhindudes nendest motiividest, tunnistab 
krahv Nesselrode avameelselt, et tema silmis ei ole Francois I kiri kaugelki läbi imbunud neist 
sõpruse ja seotuse tunnetest, millistele on Keiser Aleksandril vaieldamatu õigus. Kuna Vene valitsus 
mõistis mitmeid kordi hukka Bavaaria pretensioonide „naeruväärse ülbuse ja ülemääralisuse“. 
(Письмо к кн. Меттерниху от 25-го февраля 1816 г.). Muideks, lõpetab krahv Nesselrode oma 7. 
(19) aprilli kirja, prints Metternich peab märkama mittekasulikku muljet, millise jätsid tema 
depeššid Bavaaria asjale, ms on parim tõestus sellele, millist väärtuse annab Vene kabinet 
sõbralikele suhetele Austriaga. 

Peale Bavaaria asja moodustasid 1816 aasta kestel Viini ja Peterburi vahelise diplomatilise 
kirjavahetuse asja Prantsusmaa siseasjad ja teised üleeuroopalised küsimused. Tänu Prantsusmaa 
valitsuse pea hertsog  Richelieu energilistele pealekäimistele ja soosingule, millist osutas temale 
Keiser Aleksander, siis Prantsusmaa okupatsioonivägedest vabastamise nõudmine ei leidnud Viinis 
tugevat vastuseisu. Piduliku 10 veebruari 1817 aasta noodiga neli liitlasriiki nõustusid vähendama 
vägede arvu, millised olid Pariisi traktaadi alusel määratud Prantsusmaa departemangude 
okupeerimiseks. 

Teiseks küsimuseks, milline hõlmas sel ajal Viini ja Peterburi valitsuste tähelepanu, oli 
lahtirelvastumise küsimus, milline oli tõstatatud Inglismaa prints-regendi isiklikul initsiatiivil. 
Viimase idee seisnes selles, et rahvusvaheline konverents, milline oleks moodustatud sõjaväelastest, 
kes on volitatud Euroopa suurriikide poolt, määratleks igale riigile sõjaväe rahuaja tavalise 
koosseisu. Vene valitsus võttis Inglismaa ettepaneku vastu täieliku kaastundega ja väljendas soovi, 
et koos sellega oleks tulevasel konverentsil samuti määratletud Euroopa rahvaste vaheline 
„loomuliku rahu seisund“.

Mis aga puudutab Austeria valitsust, siis ta, omalt-poolt, võttis Inglismaa ettepanekut 



tõsiselt, seda enam, et Austria rahaasjad asusid kõige haletsusväärsemas olukorras. Selle küsimuse 
suhtes prints Metternich, spetsiaalses memorandumis väljendab oma vaadet alalistele armeede 
sihtotstarbele üldse. Siseriikliku korra vaatepunktist on alaline armee valitsuse hädavajalikuks 
toeks. Kuid, jätkab prints, on ekslik näha neis ainsat jõudu ja enam kindlat valitsuse tuge. „Kuna 
valitsejate tegelik jõud“, räägib prints, „põhineb hulga enam nende valitsemise viisis ja 
põhimõtetes, millisele nad toetavad oma administratsiooni, ühe sõnaga, seisneb enam nende 
tegelikul moraalsel jõul, kui et suurte sõjaväeliste jõudude pidamisel“.

Suur armee kujutab endast märkimisväärset ohtu isegi riigi enese sisekorrale, kuna sellega 
kurnatakse vahendeid, millised on hädavajalikud rahvaste targaks juhtimiseks. Eriti ohtlikud on 
suured armeed käesoleval hetkel (1816 aastal), kui isegi sõjaväelased on ise läbi imbunud 
revolutsioonilistest ideedest ja andunud sellistele lootustele, millised on teostatavad ainult praeguste 
riigikordade täielikul muutmisel. Pöördudes, seejärel, selle küsimuse käsitlemisele välispoliitilisest 
vaatepunktist, Austria valitsus ei näe samuti mitte mingit vajadust suurte armeed ejärgi samal ajal, 
kui suurtele riikidele, vastastikusel kokkuleppel, on määratletud nende territoriaalsed piirid, 
milliseid nad ei soovi avardada, ega kitsendada. Sellisel valitsuste meelestusel võivad suured 
armeed ainult esile kutsuda Euroopa rahu rikkumise hirmu ja kartuse. 

Kõigi nende kaalutluste alusel, Austria valitsus juba vähendas ise oma armee isikkoosseisu 
arvu, ta võtab rahuloluga vastu nii Inglise kui ka Venemaa ettepanekud. Tulevasel konverentsil, 
milline pidi olema kokku kutsutud 1815 aasta novembrilepingu jõuga, tõstatatud küsimus võib olla 
lahendatud lõplikul viisil. Viini Õukond nõustus toetama sellel Venemaa valitsuse ettepanekut 
Euroopa armeede ja rahvaste „etat de paix naturel“ ((riikide loomulikus olekus rahu)).

Ainiti, mitte ainult selles küsimuses, milline jäi oma algsesse seisundisse, vaid ka teistel 
juhtudel, Austria valitsus andis tunda, millist suurt väärtust ta omistab Venemaaga liidule ning 
sõprusele. Ta püüdis samuti kõigi jõududega toetada Nelikliitu, millises ta õiglaselt nägi enda edu ja 
rahu panti.  Prints Metternich kinnitas, et „kui ühel või teisel monarhil on alust kurta, eeldades, et 
teda ähvardatakse või solvatakse, las ta siis pöördub oma liitlaste ja sõprade poole, ja las iga riikide 
vaheline vaidlus oleks läbi arutatud, nii nagu seda tuleb teostada igas perekonnas, s.t. möödudes 
neist, kellesse see ei puutu“.

Sellest vaatepunktist omas Venemaa täielikku õigust sekkuda mitte ainult Bavaaria 
asjadesse, aga samuti ka teiste Saksamaa riikide omavahelistesse asjadesse. Muideks, prints 
Metternich ise palus pidevalt Venemaa valitsus kaastegevust juhtudel, kui tema nõudmised ei olnud 
koheselt Saksamaa valitsuste poolt täidetud. Rääkides, näiteks, Frankfurdi komisjonist, Metternich 
kaebas Vene Õukonnale Saksamaa printside alalistest intriigidest, millised, tema sõnade järgi, 
kogunesid „hingedega kauplema“.  Ta palus ise, et Venemaa saadik Würtembergi Õukonna juures 
saaks käsu tegutseda alati koosmeeles Austria ministritega. (Письмо Меттерниха к Нессельроде 
от мая 1816 г.).

Lõpuks, tänu liidulistele suhetele, millised olid sisse seatud Austria ja Venemaa vahel, 
moodustasid diplomaatilise kirjavahetuse asja ka sisepoliitika küsimused ja on mõistetav, miks 
parun Lebzelternile, kes oli 1816 aasta augustis saadikuks Venemaa Õukonna juures ja krahv 
Stackelbergile Viinis oli nende valitsuste poolt pandud ülesandeks jälgida asjade käiku neis riikides, 
kus nad viibivad. Nii krahv Nesselrode, 27 detsembri 1815 aasta kirjas teatas Metternichile 
tulevasest jesuiitide Peterburist ja Moskvast väljaajamisest ning neile uueks elukohaks Polotzki 
määramisest. Austria minister, oma 6 märtsi 1816 aasta kirjas, avaldas oma Valitseja kaastunet 
nõnda range meetme võtmise puhul, lisades, ainiti, et arvatavasti jesuiidid ise oma käitumise ja 
tänamatusega kutsusid selle esile. „Sellest hetkest peale“ kirjutab prints, „kui jesuiidid, kes olid 
suuremeelselt võetud Venemaal vastu sel ajal, kui nad olid kõigist Euroopa katoliiklikest riikidest 
välja aetud, suutsid unustada selle, millele nad olid tänuvõlgu valitsuse suuremeelsusele; siis sellest 
samast hetkest peale, kui juhindudes petlikust kujutlusest, nad lubasid enesele külvata peredes tüli, 
nad eemaldusid oma ordu algsetest põhimõtetest ja kaotanud selle kaudu Keisri kaitse õiguse, on 
nad oma uues neid nüüd tabanud õnnetuses ise süüdi“. Austria valitsus ei oleks ka ise teisiti 
käitunud mingi Austria Keisririigi piires asuva munkade ordu suhtes.

Krahv Stackelberg, omalt poolt, püüdis kohusetruult täita temale pandud kohustust ja teatada 



oma valitsusele õigeid teateid Austria sisemise seisundi kohta. Sisemise juhtimise pilti, millise 
esitab vene saadik oma raportites, ei saa tunnistada eriti säravaks: majanduslikes ja poliitilistes 
suhetes kujutas Austria eneses täielikku seisakuriiki. Eriti haldtsusväärses seisundis asusid Austria 
rahaasjad, milliste parandamiseks võttis valitsus ette kõige eriilmelisemaid kavasid, millistest üks 
oli teisest veelgi ebaedukam. Peale selle, uuesti ühendatud Hapsbourgide monarhhiaga ühendatud 
Itaalia piirkonnad ei tahtnud mitte kuidagi kohanduda Austria kordadega, milliseid neile vägisi 
peale sunniti.

Kõige selle kohta leidub meie saadiku raportites üpris huvitavaid andmeid, milliseid ei 
suuda varjata säravad välised vormid ja fraasid. 1816 aasta alguses asus krahv Stackelberg Itaalias, 
Austria Keisri seltskonnas, kes võttis ette ringreisi oma uutesse provintsidesse. Stackelberg märkas 
kohe, et itaallastele ei olnud üldsegi meelepärased bürokraatlikud korrad ja et Itaalia piirkondade 
Austria Keisririigiga, selle „tõeliselt mosaiikliku tootega“  assimleerimise protsess – vaevalt, et ka 
kunagi õnnestub. Itaallased suhtusid äärmiselt jahedalt oma monarhisse ja ovatsioonid pidid olema 
valmistatud ette võimude eneste poolt. Muideks, Stackelbergi enese arvates, ei olnud kõiges selles 
süüdi Keiser Francois ise, kuivõrd tema ministrid. Nad seadsid enesele ülesandeks rakendada 
kõikjal saksa keelt ja austria kordi, soovides samal ajal, kõikide maade ühendamise vahendusel, 
millistes räägitake saksa keeles, moodustada suure saksa föderatsiooni.  Kuigi see on - kimäär 
((teostamatu pettekujutlm)), siis Austria valitsus järgis seda juba ainiti seepärast, et teha kahju 
Venemaale.(Депеша гр. Штакельберга 12-го (24-го) января 1816 г. и письмо к гр. Каподистриа 
от 9-го (21-го) марта 1817 г.).

Tegelikult, kr. Stackelberg veenab mitmeid kordi oma depeššides ja kirjades, et valitsus ei 
usaldaks Austria kabinetti, milline, kartes meie võimsust, otsib meile kõikjalt vaenlasi. Kaval 
Austria valitsus tunnetab väga hästi oma enda nõrkust ja nimelt seepärast püüab kõikjal leida 
vastukaalu riigile, millise kartmiseks tal on alust. Austria kabinet asub kõikide riikidega heades 
suhetes ja „prints Metternich suutis Viini diplomatilisest korpusest teha enesele tõelise haaremi“, 
kelle liikmed pidasid oma kohuseks iga päev tulla tema juurde, et kuulata ära tema jutlused. Kui 
isegi tema arvamus ei meeldinud valitsusele, krahv Stckelberg ikkagi, „nagu hea vene inimene“ ei 
lakka kinnitamast: „Caveat Consul!“((Olgu Konsul!)). Ta ei usu ministri poliitika siirust, kes pani 
oma allkirja 1815 aasta jaanuaritraktaadi alla. (Депеша 2-го (14-го) сентября 1816 г.).

Sellises kr. Stackelbergi suunas, tema asend Viini Õukonna juures muutus üha enam 
heitlikumaks. Prints Metternich sai mingil viisil teada saadiku arvamuse Itaalia asjadest: ta ei 
tahtnud uskuda Stackelbergi sõnade õigluses, milliste alusel itaallased vihkavad austerlasi ja leiavad 
äärmiselt ebamugavaks veeta kogu oma elu „kirjutaja sule ja austria kaprali kepi vahel“. Kui 
Stackelberg nägi suurt viga Austria valitsuse kires saksastada itaallasi, millise kaudu „on ebapiisav 
elada Itaalias ja ka surra saksa keeles ning saksa käe läbi“, siis, vastupidi, prints Metternich  oli 
veendunud Itaalias rakendatud valitsemise süsteemi suurepärasuses. Seejuures, Metternichi mõju 
Keiser Francoisile ja valitsuse asjade käik suurenes iga päevaga. Seepärast, Stackelbergi arvates, kui 
tühine ja vihatud  oli Metternichi poliitika, ikkagi pidi Vene valitsus seda kogu tähelepanuga 
jälgima.  Mis aga puudutab teda isiklikult, siis krahv väljendas otse, et ta ei suuda kunagi 
Metternichi ees kummardada, „selle Viini Dalai-Lama ees“ ta ei muuda kunagi Austria Venemaa 
suunalise poliitika sebasiiruse suhtes oma veendumusi. 

Lõpuks Stackelberg teatas oma valitsusele, et ta ei suuda muuta oma ea ja iseloomu tõttu 
oma veendumusi, et ei saa jääda Viini; ta palus erruminekut, või mingit teist ametisse määramist. 
Krahv, kibedusetundega hinges, märkis, et Venemaa huvidele võib enam vastata see, kui  tema Viini 
esindaja kannaks perekonnanime, milline lõpeks „ov“ või „ski“. (Депеша 29-го сентядря (11-го 
октября) 1816 г. и письмо к гр. Каподистриа от 5-го (17-го) октября 1816 г.). 

Järelikult, krahv Stackelberg, ja seda täiesti põhjendatult, oli prints Metternichi poolt vihatud 
ja kujutas endast erandit teiste diplomaatilise korpuse liikmete hulgas, kes kirjutasid oma raportid 
Austria ministri dikteerimise järgi. Kindral Tsernõšev ((Tchernychew, Чернышевъ), kes saabus 
Viini ülesandega, et anda edasi Aleksander I sügav kaastunne Keiser Francoisile seoses Austria 
Keisrinna surma puhul, teeb krahv Steckelbergile ainult ühe vihje: ta laseb liiga palju Metternichil 
tunnetada seda, kuivõrd ta teda kogu hingest vihkab ja teda raasugi ei usalda. Aga Austria minister 



omalt-poolt püüdis kõigi vahenditega vabaneda kiiresti inimesest „kellele“, - rääkides Tšernoševi 
sõnadega - „ta sai talle süüks panna vaid seda, et ta teda väga hästi tundis ja teenis innukalt Teie 
Majesteeti“. (Донесение на Высочайшее имя отъ 10-го (22-го) сентября 1816 г.). Prints 
Metternich teatas peo varjus Tšernoševile, et Viini Õukonnale oleks väga meeltmööda, kui ta asuks 
krahv Stackelbergi ametikohale, kes „kuulujuttude järgi“, soovib Viinist lahkuda.

Kuid krahv Stackelberg jäi oma ametipostile terveks 1817 aastaks.

***

Venemaa, Austria, Suurbritannia ja Preisimaa Õukonnad, Tema Kristlikeimna Majesteedi 
poolt ilmutatud soovil, et liitlasvägede arv, millised okupeerivad osa Prantsusmaast, oleks 
vähendatud, ja koos sellega proportsionaalselt väheneks nende ülalpidamiseks määratletud 
Prantsusmaa valitsuse kulud, võtsid selle arutlusele ja käskisid allakirjutanutel saata Tema 
Hiilgusele Hertsog Richelieule nende arvamuse ja kavatsused järgmiste sõnadega:

Kui Tema Kristlikeim Majesteet, asudes uuesti oma eelkäiate troonile ja temale kuuluva 
konstitutsioonilise õigusega, astus koos teiste riikidega otsima vastavaid meetmeid, nii 
Prantsusmaal sisekorra kindlustamiseks, nagu ka  koostööks selle kuningriigi jõududega, et 
saavutada üleüldist üksmeelt ja rahu, mis oli alles enne seda katkestatud segadustega, millistele on 
vaid siis tehtud lõpp, kui tema ja teiste Valitsejatega on üksmeeles tunnistatud, et peab ajutiselt 
jätma osa liidulisi vägesid Prantsusmaale. See oli hädavajalik ka Euroopa kaitseks uute ähvardavate 
revolutsiooniliste liikumiste tagajärgede eest ja ka selleks, et kuninga valitsus ise saaks rahulikult, 
üldiste headtegevate meetmetega, tõmmata enda poole kõigi prantslaste südamed ja nende 
üksmeelses aupakklikkuse ja seotusega tagada oma võimu alused.

Kuid siis ka Tema Kristlikeim Majesteet hoolitsedes vahendite eest võimalustmööda 
kergendada sellest tema alamatele tulenevat raskust ja Liidu Valitsejad kehtestasid targa 
ettenägelikkusega seejuures vajaliku korra, nägid samamoodi ette, et sõjaliseks okupeerimiseks 
vajaliku armee suurus võib olla aja kestel vähendatud, taganemata üksmeelselt tunnistatud 
eeskirjadest ja eemaldumata selle kohalviibimise peamisest suurest eesmärgist.

Allakirjutanud meenutavad rahulolekuga, et selle otsuse täitmise juurde otsustati asuda siis, 
kui seaduslike Valitsejate dünastia kinnistuks Prantsusmaa troonil, kui Tema Kristlikeima 
Majesteedi lakkamatu püüdluse tulemusena ta saab võidu partei vaimu, ohtlike poliitiliste 
eksiarvamuste hävitamise, lõpuks pahatahtlike kirgede maharahustamise ja trooni ning alamate, 
eranditult kõigi, vahel soovide ja kasu kaudu kindlate sidemete loomise. 

Kuid nende üldiste Euroopa lootuste teostumiseks on vajalikud nii aeg kui ka alalised 
mitmekordsed jõupingutused. Liitlas-õukonnad tähelepanu ja osalusega, kuid imestuseta vaatasid 
selle parimate vahendite suhtes tekkinud ebakõlasid ja arvamusi. Teades Tema Majesteedi 
Prantsusmaa Kuninga tarkust, nad ootasid rahulikult, mida ta igasuguste ohtude suhtes ette võtab  
juhtimissüstemi kindlalt õigeks seadmiseks; nad ei kahelnudm et Tema Majesteet leiab seadusliku 
võimu  ja oma riigi väärikuse kooskõlastamise viisid selle suuremeelse alandlikusega, milline peale 
on peale kodusõja heitlusi hädavajalik ka rahustamiseks, nõrkade kosutamiseks ja et äratada kõigis 
põhjapanevat usalduslikkust ja usinust.

Need ootused on võimalikkuse määral juba õigustatud eduga; ja Liidulised Valitsejad, 
soovides omalt poolt aidata kaasa suure ülla asja lõpuleviimisele ja kiiresti anda prantsuse rahvale 
võimalus rahulikult nautida õnne, millise valmistavad temale kuninga töö ja ta kogemuste tarkus, 
ruttavad tunnistama, et asjade praegune seis lubab asuda ülalmainitud Liiduvägede vähendamise 
küsimuse läbivaatamisele.

Teises suhtes ka täpsus, millisega Prantsuse valitsus seni täidab, tingimuste kaudu 
liitlasriikidega, kohustusi ja tema püüd tagada riigile vajalikke, peale tavaliste riigitulude, 
jooksvateks kuludeks summasid, laenu võtmisega, milliste õigsust käendavad vastavad Prantsusmaa 
ja välismaa pankurid, mis samuti soodustavad igasuguste esitatud küsimuste lahendamist takistavate 
raskuste kõrvaldamist. 



Kuid Liitlasõukonnad, püüdes tegelikkuses nõnda tähtsas asjas võtta kõik inimlikust 
mõistlikkusest tingitud ettevaatusabinõud, soovides teada saada ka hr. feldmarssali hertsog 
Wellingtoni arvamust; selle suure väejuhi poolt väljendatud nõusolek on neile uue ettevõetava 
meetme võimalikkuse ja kasu  tõestuseks, millise suhtes Prantsusmaa valitsus ja Liitlasriigid on 
vastastikuse heasoovlikkuse ja usalduslikkuse tundest ühtmoodi ergutatud. 

Selle tõttu, oma õukondade poolt volitatud allakirjutanud, teatavad Tema Hiilgusele hertsog 
Richelieule:

1)Et Prantsusmaal asuvate Liitlasvägede arvu vähendatakse;
2)Et see vähendatakse kolmekümne tuhendele inimesele;
3)Et iga Liitlasriikidest viib Prantsusmaalt välja proportsionaalse osa vägesid, täpsemalt 

igast korpusest viiendiku võrra;
4)Et see Liitlasvägede Prantsusmaalt väljaviimine algab selle aasta 1. aprillist;
5)Et sellest ajast peale kahesajatuhande portsu asemel, millised tarnitakse liitlasvägedele 

Prantsusmaa valitsuse poolt, tarnitakse nüüdsest ainult sada kuuskümmend tuhat; kuid hobuste 
söötmiseks peab endiselt tarnima viiskümmnd tuhat loomasööda ratsiooni;

6)Lõpuks, peale selle, siis sellest ajast peale hakkab Prantsusmaa kasutama kõiki kasusid, 
millised peavad olema Prantsusmaad hõivavate mainitud liitlasvägede,  eksisteerivate traktaatide ja 
konventsioonide alusel, vähendamise tulemuseks.

Allakirjutanud, edastades Tema Hiilgusele krahv Richelieule sellest Nende Augustiklike 
Valitsejate uuest eeskujulikust sõpruse ja usalduse märgist Tema Kristlikeima Majesteedi vastu, 
peavad oma meeldivaks kohustuseks teatada Temale samal ajal, et ministeeriumite eeskirjad, 
milliste pea ta on ja tema isiklikult aitas palju kaasa Prantsusmaa suhete kinnitamisele 
Liitlasriikidega, selle vastastikuse täieliku avameelsuse, milline koos armastusega õigluse vastu ja 
range austusega eksisteerivate traktaatide määruste vastu, oli seni üheks  tegusamatest vahenditest 
et tõrjuda raskusi kõige tähtsamates asjades ja käendavad lõppliku, täiesti rahuldavat edu tulevikus. 
Nad paluvad Tema Hiilgust Krahv Richelieul võtta vastu nende kõrgeaususte veenmised.

             See juhtus Pariisis 29 jaanuaril  (10 veebruaril) 1817 aastal.

****

Nr. 105.

1817.a. 5. (17.) veebruar. Kraakovi Vabalinna konstitutsiooni Artikkel XIII täiendamise ja 
selgitamise Akt. 

((F.Martensi kommentaar)).

Viini kongressil oli otsustatud ära Kraakovi piirkonna saatus: Kraakov oli tunnistatud 
vabalinnaks ja pandud kolme suure naaberriigi vahetu kaitse alla ((prodektoriaadi)).  Nendevahelise 
kokkuleppel oli töötatud välja Kraakovi konstitutsioon, milline võis olla muudetud mitte teisiti, kui 
nendesamade hoolekandjate riikide loal. (vt. käesoleva kogumiku III kd, lk. 173 jne.). Iga riik omas 
Kraakovis oma volitatud komissari, kes oli kohustatud jälgima asjde käiku ning kontrollima 
Kraakovi valitsuse toiminguid.

Komissarid, täites neile pandud ülesandeid, märkasid üpris varsti, et suurriikide-käendajate 
poolt antud konstitutsioon ei ole kaugeltki laitmatu ja tihti kutsub asjade õigel käigul praktikas esile 
vaidlusi ning viivitusi. Eriti ebapraktiliseks osutus Artikkel XIII, millisega sätestati seaduste 
väljaandmise kord ja määratles Esindajatekoja ja Senati vahelisi vastastikuseid suhteid. 

Selleks, et lihtsustada asjade käiku, Austria komissar esitas uue Kraakovi konstitutsiooni 
Artikkel XIII kava oma valitsusele läbivatamiseks, kes asus seejärel läbirääkimistesse Venemaa ja 
Preisimaa valitsustega, esitades mainitud artikli uue sõnastuse.



Venemaa ja Preisimaa võtsid oma liitlase ettepaneku vastu ja Keiser Aleksandri soovil 
kinnitati Artikkel XIII sõnastus spetsiaalse formaalse aktiga.

***

Tema Keiserliku ja Apostellik Kuningliku Majesteedi voliniku poolt esitatud Kraakovi 
konstitutsiooni Artikkel XIII täiendamise ja selgitamise otsus, millisega liitus ka Tema Majesteedi 
Preisimaa Kuninga volinik, oli esitatud läbivaatamiseks T. M. Poola Tsaari volitatud komissari poolt 
ja Tema Keiserlik Tsaristlik Majesteet ((Aleksander)) väljendas soovi, et oleks koostatud sellega 
liitumise formaalne akt, milline pidi olema tõendiks, et see otsus on võetud vastu kolme kõrge 
hoolekandja riigi ühisel nõusolekul ja Vkraakovi vabalinna Senati esimehe poolt ja et see 
vastuvõtmise akt oleks hiljem kolme kõrge Õukonna poolt ratifitseeritud. Selle tulemusel, koostasid 
allakirjutanud käesoleva akti, millisega nad kuulutavad üksmeelset nõusolekut konstitutsiiooni 
Artikkel XIII täiendamise ja selgitamise suhtes, milline on esitatud järgmise sõnadega:

„Iga esmane seadus, milline on esitatud  Esindajate kogu  poolt uue seadusandluse 
koostamisel, saab tegelikuks, kui see on kiidetud heaks tavalise häälteenamusega. Hiljem igasugune 
eksisteerivate seaduste või põhikirjade muutmise eelnõu ja uue seaduse kava , milline on esitatud 
Artikkel XI alusel Senati poolt, viiakse ellu ja Senat ei  saa seda peatada isegi ajutiselt, kui see 
seadus on võetud vastu häälte seitse kaheksandikuse enamusega ühe osa vastu. Vastasel juhul, st. 
kui seaduse kava on võetud vastu mainitud enamusest väiksema osa poolt, Senat peab mittelubama 
selle täitmist ja võib (kui üheksa senaatorit tunnistavad, et see on tähtsa olulise kasu põhjustel 
hädavajalik) esitada see projekt teistkordseks läbivaatamiseks järgmise aasta Seadusandlikule 
Kogule: siis juba piisab tavalisest häälteenamusest, et anda sellel eelnõule seaduse jõud. Kui selle 
laused puudutavad rahandust, siis sellel juhtumil enne seda aastat kehtinud seadustele tagastatakse 
seaduse jõud seniks, kuni võetakse vastu uus“.

Käesolev vastuvõtmise-  ja sellega liitumise akt esitatakse volitatud komissaride poolt nende 
kõrgetele Õukondadele, et see läbi vaadata ning ratifitseerida.

Selle kinnituseks Kraakovi vabalinna vastastikused volinikud allkirjastasid selle ja kinnitasid 
selle oma vapipitsatitega.

See juhtus Kraakovis 5 (17) veebruaril 1817 aastal.
    (L.S.) Miaczynski. (L.S.)Sweerts Spork.    (М.П.)Миящинский. (М.П.)Свертсъ Споркъ.
    (L.S.)Baron de      (L.S.) President du         (М.П)Баронъ              (М.П.)Председатель 

Reibnitz.        Senat Wodzicki.                     Рейбницъ.                Сената Водзицский.

Ratifitseeritud T. M. Ülevenemaalise Keisri poolt 19 (31) mail 1817 aastal.

****

Nr. 106.

1817 a. 11. (23) mai. Venemaa armeele 1813 ja 1814 aasta kestel tehtud tarnete eest esitatud 
kõigi arvete likvideerimist puudutav Konventsioon. 

((F. Martensi kommentaar)).

Keiser Aleksander I ja krahv Nesselrode andsid oma täieliku lugupidamise krahv 
Stackelbergi patriotismile ja läbinägelikkusele, kuid ei nõustunud nende järeldustega, millistele ta 
jõudis Austria poliitika tegelike sihtide suhtes. Keiser oletas, et krahv ei mõista täiesti õieti isegi 
Venemaa poliitika motiive ja eesmärki Austria ja teiste Euroopa riikide suhtes. 31 jaanuari 1817 



aasta depešš pidigi täitma selle tühimiku ja kõrvaldama igasugused edasised arusaamatused.
Selles tähelepanuväärses aktis on esitatud Venemaa poliitika täielik iseloomustus, selles on 

sellise täpsusega ja avameelsusega öeldud välja Keisri suurimad salasoovid, et me loeme end 
kohustatuks esitada siin selle jaanuaridepešši sisu, kuid mõningate lühendamiste ja võimalust 
mööda selle originaalsõnastuses.

Kõik Euroopa valitsused, alustab 31 jaanuari depešš, on imbunud läbi kadedusest Venemaa 
suhtes ja näib, kõiki märkimisväärsed Euroopa riigimehi vaevab vaid üks mõte: kuidas püstitada 
Venemaa poliitilisele võimsusele ületamatu tõkke? Selle parimaks tõestuseks on 1815 aasta 
jaanuarikonventsioon. Kuid oletame, et see kadedus saab tunnetatava vormi, mis siis Venemaale üle 
teha jääb? Sellisel juhtumil, vaatamata suurte riikide vaenulikkusele ja kadedusele, jääb Venemaa 
ikkagi ustvaks oma muutumatutele poliitika põhimõtetele.  Keiser ei muuda kuigivõrd omna 
süsteemi. „See süsteem on üks. Ta seisneb eriti kohusetundliku eksisteerivate otsuste täitmise kaudu 
rahu mitterikkumises ja eriti, 14 (26) septembri akt, millist Tema Majesteet jätkab käsitlema, kui 
taastatud Euroopa nurgakivi“. Püha Liidu Akt on kõige ületamatuks takistuseks kõigile maailma 
korra kukutamisele suunatud tendentsidele. Kuid, kahjuks, Euroopa valitsejate ministrid veel ei 
loobunud oma aegunud ja väiklastest püüdlustest. „Sellise ministrite pimestatuse põhjus seisneb 
selles, et puhas Evangeeliumi moraal ei leia nende südametes vastukaja ja nad mõistavad seda kui 
vahendit, millist  inimene võib soovi korral kasutada, tundmata selle sisemist väärtust“. Kui siis 
sarnaseid riigimehi ei suutnud muuta katastroof, milline juhtus Napoleoniga, siis see on seletatav 
ainult nende äärmise enesearmastusega. Kuid kõik nende jõupingutused hakkavad olema kasutud, 
nagu ka kõik intriigid ja sepitsused. Seepärast, kui Austria kabinet püüab SaksamaaLiidu asjades 
läheneda Preisimaale, et Venemaad  isoleerida, siis viimane ei karda kuigivõrd sarnast killustatust 
tingimusel, et selle kaudu Saksamaa ümberkorraldus teostuks ettenähtud viisil. Juhtumil aga, kui 
Viini kabineti Venemaa kõrvaldamise sepitsused osutuvad kahjulikeks Saksamaa riikidele enestele, 
nad pöörduvad arvatavasti ise eestkostmise palvega Venemaa poole, vaatamata mingitele salajastele 
saatkondadele ja salavahenditele, milliseid püüab Austria ksutada. Täpselt samuti ei häiri Valitsejat 
Keisrit Inglismaa ja Austria vaheline sõprus, millise tulemusel Inglise valitsus püüab Venemaa ette 
seada igasuguseid takistusi Idas ja üldse eriti Pärsias. Seni, kuni sarnased kombinatsioonid jäävad 
kombinatsioonideks, võib Venemaa valitsus sellesse suhtuda täiesti ükskõikselt.

Teisiti on juhul, kui Venemaa suhtes vaenulikud riigid asuvad pealetungile ja tõstavad 
Venemaa vastu relvad, „siis“ jätkab jaanuaridepešš, „riigid jõudsid sellise hetkeni, kui nad pidid 
asuma ühiskondliku arvamuse kohtu ette, millise ees kõik valitsused, nii võimsad, nad ka ei oleks, 
sõltuvad käesoleval ajal rohkem, kui kunagi varem. Selline sõltuvus põhineb Jumaliku 
Ettenägelikkuse õiglasel tahtel, kes soovib, et sel ajal, kui vana ja oma sajandi äraelanud asutused ei 
ole veel asendatud uute ja kindlatega, ühiaskondliku arvamuse jõud oleks olnud, selle üleminekuaja 
kestel poliitilise- ja sotsiaalse korra mõõdupuuks“.

Selline ühiskondliku arvamuse võimas mõju peab olema tunnistatud ja seda ei saa eitada 
mitte ükski valitsus, sest et see tugineb tõele ja õiglusele. Seejuures, vaieldamatu õigus ja õiglus on 
hädavajalikeks moraalseteks garantiideks valitsusele ja ainult ühiskondliku arvamuse hääle 
mõtteterad on tegelikult eksimatud ja võimelised paralüseerima enam auahneid kavatsusi.

Keiser Aleksander otsustas kindlalt järgida seda põhimõtet ja näeb selles oma Keisririigi 
julgeoleku garantiid. Tema esindaja Viinis seab enese kohustuseks juhinduda pidevalt esitatud 
printsiipidest, et teenida täielikult ära oma Valitseja täielik usaldus.

Selline on jaanuaridepešši sisu, millises on esitatud Venemaa poliitika peamised ja üleva 
poliitika alused. Krahv Stackelbergile väljendatakse selles aktis täielikku usaldust ja kiidetakse 
heaks tema innukus, millisega ta jälgib Austria valitsuse tegevust. Kui hulga vähem heakskiitev ja 
meelitav oli krahvile kiri, mille ta sai aprillis 1817 aastal Peterburist krahv Nesselrodelt (?). Selles 
kirjas tehaks Stackelbergile etteheide, et ta väljendab liiga teravalt oma arvamusi ja ei halasta 
kuigivõrd oma kaasvestlejate enesearmastusele. Tal soovitatakse jätkata oma arvamuste esitamist ja 
kaitsta avalikult tõde, kuid samas ta ei tohi solvata nende enesearmastust, kes samuti arvavad, et 
tõde on nende poolel. Krahv peab püüdma „veenda“ teisi mitte oma autotiteediga, vaid oma 
Õukondade pühendumusega.



Krahv Stackelberg ainiti ei olnud täiesti veendunud oma Austria poliitika suhtes olevate 
isiklike vaadete ekslikkuses ja ei olnud oma võimeline tavalisest käitumisviisist täiesti loobuma. 
Isiklikus 2 (14) septembri 1816 aasta kirjas krahv Capodistriale, Stackelberg, muuseas, räägib, et 
„Valitseja Keiseri heategijad asuvad tema religioossete veendumuste tasemel ja koos tema terve 
poliitikaga läheb kaasa eriti väiklane moraal“.

„Kuid, krahv, - hüüatab saadik - „millisel sajandil me elame! Kas siis ei mõisteta kõiki 
prohveteid, seepärast, mis neile omistatakse? Kas siis ei usuta mingisse heategijasse, sest et oma 
südames  ei leita vähimatksi tema jälge? Oleks veel, milliste ebakindlate tulemusteni peaks viima 
meie poliitika, milline on samuti erakordselt moraalne, kui seda ei muudaks mõõdukaks inimeste 
suhtes rakendamine, kuid mitte selliste, nagu nad peaksid olema, vaid sellised millised nad on 
tegelikult“. Keisri ülendatud ideid ja tunded mitte ainult ei hinnata ettenähtud viisil, vaid neid isegi 
ei mõisteta.

Vastupidiselt, hiilgavad võidud, milliseid on Venemaa saavutanud, tekitas temale viimasel 
ajal veelgi enam vaenlasi, kui neid tal oli varem. Muide, Inglisma kardab ja vihkab väga Venemaad 
ja inglaste silmis terendab pidevalt „meie poolne kujutletav kallaletung, Inglismaa võimsuse 
allikatele Indias“. Muide mitte ainult see mõte ei tee muret Inglismaa valitsusele. (Депеша 
Штакельберга 9 (21) марта 1817 г.).

Samal ajal, kui Vene valitsuse ja tema Viinis asuva esindaja vahel toimub see arvamuste 
vahetus, millise tulemuseks oli krahv Stackelbergi ümberpaigutamine Austriast Itaaliasse, ei 
lakanud Austria ja Venemaa kabinettide vahelised, veel lahendusi vajavates küsimustes, sõbralikud 
läbirääkimised. Selliste küsimuste hulka tuleb lugeda Austria valitsuse poolt algatatud Vene 
vägedele 1813 ja 1814 aastal Austria intentandi teenistuse poolt teostatud tarne eest tasumise 
küsimus. Läbirääkimisi selles asjas peeti üheaegselt Peterburis ja Viinis;  esimeses linnas oli Austria 
kindralile Steigenteschile tehtud ülesandeks tegeleda spetsiaalselt selle asjaga, samas kui Viinis 
asuvale krahv Stackelbergil oli kästud, sõjaminister krahv Barclay de Tolly instruktsiooni alusel, 
kaitsta Venemaa riigikassa huve.

Austria valitsus esitas selliseid ülemääraseid pretensioone, milliste Venemaa poolset 
rahuldamist ei saanud mingil tõsisel viisil loota: ta nõudis samuti 13 augusti 1808 aasta 
deklaratsiooni täitmist ja tõestas, et selle alusel Venemaa kohustus maksma teatud summat, milline, 
ainiti, ei ole senini ära makstud. Venemaa valitsus, vastupidi, tõestas, et kui seda makset ei ole 
tehtud, siis seda selgitatakse väga lihtsalt kahe asjaoluga: esitaks, Venemaa ja Austria vaheliste 
suhete katkestamise tõttu 1812 aastal ja  teiseks, kohustuste mitteuuendamisega, millised tulenesid 
augustideklaratsioonist. Nii nagu sõda, jätkatakse 22 juuli 1816 aasta depeššis, katkestab igasugused 
kohustavad suhted, millised varem olid tehtud, siis ka 1808 aasta deklaratsioon ei oma samuti enam 
kohustuslikku jõudu. 

Ainiti, Venemaa valitsus otsustas mitte kasutada oma vaieldamatut õigust: ta oli nõus 
austama Austria pretensioone. Kuid ta soovis, et üldse kõik Austria rahalised  pretensioonid oleks 
siis ainiti olnud lahendatud selle-sama konventsiooni alusel, millisega, eelkõige, pidi olema 
lahendatud 1808 aasta deklaratsiooni küsimus, misjärel, Vene vägedele 1813 ja 1814 aastatel tehtud 
tarnete küsimus. Lõpuks, pidades silmas Venemaa rahanduse halba olukorda, oli krahv 
Stackelbergile tehtud ülesandeks nõuda teatud rahasumma maksmise teostamise tähtaja 
edasilükkamist võimalikult pikaks ajaks.

Alljärgnev konventsioon, mis on lõpplikult allkirjastatud  Peterburis, kinnitab, et Vene 
valitsuse õiglased nõudmised olid Viini kabineti poolt austatud.

***

Nii, nagu Venemaa ja Austria Keiserlikud ja Kuninglikud Õukonnad soovivad sõbraliku 
kokkuleppega lõpetada rahalistes küsimustes, millised tekkisid tarnetest, mis tehti Vene armee poolt 
1813 ja 1814 aastal, igasuguseid vaidlusi, aga samuti need, millised puudutasid eelnevaid aastaid, 
milliste eest tasumine oli määratletud 1808 aasta konventsiooniga ja tahavad teha lõpu kõigile 
arvetele, millised tehtud mainitud artiklite järgi, siis allakirjutanud: krahv Nesselrode, Riigisekretär, 



Tema Majesteedi Ülevenemaalise Keisri Välisasjade Departemangu juhataja ja parun Lebzeltern, 
Tema  Majesteedi Austria  Keisri Erakorraline Saadik ja Täievoliline minister, selleks Nende 
Augustlikkude Valitsejate poolt volitatud volinikud nõustusid järgmistes artiklites:

Artikkel I.

Venemaa Keiserlik Õukond annab Austria Õukonnale, kooskõlas kahe allpool esitatud 
artiklitega, sularahas kolmesaja tuhande tukati suuruse summa, kui Austria Õukonna poolt esitatud 
pretensiooni täieliku ja lõplikku arve. 

Artikkel II.

See summa antakse üle T. M. Austria Keisri Erakorralisele Saadikule ja Täievolilisele 
Ministrile, parun Lebzelternile vastavates vekslites Frankfurdi Rothschildi kaubamajale, millest 
pool tuleb maksta 31 detsembriks 1817 aastal ja teise poole 31 jaanuariks 1818 aastal.

Artikkel III.

Need kolmsadatuhat tukatit makstakse välja Pariisis selle kursi järgi, milline kehtib ülalpool 
minitud vekslite eest maksmise ajal.

Artikkel IV.

Ülalmainitud vekslid antakse üle selle akti allakirjutamise päeval Austria Erakorralisele 
Saadikule ja Täievolilisele Ministrile kviitungi vastu, milline on koostatud heas ja ettenähtud 
vormis.

Artikkel V.

Selleks Tema Keiserlik ja Apostellik Kuninglik Majesteet väljendab nõusolekut selles, et 
kõik rekvireerimised ja asjade tarned, millised olid 1813 ja 1814 aastal Venemaa poolt nõutatud, 
provintsides üheskoos  juhitud, oleksid kantud üldisele arvele. 

Artikkel VI.

Tema Keiserlik ja Apostellik Kuninglik Majesteet väljendab samamoodi nõusolekut selles, 
et see summa kaheksasada tuhat franki, milline on pandud Kesk-Reini valitsuse poolt Venemaa 
arvele, oleks kantud üldiste kulude nimekirja.

Artikkel VII.

T. M. Austria Keiser nõustub samuti selles, et obligatsioonid, mis on välja antud Saksa 
Printside poolt 1813 aastal, oleksid hävitatud.

Nende otsuste kinnituseks, millised tehti ühe ja teise poole nõusolekul, allakirjutanud lisasid 
käesolevale aktile oma allkirjad ja  ka oma vapipitsatid.

See juhtus S-Peterburis 11(23) mail 1817 aastal.
     (L.S.) Le comte de    (L.S.) Baron de  (М.П.) Графъ       (М.П.)Баронъ фонъ

Nesselrode.                      Lebzeltern.                  Нессельроде.             Лебцельтернъ.

Allakirjutanud tõendavad selle konventsiooni neljanda Artikli jõul saadud kolmesaja 
tuhande dukatilise summa ulatuses, ettenähtud vormis vekslite kättesaamist, selliselt, et T. M. 



Ülevenemaalise Keisri valitsus garanteerib nende vekslite väljamaksmise.
St-Petersbourg le 23 (11) mai 1817.         С. Петербургъ 23(11) мая 1817 года. 
   Baron de Lebzeltern.          Баронъ фонъ Лебцельтернъ.

****

Nr. 107.

1817 a. 29. mai (10 juuni). Pariisis Austria, Inglismaa, Hispaania, Prantsusmaa, Preisimaa ja 
Venemaa vahel sõlmitud Traktaat, mis puudutab Parma, Guastalla Hertsogiriigi ja Lucquesi 
vürstiriiki (П.С.З. № 26,982).

((F. Martensi kommertaar)).

Teises kohas (см. т. III, стр.534) ((vt. kd III, dok. Nr 97, lk. 297)), olid selgitatud need 
spetsiaalsed suhted, millistes asusid liidulised suurriigid ülalmainitud hertsogiriikide suhtes. Nende 
Itaalia valduste saatus oli määratletud jubva Viini kongressi  peamise Akti Artikkel 99. ((XCIX)), 
millise vastu siiski, protesteeis Hispaania kuningas, kui Bourbonide Hispaania haru pea. Kuid, 
vaatamata selllele protestile, suured liitlasriigid jäid oma esialgse otsuse juurde, andes vaid 
Hispaania kuningale õiguse liituda selle Viini akti otsusega hiljem. Veelgi varem, salajases 
maikonventsioonis (Nr. 97) kolm suurriiki: Austria, Preisimaa ja Venemaa andsid Keisrinna Marie 
Louisele igaveseks ajaks ja päritavaks valduseks need kolm Itaalia Hertsogiriiki. Inglismaa ja 
Prantsusmaa liitusid selle otsusega. Nüüd jäi vaid veenda Hispaania kuningat nõustuma viie 
suurriigi arvamusega. 

Erandiks Keisrinna Marie Louise, oli lähemalt huvitatud Austria, et see küsimus oleks 
lõplikult lahendatud Hispaania formaalse nõusoleku vahendusel. Viini kabinetil õnnestuski 
tegelikult, Hispaania väikeste loovutuste vahendusel, saavutada see, et ta liitus Viini Akti otsustega 
kolme hertsogiriigi ja veel Lucques vürstiriigi suhtes, jõuda kompromissile.

Mis aga puudutab Vene valitsuse suhtumist sellesse küsimusse, siis ta ei leidnud, et tema 
huvid oleksid lähemalt puudutatud nende Itaalia provintside saatusest. Krahv Nesselrode tegi krahv 
Stackelöbergile ülesandeks teatada otse, et Venemaa valitsus tunnistab eelkõige Austriat sellest 
asjast huvitatud olevana, kelle soovidele ta on valmis alluma. (Депеша 3-го апреля 1817 г.).

Sellistel asjaoludel, Venemaa nõustus viivitamatult volitama oma esindajat Prantsusmaa 
õukonna juures panema oma allkirja Hispaania liitumisele varem vastuvõetud otsustega, millised 
puudutasid ülalpool minitud Itaalia piirkondi.

         ***

               Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Tunnistades, et põhjus, milline ärgitas Tema Katoliiklikku Majesteeti traktaadiga liitumist 
edasi lükkama, mis allkirjastati Viini kongressil 9 juunil 1815 aastal, aga samuti 20 novembri, sama 
aasta, Pariisi traktaadiga, seisnes selleks kutsutud riikide ühtse kokkuleppe 9 juuni traktaadi 
Artikkel 99 ((XCIX))  täitmise määratluse saavutamise soovis ja selle tulemusel Parma, Plaisance ja 
Guastalla Hertsogiriikide, peale Tema Majesteedi Erts-hertsogina Marie-Louise surma,  
tagastamise;

Et ülalpool mainitud liitumine oleks hädavajalik ühise tehingute kokkuleppe täitmiseks, 
millistele on põhjendatud peamiselt Euroopa rahu poliitilised huvid;

Et Tema Katoliiklik Majesteet, veendunud selles tões ja olles hingestatud nende samade 
printsiipidega, nagu Tema Augustlikud liitlased, otsustati, oma täielikul suvatsusel, anda nõusolek 



mainitud traktaadiga liitumisele pidulike aktide jõul, mis on allkirjastatud sel eesmärgil 26 ja 27 
mail (7 ja 8 juunil) 1817 aastal ja selle tulemusel, tunnistades heaks rahuldada samal ajal Tema 
Katoliikliku Majesteedi nõudmised, mis puutuvad mainitud hertsogiriikide tagastamisse viisil, 
millin esoodustab veel enam rahu kindlustamist ja õnnelikul viisil Euroopas taastatud ja 
eksisteerivat head kooskõla, Nende Keiserlikud ja Kuninglikud Majesteedid Ülevenemaaline 
Keiser, Austeria Keiser, Hispaania, Prantsusmaa, suurbritannia ja Preisimaa Kuningad nimetasid sel 
eesmärgil järgmised isikud:

T. M. Ülevenemaaline Keiser Poola Tsaar ((Kuningas)) jne. jne. ja Charles Andre Pozzo di 
Borgo, Püha Vladimiri Suure Risti teise järgu ordeni  jt. kavaler, oma vägede kindralleitnanti, oma 
kindral-adjudandi ja täievolilise ministri Tema Kristlikeima Majesteedi; 

Austria Keiser, Ungari ja Böömimaa Kuningas jne. jne. parun Nicolas Charles de Vincent, 
Marie Therese sõjalise ordeni komandör, Keiserliku Suure Risti Leopoldi ordeni jr, jt. kavaler ja 
oma erakorralise saadiku ja täievolilise ministri Tema Kristlikeima Majesteedi jures;

Hispaania ja mõlemate Indiate Kuningas jne. jne. hr. Charles Gutierrezi de Los Rios 
Fernandez de Cordova, Sarmiento de Sotto-mayor, Comte de Fernan-Nunez ja de Barajaz jt., oma 
saadiku Tema Kristlikeima Majesteedi juures;

Prantsusmaa ja Navarra Kuningas jne. jne. hr Armand Emanuel du Plessis Richelieu, 
HertsogRichelieu, Kuningliku ja sõjalise Püha Louis ja Püha Alexandre Newsky ordenite kavaleri, 
oma ministri ja Välisasjade riigisekretäri, Ministrite Nõukogu esimees jne. jne.;

Suurbritannia Ühendatud Kuningriikide ja Iirimaa Kuningas jne. hr Charles Stuart, Suure 
Risti  Sukapaela ordeni kavaleri ja täievolilise saadiku Tema  Kristlikuima Majesteedi jne. jne. 
juures;

Preisimaa Kuningas jne. jne. hr. Krahv Charles Frederic Henri Comte de Goltz, Esimese 
klassi Raudristi ja Preisimaa sõjaliste teenete jt. ordenite kavaler, oma kindral-majori, erakorralise 
saadiku ja täievolilise ministri Tema Kristlikeima Majesteedi juures;

Kes, peale nende volikirjade vahetamist, millised leiti heas ja ettenähtud vormis olevateks, 
nõustusid järgmistes artiklites:

Artikkel I.

Nii, nagu käesolevate Parme, Plaisance ja Guastalla hertsogiriikide ja Lucquesi vürstiriigi 
valduste seisund on määratletud Viini kongressi akti otsustega, siis Artiklite 99, 101 ja 102 ((XCIX, 
CI ja CII)) otsused jäävad ja säilitavad nende täieliku jõu ja tähenduse.

Artikkel II.

Parma, Plaisance ja Guastalla Hertsogiriikide tagastamine, milline on nähtud ette Viini 
Kongressi Lõppakti Artikkel 99 ((XCIX)), määratletakse järgmisel viisil:

Artikkel III.

Parme, Plaisance ja Guastalla Hertsogiriigid, peale Tema M. Ertshertsog Marie-Louise 
surma, lähevad koos ülemvõimuga nende üle Tema M. Hispaania Infantile ((Printsess)) Marie 
Lousele, Infandile ((Prints)) Don Charles Louisile ja Tema pojale ning Tema otsese alaneva liini 
meessoost isikutele, erandiks ringkonnad, millised on võetud Tema Keiserliku ja Apostelik 
Kuningliku Majesteedi valdustesse Po jõe vasakul kaldal, millised jäävad Tema Majesteedi 
täielikku omandisse, kooskõlas Kongressi Akti Artikkel 99 suhtes tehtud väljajätuga.

Artikkel IV.

Samal ajal Lucquesi tagastamine, milline on ettenähtud Viini Kongressi Akti Artikkel 102 



((CII)), järgneb samas artiklis määratletud tähtajal ning tingimuste täitmisega Tema Keiserliku ja 
Kuningliku Majesteedi Toscane Suurhertsogi kasuks.

Artikkel V.

Kuigi Austria valduste piir Itaalias määratletakse Po jõe voolusängi järgi, ainiti nii nagu 
üldisel nõusolekul on tunnistatud, et Plaisance kindlus kujutab endast Itaalia kaitsesüsteemile 
suuremat tähtsust, siis Tema Keiserlik ja Apostellik Kuninglik Majesteet säilitab enesele selles 
kindluses, kuni Bourboonide Hispaania liini lõppemiseni, tagasisaamiseni, tingimusetu õiguse 
pidada garnisoni, andes kõik regaalid ja kodanikuõigused selles linnas tulevasele Parma valdajale.  
Plaisance linnas asuva garnisoni ülalpidamise kulud hakkavad minema Austriale ja rahuaja 
garnisoni suurus määratletakse kõrgete asjast huvitatud poolte kokkuleppel, kusjuures alati võetakse 
reegliks elanike maksukoormuse võimalikult suur kergendamine.

Artikkel VI.

Tema Keiserlik ja Apostellik Kuninglik Majesteet kohustub tasuma Tema Kõrgusele Infant 
Marie Louisele summa, mille maksmine on edasi lükatud lates 9 juunist 1815 astast, milline tulenes 
Kongressi Akti Artikkel CI ((101)) teise lõigu otsustest ja jätkab nende summade maksmist nende 
samade määruste ja nende samade tagatiste alusel. T. K. peale selle kohustub tegema korralduse 
maksta Tema K. Infandile kogu tulude summa, milline on kogutud Lucquesi Vürstiriigis samas 
tähtaja jooksul, kuni selle Tema K. Infandi valdusse asumiseni, kuid arvestades maha 
administreerimise kulud. 

Nende tulude arvestamine järgneb kõrgete asjast huvitatud poolte vabatahtliku kokkuleppe 
järgi, aga erimeelsuste puhul nad pöörduvad vahendamise palvega Tema Kristlikeima Majesteedi 
poole.

Artikkel VII.

Parme, Plaisance ja Guastalla Hertsogiriikide tagastamine Infant Don Charles Louisi liini 
lõppemisel, on täpselt määratletud Aix-la Chapelle ((Ахенскаго)) 1748 a. traktaadi määrustega ja 
Austria ja Sardiinia vahel 20 mail 1815 aastal sõlmitud traktaadi eraldi artikliga.

Artikkel VIII.

Käesolev traktaat, milline on koostatud seitsmes eksemplaris, liidetakse Viini Kongressi 
Peamise traktaadi Lisaaktiga; see ratifitseeritakse vastastikku kõrgete lepingupoolte poolt ja need 
ratifitseerimiskirjad vahetatakse Pariisis kahe kuu pärast või ka varem, kui see osutub võimalikuks.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Pariisis, 29. mail (10 juunil) Kristuse sünni 1817 aastal. 
(L.S.)Pozzo di Borgo. (М.П.)Поццо-ди-Борго.
(L.S.) Le Baron Vincent. (М.П.)Баронъ-фонъ-Винцентъ.
(L.S.)Le Comte de Fernan (М.П.)Шрафъ-де-Фернанъ-Нунецъ,
Nunez Duc de Montellano. Герцогъ Монтелано.
(L.S.)Richelieu. (М.П.)Ришелье.
(L.S.)Ch. Stuart. (М.П.) К. Стюартъ.
(L.S.)Henri de Goltz. (М.П.)Г. фонъ Гольцъ.

****



Nr. 108.

1818 a. 5. (17.) august. Austriale ja Venemaale kuuluvate Poola provintside kaubandust ja 
tööstust puudutav Lisaakt (П.С.З. 27,453).

((F. Martensi kommentaar)).

Peale Viini Kongressi sõlmitud rohkearvulised lepingud ja mõtete pidev vahetamine on 
parimaks tõestuseks sellele, et Austria ja Venemaa olid tegelikult omavahel seotud paljude huvide 
solidaarsusega. Seejuures, isiklik tutvus ja mõlemate Keiserite sõprus pidid märkimisväärsel 
tasemel aitama kaasa mõlemate naaberriikide lähenemisele. Lõpuks, hiljutine ühine võitlus 
Napoleoni vastu ei saanud jälge jättmata Austria ja Venemaa valitsustes, teadvustades hädavajadust 
hoida ja kindlustada üha enam sisseseatud liidulisi suhteid.

Seejuures, vaatamata kõigile nendele tiheda liidu ja vastastikuse usalduse põhjustele, oli 
Venemaa valitsus mitmeid kordi sunnitud märkama, et Viini kabinet ei tegutse tema suhtes piisava 
avameelsuse ja ettemääratlusega. Ta tuletas mitmeid kordi oma esindajale Viinis meelde seda, et 
nad peavad jälgima suurima tähelepanuga Austria valitsuse käitumise ja poliitika järele. Viimase 
poolt Vene valitsuse poolsete nõudmiste mitterahuldamise juhtumil, tehti ta esindajale Viinis, 
vaatamata liidule ja sõprusele, ülesandeks protesteerida ja saavutada seatud eesmärgid.

Me esitame siin ühe näite. 1816 aastal nimetas Venemaa valitsus oma Raguse konsuliks hr. 
Nedoba. Austria valitsus oli selle vastu exequatuuri ((välisriigi kohtuotsuse tunnustamine)) korras,  
sel alusel, et hr. Nedoba, olles Serbias, tegutses ebasõbralikult Austria vastu ja arvatavasti hakkab ta 
Raguses samuti pidevalt riigi siseasjadesse sekkuma. Krahv Stackelbergile oli kästud energiliselt 
protesteerida selle exequaturi korras äraütlemise vastu ja tõestada, et Venemaa valitsus mitte ainult 
ei tee ülesandeks, vaid isegi keelab konsulitel sekkuda selle riigi siseasjadesse, millistesse nad on 
määratud. 22 juuni 1816 aasta depeššis arendab Venemaa valitsus üpris üksikasjalikult oma vaate 
konsulitele, kelles nad näevad isikuid, kes on määratud peamiselt kaubanduslike suhete kaitsmiseks 
ja pidamiseks. Konsulid peavad, 1-ks, tunnistama Venemaa alamateks ja kaitsma vaid neid, kellel 
on seaduslik õigus olla loetud Venemaa alamateks ja 2- ks, suhetes kohalike võimudega on konsulid 
kohustatud järgima lugupidamist  ja äärmist ettenägelikust.Lõpuks, mis puudutab konsuli ja 
kohalike alamate vahelisi suhteid, siis ta on kohustatud olema erakordselt ettevaatlik ja ei tohi 
sekkuda asjadesse, millised teda ei puuduta. „Iga suverään“ räägitakse juulidepeššis, „on valitseja 
oma riigis. Pidulikud traktaadid määratlevad selle piirid ja ei ole riiki, millisel oleks õigus või võim 
või vajadus sekkuda välisriikide siseasjadesse“. Eriti igasugune katse rikkuda seda reeglit on 
äärmiselt ohtlik seal, kus tuhin ei ole veel rahunenud ja kus on sisse toodud uued korrad, milliste 
poolel ei ole veel kogu kohaliku elanikonna sümpaatiat. 

Ei saa Venemaa valitsuse  vaadet konsuli ametikohuste suhtes mittetunnistada. Viini kabinett 
samuti rahuldus selle kategoorilise avaldusega ja hr. Nedoba kinnitati Venemaa konsuliks Raguses. 
Kuid, teisest küljest, diplomaatiliste läbirääkimiste ja rahvusvaheliste suhete ajalugu peale Viini 
kongressi näitab, et  ülalpool esitatud välisriikide rahvaste asjadesse mittesekkumise kohustuse 
printsiipi tegelikult mõnikord kaugeltki ei täidetud. Peale selle, valitsus ise pidevalt nõudis, et ta 
välismaised esindajad jälgiks pidevalt asjade käiku nende asupaiga riikides ja ta ise saatis 
välisriikide õukondadele nende poolt oluliste siseriiklike meetmete võtmisest. Viimasel juhtumil 
valitsus ise justkui kutsus välisriike tegema märkusi, nagu me seda märkasime ülalpool esitatud 
jesuiitide mõlematest pealinnadest väljasaatmise juhtumi puhul.

Mis aga puudutab kohustust jälgida asjade käigust Austrias, siis krahv Stackelberg püüdis 
seda ülesannet oma võimete kohaselt kohusetundlikult täita. Kuni tema Viinist ärasõiduni ta ei 
lakanud valitsust hoiatamast prints Metternichi auahne ja kahepalgelise poliitika suhtes, kes leidis 
nüüd, peale Napoleoni langemist, uue hernehirmutise, millise ta seadis üles kui piltliku ja õpetliku. 
See on  „punane saksa müts“. Austria valitsus ei kartnud miskit enam, kui sõnu „Deutschthum“ ja 
„Burschenwesen“. Metternich kujutas kõige õudsamates värvides asjade seisu Saksamaal, kus 
„saksa jakobinism“ seab ohtu kogu uue korra, milline on seatud peale neid tohutuid jõupingutusi. 



Stackelbergi arvates, prints Metternich ei soovi miskit enamat, kui Venemaa tegevat sekkumist 
Saksamaa asjadesse, kuid selliselt, et ta tegutseks tema juhiste ning nõuannete järgi. Venemaale on 
nähtud ette Austriale „kastanite tulest väljatooja“ roll.(Депеша Штакельберга от 24-го ноября (6 
-го декабря 1817 года).

Kuivõrd see Stackelbergi arvamus on põhjendatud, on näha, muuseas, järgmisest faktist. Kui 
1817 aastal Wartbourgis toimus tuntud üliõpilaste demonstratsioon, Austria valitsus, nagu teada, 
haaras sellest kinni, et tõestada, millisel määral on kogu Saksamaal levinud revolutsioonilised 
ideed.  Keiser Francois teatas Venemaa saadikule, et Saksamaal levivad sakslaste mõistustes 
aeglaselt, kuid pidurdamatult ja „eriti õpetlaste kabinettides, millised on nende teooriate 
töökodadeks“ revolutsioonilised ideed. (Депеша Головкина 15- го (27-го) марта 1818 г.). 
Seepärast Wartbourgi lugu võis olla vaid selle vaate uueks kinnituseks.  Et sundida Saksamaa 
valitsused võtma meetmeid, kooskõlas enda soovidega, Austria kabinet ka palus Venemaad, et ta 
sekkuks Saksamaa siseasjadesse. Kuid Venemaa valitsus keeldus sellise ettepanku täitmisest, 
vaatamata sellele, et seda toetas samuti Preisimaa õukond.  Keiser Aleksander I püstitas enesele 
küsimuse: kas Saksamaa valitsused on võimelised revolutsiooniliste elementidega hakkama saama, 
või siis, kas Euroopa sekkumine on tingimata vajalik? Kui Saksamaa valitsused suudavad oma 
kohust täita, siis igasugune välismaine sekkumine on nende kõrgematesse õigustesse 
kallalekippumine.  Kui aga Saksamaa valitsused on jõuetud, siis on hädavajalik, et neist enamik 
paluks välismaist abi, või , vähemalt, et kõik suured liitlasriigid otsustasid üksmeelselt sekkuda 
Saksamaa Liidu asjadesse, pidades silmas kõiki rahvaid ähvardavat ohtu. (Депеша изъ Петербурга 
отъ 1-го декабря 1817 года.).

Muideks, Keiser väljendas oma tunnustust krahv Stackelbergile, ta tähelepanelikkuse eest, 
millisega ta jälgis Austria siseolukorda ning ta välispoliitika seisundit. Ta nõustus, et, kahjuks, ei saa 
täiesti tugineda Viini õukonna poliitika siirusele, millise käitumine ei vasta kaugeltki neile 
rohkearvulistele avameelsuse ja otsekohesuse tõenditele, millised on Venemaa poliitika poolt 
esitatud. Kuid, vaatamata kõigele sellele, Keiser otsustas kindlalt minna kord juba valitud teel, et 
saavutada seatud eesmärgid. „See eesmärk on: rahvaste rahu, traktaatide rikkumatus ja üldine 
heaolu“. Kui Austria ei õigusta temale osutatud usaldust, on Keiser nõus minema edasi Preisimaa ja 
teiste liitlasriikidega. Kuid ta ei pea vajalikuks, et ta esindaja Viinis annaks prints Metternichile liiga 
palju tunda tema suhtes avaldatavat umbusaldust. (Высочайше утвержденныя письма гр. 
Каподистриа къ Штакельбергу отъ 30-го сентября (12-го октября) и 5-го (17-го) октября 1817 
г.).

Ainiti, nii nagu kr. Stackelberg tungivalt palus ümberpaigutamist, siis juba 1818 aastal 
nimetati Venemaa esindajaks krahv Golovkin ((графъ Головкинъ)), kes kinnitati saadiku kohale 
lõplikult sama aasta sügisel.

12 jaanuari 1818 aasta instruktsioon, millise sai krahv Golovkin, määratleb üpris 
üksikasjalikult Venemaa poliitika eesmärgid Austria suhtes ja viitavad, samal ajal, kui ka 
arvatavatele probleemidele ja ka viimaste kõrvaldamise vahenditele. Praeguse poliitilise süsteemi 
aluseks on, räägitakse jaanuariinstruktsioonis – eriti võimsate riikide suveräänide vaheline isiklik 
sõprus. Seepärast, hoida sõprust ja liitu Austria ja Preisimaa monarhide vahel, on eelkõige Venemaa 
poliitika eesmärgiks. Sõja ajal oli see ülesanne lihtne, kuna liidu ülesanne ja püüdlused olid täpselt 
määratletud. Valitsejad ise juhtisid sõjalisi operatsioone ja asusid alaliselt isiklikes suhetes. Ühine 
vaenlane sundis ühinema ühte liitu ning ühendama temaga võitlemiseks kõik sõjalised ja moraalsed 
jõud. Aga peale tema kaotust, kõikide huvides, hoida uuesti saavutatud rahu. Muideks, Keiser ei 
unustanud kuigivõrd seda, millised mõnede riikide poolsed salakarid olid selle sõlmitud liidu 
varjus: „3 jaanuari 1815 aasta leping“ räägib Keiser, „jääb alatiseks meie silme ette“.

Kuid kuigi Pariisi rahu ja Püha Liidu eesmärgiks oli Euroopas rahu tagamine, siis, ikkagi 
jäid veel lahendamata küsimused, millised tekitasid ohutunnet. Eesseisev uus kongress pidi need 
Euroopas rahu ohustavad põhjused kõrvaldama.

Minnes seejärel üle probleemidele, milliseid Golovkin oma asendis kohtas möödapääsmatult 
Viini õukonna juures, meenutatakse temale saadetud instruktsioonis, et Viinis, „sõbralike ja 
konfidentsiaalsete läbirääkimiste ajal“ oli allkirjastatud Venemaale vaenulik jaanuarileping ja Viinis 



seisab krahvil ees „meelitav võidu võtmine umbusalduse vaimu ja kui nõnda saab öelda, siis asjades 
järjepidamatuse harjumuse üle“. Keiser, tõestas kolme aasta kestel om siirast sõprust Francois I 
vastu ja Vene kabinett, tegutses Viini õukonna suhtes tähelepanuväärse avameelsuse ja 
kohusetundlikkusega. „Meie hellitame end lootusega, jätkab Valitseja, „et Austria ministeerium 
võib enda kohta öelda sedasama“.

Kuid kahjuks, Venemaa valitsus, faktide alusel, peab ütlema, et Viini kabinetil on teatud 
varjatud mõte, millist ta maha ei jäta. „Vähe sellest“, räägitakse edasi, „see tagamõte, näib, on 
suunatud Venemaa vastase kaitse-liidu loomisele, s.t. Liidu, milline on ühisele asjale vaenulik, kui 
leiavad vajalikuks seda varjata läbitungimatus saladuses“. Ainiti, ikkagi Keiser otsustas jääda 
ustavaks oma poliitikale ja krahv Golovkinile tehakse ülesandeks aidata rahu ja sõlmitud traktaatide 
rikkumatusele kaasa kogu oma jõuga.

Lõpuks, peale sellel üldise instruktsiooni, 1818 aasta veebruaris tehti Golovkinile 
ülesandeks veel teine eriline asi.  2 veebruari depeššis räägitakse, et Viini õukond peab 
märkimisväärset ettevaatlikust Ida küsimuse suhtes. Ei prints Mettrnich, ega ka parun Lebzelten, 
vaatamata kõigile Venemaa valitsuse väljakutsetele, otsustavalt ei ütle välja oma vaateid Venemaa 
suhetele Türgi ja Pärsia suhtes. Viini õukond vaikib ikkagi, täpselt samuti, nagu ka Inglismaa 
valitsus. Vaid Preisimaa vastas kohe  ja seejures, avameelselt, milline tõestas tema kavatsuste 
puhtust. Selliseid asjaolusid silmas pidades tehakse Golovkinile ülesandeks aega kaotamata võtma 
rakendusele kõik meetmed, et sundida prints Metternichi oma kummalist vaikimist lõpetama.

Krahv Golovkin, viivitamatult peale Viini jõudmist, püüdis tutvuda inimestega, kellega tal 
tuleb olla pidevates suhetes. Ta asus innuga lahendama temale pandud ülesandeid. Era-audientsil 
Francois I juurde sai Golovkin viivitamatult tutvuda Austria poliitika peamiste aluspõhimõtetega. Ta 
nägi, et hirm revolutsiooni ees tõukab kõik teised hooled Austria keisri silme eest  tagaplaanile, 
„ Minul on samuti Parlamendid“ ütles Golovkinile Keiser, „ma säilitasin need näiliselt ja neid ma ei 
sega, kuid kui nad lähevad liiga kaugele, siis ma karistan neid või saadan nad laiali“. (Депеша 
Головкина 15-го (27-го) марта 1818 г.).

Mis aga puutub Golovkini esimest kohtumist Metternichiga, siis viimasel õnnestus oma 
vestluskaaslasele avaldada üprist tugeva mulje. Golovkin sattus vaimustusse printsi poolsest 
Euroopa poliitilisest süsteemist arusaamise selgusesest ja kujutluse sügavusest. Peale Napoleoni 
langemist, tõestas Metternich, on Europa rahu ja vaikuse ainsaks päästjaks – nelja suurriigi liit, 
millisega võib hiljem ühineda ka Prantsusmaa. “Euroopa süsteem“, kuulutas prints Metternich 
paatosega, see on poliitilise rahu nõel“! 

Kuulanud Austria ministri suure tähelepanuga ära, tegi Golovkin järelduse, et Metternichi 
vaated on sedavõrd kokkulangevad temale antud instruktsioonidega, justkui prints oleks neid 
lugenud. Sel puhul krahv teatas, et temal ei ole arvatavasti oma ametipostil enam miskit teha, kuna 
„näen enese ees juba Platoni vabariiki“(?). Ainiti, kui Golovkin hakkas rääkima Venemaa poliitikast 
Pärjas, prints vaikis kohe ja viis jutu teistele asjadele. 

Muide, krahv Golovkinil oli sedavõrd poliitilist kogemust ja arutlusvõimet, et ta hakkas 
suhtuma Viini kabienti poliitikasse suurema vaoshoitusega ja kriitilisusega.  Selle parimaks 
tõestuseks on tema poolt koostatud pikk 8 (20) juuni memorandum, millises krahv püab välja 
selgitada Venemaa ja Austria vastastikused suhted Ottomani impeeriumi suhtes. Tema arvates 
Austria ja Türgi liit võib saada kindla aluse ainult hetkest, mil Venemaa ründab Portat.

Sellisel viisil, Keiser Aleksander I ja tema lähimad nõudnikud tunnistasid üksmeelselt 
hädavajalikuks suhtuda Viini kabineti poliitikasse piisava ettevaatlikusega  ja täpsemalt, selle juhti, 
prints Metternichi. Kuid, enesestmõistetavalt, et see ettevaatus ei muutnud kuigivõrd Keisri kindlat 
otsustavust hoida Austriaga häid suhteid ning liitu.  Mis aga puudutab seda viimast riiki, siis ta mitte 
vähem ei vajanud selle liidu säilitamist ja seepärast, on Austria valitsus tavaliselt väljendanud 
märkimisväärset järeleandlikkust juhtudel, kui Venemaa kõrvalekaldumatult surus peale oma 
arvamust.

Selle näiteks saab tuua läbirääkimisi, millised eelnesid alljärgneva augustiakti sõlmimisele. 
Varssavis asutati Austria, Preisimaa ja Venemaa delegaatidest komisjon, et arendada  3. mai 1815 
aasta traktaadi otsuseid, kuivõrd need puudutavad kaubandust ja laevaliiklust Poola provintsides, 



millised on ühendatud eelmainitud riikidega. Komisjon, peale üpris kauakestvat tööd, töötas 1817 
aastal välja mõnede konventsioonide kavad ja esitas need kõrgematesse instantsidesse. Venemaa 
valitsus, ainiti, keeldus nende kavade ratifitseerimisest, muideks, seepärast, et nad puutuvad 
kõikidesse provintsidesse, millised on Venemaaga ühendatud peale 1772 aastat. Peale selle, kui 
Viini kabinet nõudis nende konventsioonide kiiret elluviimist, siis Venemaa valitsus, vastupidi, 
nõudis aega selle üksikasjalikuks tundmaõppimiseks ja et kooskõlastada see Keisririigi seadustega.

Neil kaalutlustel teatas valitsus 13 veebruari noodis, et ta: 1)ei kinnita üldse koostatud kavu; 
2)kuid igal juhul lubab neil uutel konventsioonidel kehtida ainult Poola Tsaaririigis; ja 3)leiab enam 
praktilisemaks asutada Peterburis samas asjas uue komisjoni, milline kooskõlastaks samuti 
konventsioonis sõlmitu üldiste seadustega.

Austria valitsus pidas mõistlikuks võtta vastu need ettepanekud ja uus Peterburi komisjon 
töötas välja kavad, millised allkirjastati lõppikult 1818 aasta augustis.

    ***

Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Nende Majesteedid, Ülevenemaline Keiser Poola Tsaar ((Kuningas)) ja Austria Keiser 
Ungari ja Böömimaa Kuningas ja Austria Keiser Ungari ja Böömimaa Kuningas, otsustades 
selgitada ja täiendada  21 aprilli (3 mai) 1815 aastas Viini traktaadi tingimusi, millised puudutavad 
Poola  provintsidega kaubandust ja tööstust 1772 aastal sõlmitud  piires, sellise täpsusega, millist 
nõuab selles suhtes Nende võrdne hoolekanne Nende vastastikuste alamate kasuks ja heaoluks, 
otsustati visandada spetsiaalses aktis kõik otsused, millised võivad soodustada vastastikuselt seatud 
eesmärkide saavutamist. Selleks, Nende Majesteedid nimetasid:

Tema Majesteet Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas:
Hr. Pierre d´Oubrili ((Петра Убри)), Oma Tegevriiginõuniku, Püha Anne esimese järgu , 

Püha Vladimiri kolmanda järgu ja Püha Jean de Jerusalemi ordenite kavaleri;
aga Tema Majesteet Austria Keiser Ungari ja Böömimaa Kuningas:
Parun Louis Lebzelterni, Ungari Kuningliku, Püha Etienne  ja Raudse Krooni teise järgu, 

Püha Vladimiri kolmand järgu aj paljude teiste ordenite kavaleri, Tema Keiserliku Apostellik 
Kuningliku Majesteedi Õukonna Nõuniku ja Tema Erakorralise Saadiku ja Täievolilise Ministri T. 
M. Ülevenemaalise Keisri Poola Kuninga juures ja tema eest,

Hr. Francois Schaschek de Mezihurzi, Keiserliku Leopoldi ordeni kavaleri ja Tema 
Keiserliku ja Apostellik Kuningliku Majesteedi Juhatuse Nõunik ((Kantsler)),

Kes, esitanud vastastikku oma volikirjad, millised leiti ettenähtud korras olevat, on kokku 
leppinud järgmistes artiklites.

               Artikkel I.

Traktaadi, milline on sõlmitud Venemaa ja Austria vahel 21 aprillil (3 mail) 1815 aastal 
Viinis Artikkel XXV, jõgedel alla kuni nende suubumiseni merre ja üles vastuvoolu laevasõidu 
vabaduse kohta ja vabast sadamasse sõidust, milline peab kehtima piirkondades, millised kuuluvad 
Nende Majesteetide Ülevenemaalise ja Austria Keisri riikidesse, puutuvad nendesse jõgedesse, 
suurtesse ja väikestesse, millised omades oma ülemjooksu maades, millised moodustasid 1772 
aastal Poola Kuningriigi, või mis jooksid nendest maadest läbi või puutusid nendesse, ühinedes 
teiste jõgedega või viivad oma veed oma  kanalite kaudu merre.

Artikkel II.

 Laevasõit mööda suuri ja väikeseid jõgesid, nii üles, aga ka alla kuni nende merre 
suubumiseni ja nende sadamatesse sõit, ülalpool mainitud täpse otsuse alusel, hakkab olema vaba, 
s.t. ei saa olla keelatud kummagi kõrge lepingulise riigi vastastikustele alamatele.



Artikkel III.

Täheldatud otsus peab puudutama:
a)juba eksisteerivaid kanaleid ja ka neid, millised tulevikus kaevatakse;
b)kõiki jõgesid, millised on praegu laevatatavad, või millised võivad olla hiljem sellisteks 

muudetud saada, millised jooksevad läbi endise Poola, Dvinaa, Dnepri, Dnestri ja Pruthi idapiiride 
vahel.

Artikkel IV.

Õigust randuda kallastele ja vedada laevu köite abil kõigil jõgedel ja kanalitel, milliseid 
mainitakse Artikkel I ja III , hakkavad kasutama mõlemate kõrgete lepinguliste riikide alamad.

Artikkel V.

Selleks, et neile tagada see õigus täielikult ja kõrvaldada igasugused takistused vabaks 
laevatamiseks ja metsa parvetamiseks mööda kõiki jõgesid ja kanaleid, otsustatakse:

a)Selleks tuleb mõlemate poolte poolt rajada, kus on tarvis ja võimalik, laevade köitega 
vedamiseks teed ja teha nende hea seisukorra tagamiseks korrashoiu üle järelvalvet;

b)Määrata (selle hilisema mittemuutmise kohustusega) igasugusel kaldal, kus ei ole elamuid, 
ega ka töödeldavat maad, viieteistkümne poola küünra laiuse vööndi ((p. küünar 53,8 cm, siin u. 9  
m)) laevade randumiseks, nõudmata kauplejatelt selle eest mitte mingit tasu.

Artikkel VI.

Järelvalve eeskirjad, millised puudutavad laevandust, nii juba eksisteerivad, aga ka uuesti 
väljaantavad, milliste eesmärgiks ei ole mingite maksude sisseseadmine, aga vaid laevasõidu ajal 
korra ja julgeoleku tagamiseks, saadetakse mõlemate poolte konsulite poolt, et vajalikult teavitada 
kauplejaid.

Artikkel VII.

Alamad, kellele annetatakse vaba laevasõidu õigus mööda jõgesid ja kanaleid, hakkavad 
vastastikku naabervaldustes kasutama kõiki sealseid kauplemise kasusid; olles kohustatud rangelt 
järgima kõiki politseilisi eeskirju, millised on selles riigis laevasõidule kehtestatud, samuti nad on 
laevadelt võetava maksu suhtes võrdsustatud täiesti piirkonna sünnipäraste elanikega.

Artikkel VIII.

Selleks, et veelgi paremini tagada laevasõiduvabadus ja selle kaudu suurendada laevandust, 
otsustavad kõrged lepingupooled teha üldiseks reegliks selle, et nende vastastikused alamad ei 
hakka mitte mingil juhtumil maksma makse või muid lõive laevasõidu eest looduslikel ja kunstlikel 
veeteedel, enam kui selle piirkondade sünnipärased elanikud maksavad.

Artikkel IX.

Nii, nagu T. M. Austria Keisrile kuuluvates endistes Poola piirkondades ei ole jõgedel 
laevasõidule kehtestatud mingit maksu ja Tema Majesteet ei kavatse kehtestada mingit sellist 



maksu, siis omalt poolt T. M. Ülevenemaaline Keiser käseb Bugi jõel Austria laevadelt maksu mitte 
võtte, kui, siis vaid Mouchawitza kanali läbimise eest, või nad on välja sõitnud Bugil asuvatest 
kohtadest, millised asuvad Venemaa valdustes.

Artikkel X.

Artikkel VIII  otsuses  sätestatud eeskirja hakatakse rakendama ka uute kanalite avamise 
puhul kõigil ülalpool määratletud endise Poola provintside alal.

Artikkel XI.

Laevasõidult mööda Vislat kohtades, kus selle mõlemad kaldad kuuluvad kõrgetele 
lepingupooltele, ei hakata võtma mitte mingeid makse.

Artikkel XII.

Kõrged lepingupooled, et siduvalt kiita heaks vastastikuseid kaubandussuhteid Odessa ja 
Brody vahel, sõlmisid, kooskõlas 21 (3 mai) 1815 aasta Viini traktaadi Artikkel XXVIII 
määrustega, spetsiaalse otsuse maiitud linnade vahelise transiidi kohta; see otsus, milline on lisatud 
käesolevale artiklile, jõustub käesoleva aasta 1 (13) aprillist; see peab olema eeskirjaks kogu 
transiidile ja selles, mis puudutab nimelt sellist kaubandust Brody ja Odessa vahel, võib olla 
muudetud vaid vastastikusel nõusolekul.

Artikkel XIII.

Peale eelmises artiklis määratletu, kõrged lepingulised riigid, soovides avada viise 
transiitkaubanduseks ka teiste vastastikuste valduste kohtade vahel, otsustasid mõlemalt poolelt 
lubada kõigil oma alamatel teostada transiitkaubandust igasuguste kaupadega, nagu nende piirkonna 
toodetega, aga ka välismaistega, isegi nendega, milliste sissevedu on keelatud (välistades sellest 
vaid püssirohu), tingimustel, millised on sätestatud järgnevates artiklites.

Artikkel XIV.

Inimesed, kes eelneva artikli jõul hakkavad omama transiitkaubanduse teostamise õigust, 
võivad välismaale ja sealt tagasi sõita lubatud kaupadega, esitades passid, millised on antud välja 
nende valitsuste poolt või peamistest ringkondade ja maakondade juhatustest või isegi kohalike 
võimude poolt, kui esimesed on liiga kugel. Nad võivad deklareerida neile kuuluvatest või neile 
usaldatud veetavatest (transiitkaupadest) asjadest ise, kasutamata kellegi vahendust; nad võivad 
neid saata või vedada ise, saata, ladustada, saata uuesti ja tulla kaupadeta või siis muude kaupadega 
tagasi .

Artikkel XV.

Transiitkaubad võivad olla sisse- ja välja veetud igasuguse peamise vastastikuste 
piirivalvekordonite tollipunktide kaudu.

Artikkel XVI.

Austrias hakatake transiidi maksu võtma 1788 aasta transiidimaksude tariifi järgi, millise 
kordustrükk on tehtud 1807 aastal;  aga praeguses Poola Kuningriigis määratakse maksud äärmisel 
juhul mitte kõrgeimaid, kui on kehtestatud Austrias. Seda maksu hakatakse võtma vaid üks kord 



kõigilt igasugustelt kaupadelt, milliseid veetakse läbi Austria valduste provintsidesse, millised 
kuuluvad T. M. Ülevenemaalisele Keisrile või neist piirkondadest teistesse maadesse ja samamoodi  
võetakse igasugustelt kaupadelt, milliseid veetakse läbi Poola Kuningriigi, nii Austria valdustest kui 
ka läbi teiste maade, tollimaksu vaid üks kord.

Ülalmainitud tollimakse, ei või mingil juhul kõrgete lepingupoolte alamate suhtes 
kõrgendatud olla, ilma, et selleks ei oleks saadud eelnevalt vastastikust nõusolekut.

Põllumajanduse- ja tööstustooted mis toodetud praeguses Poola Kuningriigi provintsis, 
millised veetakse Austria Poola valduste kaudu Poola Kuningriiki tagasi ja põllumajanduse  ja 
tööstustooted mis toodetud provintsides, millised kuuluvad T. M. Ülevenemaalisele Keisrile, 
millised veetakse Austria Poola valduste kaudu Poola Kuningriiki või sealt mainitud provintsidesse 
aga samuti põllumajandus- ja tööstustooted Austria Poola provintsidest, millised veetakse Poola 
Kuningriigi kaudu provintsidesse, või teisele riigile kuuluvasse Poola provintsidesse, ei pea olema 
koormatud transiidimaksudega. Kohalike tollipunktide poolt antakse väljka tunnistused nende 
kaupade väljaveo kohta, koos märkega selle kohta, kust ja kuhu need saadetakse.

Kui üks kõrgetest lepingupooltest ningi teise riigi kasuks vähendab sellele ettenähtud 
tollimakse üldse või kõigile sisseveetavatele kaupadele või eriti muudele artiklitele, siis neid 
soodustustusi hakkavad kasutama ka kõrgete lepingupoolte alamad võrdselt nendega, kellel 
annetatakse kõige suuremad soodustused.

Artikkel XVII.

Peale eelnevas artiklis nimetatud transiidimaksude ja kaalumise tasude, kirjalike 
saatelehtede ja kviitungite, plommide ja kleebiste, silla- ja teedemaksu, ei hakata läbiveetavatelt 
kaupadelt mingeid teisi makse võtma. Senini Poola Kuningriigis eksisteerivad koormised, nn. 
tantimid, Ubertrag, accidenc, visa, agio ja muud sarnased maksud, tühistatakse. 

          Artikkel XVIII.

Selleks, et turgutada niivõrd, kui võimalik transiitkaubandust, samal ajal vältides 
kuritarvitusi, consommationiliste ((tarbimismaksude)) maksude kahjuks ja mistõttu võib keelatud  
kaupade sisseveost ja müümisest tekitada  rahvuslikule tööstusele kahju, siis otsustatakse, et 
peremehi, komisjoneere ja vedajaid kohustatakse  piirivalve-tollipunktides vormistama 
üksikasjaliku deklaratsiooni nende poolt veetavate kaupade kohta, vajadusel tehakse ka nende 
ülevaatus. Lubatud kaupade eest nad peavad maksma pandina, et tagada kõigi selliste asjade 
sisseveo eest makstavad maksud, aga nende eest, milliste vedu on keelatud, kuuskümmend kuni 
sada protsenti  kauba hinnast, hindamise järgi, millise reeglid kehtestatakse vastastikuste riikide 
rahandus-valitsuste poolt. Sularaha asemel võib selle summa kohta esitada kindla inimese, selle riigi 
alama, käenduse akti. Peale kauba välismaale vedamist, sissemakstud pandi summast võetakse 
maha transiisi eest võetavad maksud ja ülejäänud raha või käendamise akt antakse viivitamatult 
tagasi.

Artikkel XIX.

Vastastikuste riikide rahandus-valitsuste poolt määratletakse karistused neile, kes osutuvad 
kuritarvitustes süüdlasteks; nende poolt võetakse vastavad meetmed, et kehtestada 
kindlaksmääratud  kord, transiidi korras veetavate asjade tõendamiseks. Kuid need meetmed peavad 
olema sarnased, et nende tõttu  kauplejad ja peremehed ei omaks põhjust kaebada peatamise või 
kulude pärast.

Artikkel XX.



Transiitkaubad võivad olla vedamise ajal hulgi müüdud. Kuid selle müügi tõttu nende 
olemus ei muutu; nad ei lakka olemast transiitkaubad. Ainiti aga sisseveoks mittekeelatud kaubad 
võivad olla müüki pandud ja tarvitatud  nii Varssavis, aga ka teistes kohtades, kus seda hiljem 
tollivõimude poolt lubatakse. Kuid seejuures nende transiitkaupade peremehed või komisjoneerid 
peavad kooskõlastama selle vastastikuste riikide tollieeskirjadega.

Artikkel XXI.

Nii, nagu laevasõit ja metsa parvetamine mööda San ja Bugi jõge ja kauba hulk laevadel 
sõltub nende kiire vooluga jõgede veetaseme tõusust ja langusest, siis  otsustatakse 
transiitkaubanduse kergendamiseks, et selle hulka kuuluvate kaupade, milliseid tuleb vedad mööda 
neid jõgesid alla, peab teavitama vastastikuseid tollipunkte, esitades tavaliselt kuulutuse;; kuid 
kauba tolliülevaatus ja ärasaatmine võivad olla tehtud  Sani jõel Galiitsias vaid Chwalowice tollis, 
Poola Kuningriigis Vislal vaid Zawichosti tollis, aga Bugil vaid Novedvoris Modlina lähedal. Kui 
vett mööda veetavate kaupade peremehed, komisjonäärid või vedajad kavatsevad teel oma kaupade 
hulka suurendada; siis nad peavad sellest teatama, selleks, et kohtades, kus tuleb teha tollikontrolli, 
saaks korjata ettenähtud maksu transiidi või väljaveo eest, olenevalt teepeal juurde võetud kaupade 
päritolust.

See otsus ei puuduta laevu, millised sõidavad mainitud jõgede ülesvoolu suunas: nad peavad 
arvestama tavaliste tolliformaalsustega. Poola põllumajandus- ja tööstustoodetelt, milliseid veetakse 
mööda mainitud jõgesid ja Vislal neis kohtades, kus mõlemad kaldad kuuluvad samale provintsile 
või valitsjale, transiitmakse ei võeta. 

Artikkel XXII.

Selleks, et vastastikses tolli-kordonites ei oleks peatust, siis neist peab väljasaatmine 
toimuma igal päeval päiksetõusust kuni keskpäevani ja kella kahest, pealelõunal, kuni 
päikseloojanguni. Kõigis kordonites, millised asuvad laevatavatel jõgedel, need toimingud ei katke 
ka pühapäevadel ja pühadel.

Transiitkaubad saadetakse välja samade eeskirjade alusel, millist kasutatakse nende 
sisseveol. 

Tolli-kordonid peavad vastutama igasuguse nende poolt tekitatud viivituse eest ja nad 
peavad hüvitama laevnikele ja vedajatele igasuguse neile kontrolliga tekitatud kahju, milline 
tõestatakse vastaval seaduslikul viisil.

Artikkel XXIII.

Sõjaväe ametnikud ei saa mitte mingil juhtumil sekkuda tolli tegevusse, kui siis, vaid sel 
juhul kui tolli-kordonite juhid  nende abi nõuavad; ja ka siis peab nende osavõtt olema lõpetatud 
selle ärasaatmise protseduuri lõpetamisel. 

Artikkel XXIV.

Inimesed, kes hakkavad teostama transiitkaubandust, kasutades üldist seaduste kaitset, 
hakkavad kasutama kohalike ülemuste vahetut hoolekannet.  Kui üks sellistest kauplejatest sureb, 
tegemata mitte mingeid korraldusi tema poolt veetavate kaupade, laevade või vooride suhtes, ja see 
hakkab asuma kohalike ülemuste järelvalve all, siis tema pärijad, esitanud seaduslikud tõendid, mis 
antud välja ametiasutuse poolt, millise võimkonda lahkunu kuulus, võivad, igal ajal, millised ka ei 



ole asjaolud, saada kätte mainitud asjad, ilma mahaarvamiste või muu nõudeta, peale tasu, millist 
tuleb maksta hoiukulude katteks.

Artikkel XXV.

Selleks, et 21 aprilli (3 mai) 1815 aasta Viini traktaadi Artikkel XXIX alusel soodustada 
vastastikuse sisse- ja väljaveo vabadust kõigi Venemaa Keisririigi piirkondade vahel (mõeldes selle 
all ka Poola Kuningriiki), ühelt küljet ja kõigi piirkondadega, millistest koosneb Austria riik, teisest 
küljest, otsustatakse üldisel nõusolekul, et T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T. M. 
Austria Keiser Ungari ja Böömimaa Kuningas, lubavad oma vastastikustele alamatel kasutada kõiki 
kauplemise soodustusi, millised antakse nende poolt teiste riikide alamatele, erandiks vaid 
väljajätud ja privileegid, millised antakse spetsiaalsete konventsioonide tingimustega.

Uus, selle traktaadiga  kooskõlas, T, M. Ülevenemaalise Keisri poolt kehtestatav kord, mis 
puudutab välismaiste põllumajanduse- ja tööstustoodete sissevedu, ei saa praegu veel kehtestatud 
saada; kuid Tema Majesteet lubab, et kuni uue tariifi väljaandmiseni, alates 1 (13) septembrist 
käesoleval aastal, olid vabalt  sisseveetavad Venemaa ja Austria piiril asuvate peamist maisma tolli-
kordonite kaudu kõiki kaupu, milliste sissevedu ei ole keelatud 1816 aasta tolli-tariifiga, aga Poola 
Kuningriigi tollimaksud on needsamad, millised nad olid senini.

Artikkel XXVI.

Viini traktaadi Artikkel XXIX sätestatud otsuste tulemusel, milliste eesmärgiks oli 
kuritarvituste ja vastastikuste tolliametnike poolse ahistamise ärahoidmine, otsustasid kõrged 
lepingupooled, vastastikusel nõusolekul, võtta oma üldiste tolli-põhikirjade aluseks eeskirjad, 
millised on nende volinike poolt esitatud erilises visandis.

Artikkel XXII.

Viinis sõlmitud Kraakovi vabalinna puudutava traktaadi  Artikkel X täitmiseks, kõrged 
lepingupooled nõustusid laiendama selle linna ja piirkonna elanikele selle käesoleva konventsiooni 
määruste mõju, milliste olemuselt see mõju võib olla nende suhtes rakendatud. Selle reegli alusel, 
kõik Vabalinna ja selle piirkonna elanikud hakkavad kasutama neid samu kaubanduslike kasude ja 
soodustustega, millised käesoleva konventsiooni alusel on kingitud kõrgete lepingupoolte 
alamatele. Nendega toimitakse Venemaa valdustes samuti kui Austria alamatega, samuti nagu 
Venemaa alamatega; seejuures mõistetakse, et ka nemad omapoolt peavad täitma kohustusi, 
millised on selle aktiga pandud vastastikustele alamatele.

Artikkel XXVIII.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja ratifitseerimiskirjad vahetatakse kahe kuu pärast, 
lugedes selle allkirjastamise päevast ja kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Sankt-Peterburis 5 (17) augustil 1818 aastal.
(L.S.)Pierre d´Oubril .(L.S.) Francois         (М.П.)Петръ Убри. (М.П.)Францъ Шашекъ
                      Schaschek de Mezihurz.                                        Фонъ Мецигурцъ.

****

Lisa.



         Otsus Venemaal Euroopa piiridest teostatavast transiitkaubandusest Odessasse.

§ 1.

   Kellele antakse trantsiitkaubanduse teostamise õigus ja milliste kaupadega.

Kõigile vene kaupmeestele, kellel on õigus välismaaga kaubelda ja välismaalastele, kuigi 
nad ei oma elukohta Venemaale ja ei ole registeeritud gildides, lubatakse saata transiidi korras 
kaupu Moldaavia, Austria ja Preisimaa piiridest Odessasse või siis mainitud linnast eelnimetatud 
piirideni, enda nimel ja ilma vahendajateta, deklareerida neist Venemaale sisseveol, saata neid, või 
siis neid ise saata kuni nende sihtkohani, neid seal ladustada, või müüa neid mere taga ja vabalt 
pöörduda Odessast tagasi nende-samade piiride kaudu kaupadega või ka ilma nendeta.

Seda transiitkaubandust võib teostada igasuguste toodetega ja kaupadega, isegi nendega, 
milliseid on Venemaale sisetarbimiseks keelatud sisse vedada, erandiks ainult püssirohi, pidades 
kinni allpool esitatud otsustest:

§ 2.
Transiitkaupadena mõeldud kaupade sisseveoks määratud kohad.

Transiitkaupde läbiveoks on määratud Poola Kuningriigi piiril asuvad Radziviloff, Uszilug, 
Brest-Litoffsky, Grodno, Jourbourg, Doubossar, Mohileff Dnestril ja Odessa tollipunktid. 
((Радзивловская, Устилужская, Брестъ-Литовская, Гродненская, Юрбругская, Дубосарская, 
Могилевская на Днестре и Одесская)).

§ 3.

Transiidile määratud teed.

Teed, mida mööda peavad liikuma transiitkaubad, on määratletud alljärgnevalt lisatud 
tabelis.

§ 4.

Transiitkaupade maksustamine.

Igasuguse kauba eest, milline on veetud  mingisse ülalpool nimetatud tollipunkti kaudu ja on 
deklareeritud kui transiitkaup, erandiks kaubad, milliseid nimetatakse siin lisatud spetsiaalses 
tabelis, peab olema, puudalt bruttos, makstud transiitmaksu kolmkümmend kopikat hõbedas. Seda 
maksu võetakse ainult üks kord kogu transiitkaubaveoks määratud teekonna kestel;  peale selle 
maksu ei või kaupmeestelt nõuda mingit muud maksu tolli kaudu ärasaatmiselt (või tollis 
puhastamiseks), peale formaalselt selleks avalikustatud asutuste otsuste järgi, tegemata vahet 
Venemaa ja välismaa alamate vahel.

§ 5.

    Deklaratsioon.



Ühe ülalpool mainitud tollipunktide kaudu transiitkaupade veol peab koos kaubaga selles 
esitama kolmes ärakirjas kõikide pakkide, tünnide, kimpude jne. täpse sisu, milline on kinnitatud  
kaupade omaniku või selle komisjonääri allkirjaga, kes vastutavad deklaratsiooni õigsuse eest. Neist 
ärakirjadest jääb üks kauba sisseveo paiga tollipunkti ja teine saadetakse kauba väljaveopunktiks 
määratud tollipunkti ning kolmas saadetakse viivitamatult Väliskaubanduse Kõrgeimasse 
Ametkonda ((Departepmangu)). 

 § 6.

Kaupade ülevaatus ja etiketid.

Kõik kaubad, millised on kuulutatud tollimaksude maksmist vabastatuks ja millised on 
nimetatud  tabelis, millist viidatakse § 4., vaadatakse läbi Odessas, enne kui need edasi saadetakse; 
seevastu, kaubad, milliste suhtes deklareeritakse, et et seesamas paragraafis määratud maksud 
makstakse nende eest ära, ülevaatust ei tehta, erandiks väid alljärgnevalt nimetatud juhtumid:

1) kui väljasaatmise koha tollil on alust kahtlustada, et kimbud, tünnid või kastid olid 
teel avatud;

2) kui kaupade peremees ei taha temalt § 10. alusel nõutava pandi või käenduse 
esitamist ja hakkab nõudma, et kaubad oleksid üle vaadatud ja et temalt oleks võetud 
ainult mainitud paragrahvis sätestatud maksud.

§ 7.

Kui tollimakust vabastatud transiitkaubad vaadatakse tollis läbi ja leitakse deklareeritule 
vastavaks, siis see kohustab peremeest neid nõnda paigutama ja siduma, et neist ei saa teekonna 
kestel varjatult midagi välja võtta; lisab sellele sellise hulga plomme, millist peab vajalikuks; asetab 
igale kimbule, tünnile või kastile saatelehed ja numbrid, kaaludes eraldi iga kauba pakendi, koostab 
transiidi teekonnalehe, märkides sellesse iga kimbu, tünni või kasti numbri ja selles sisalduva, kaalu 
ja paigutatud plommide arvu ning võetud tollimaksu saatelehele ((etiketile)). Selle saatelehe  
koostab kauba vedaja ja teeb sellest samuti kolm ärakirja, saates selle koos kaupmehe esitatud 
deklaratsiooniga tolli, millise kaudu need kaubad peavad olema välja saadetud, teise 
Väliskaubanduse Ametkonda ja kolmanda lisab aktide juurde.

§ 8.

Seevastu, kaupade suhtes, milliste pealt peab maksma maksu, toetub toll kõiges, mis 
puudutab iga kimbu, tünni või kasti sisu, kauba peremehe või tema komisjoneeri deklaratsioonile ja  
tähendab kõik selle deklaratsiooni üksikasjad saatelehele, milline koostatakse nii, nagu see on 
öeldud eelnevas paragrahvis. Temale pannakse vaid spetsiaalne range jälgimise kohustus, et kaubad 
oleksid paigutatud ja seotud nõnda, et neid ei oleks võimalik teel avada nõnda, et ei kahjustataks 
paigutatud plomme, milliseid paigutab toll oma äranägemise järgi nii palju kui vajalikuks peab; aga 
seejärel, kaalunud spetsialselt ära iga kimbu, tünni või kasti ja nõutades kaalu ning kaupmehe 
ütluste järgi välja transiidimaksu, annab kaupmehele välja saatelehe ning saadab selle ühe koopia 
Odessa tolli  aga teise lisab dokumentide kausta. 

§ 9.

Saatelehele märgitakse kuupäev, millisel kaubad ära saadetakse, koht kuhu need saadetakse 
ja neid saatva isiku nimi. Saatelehele ((etikettidele)) märgitakse Radziviloffi, Mohileff ja 
Doubossarist Odessasse ja mainitud tollipunktidesse transpordi tähtajaks vaid kaks kuud; 
transportidele aga, millised tulevad Preisimaa piirilt Odessasse, või mainitud linnast Preisimaa 



piirini, neli kuud. Kui nende tähtaegade jooksul kaubad sihtkohta ei jõua ja hilinemist ei õigustata 
seaduslike põhjustega, siis kauba peremehelt võetakse iga iga puuda bruttos eest trahvi kaks rubla 
hõbedas, jättes talle õiguse nõuda oma väljaminekud välja viivituse süüdlastelt.

§ 10.

                                       Käendamine ja pant.
 
Igaüks, kes soovib saata transiitkaupu, peab peale § 4 sätestatud transiidimaksu tasumist 

esitama käenduse summas, milline määratletakse järgmisel viisil:
Kaupade eest, millistelt transiidimaksu ei võeta, aga mis vaadataks tolli poolt üle, peab 

olema tagatis summa ulatuses, milline on võrdne maksuga, millist oleks tema eest tulnud maksta, 
kui see oleks toodud Keisririigis kasutamiseks; peale selle, samuti nagu kaupade eest, üldise 
tollivabalt sisseveo tariifi järgi, neli rubla hõbedas puuda brutolt.

Mis aga puudutab kaupu, milliste eest, vahet tegemata, on ette nähtud transiidimaksud 
kolmkümmend kopikat puudalt ja millised üle ei vaadata, siis eristatakse kaubad, millised on 
lubatud tariifiga, sissevedada mittelubatutest. Esimesel juhtumil on vedajad kohustatud esitama 
väljaveo-tollis käenduse või pandi:

1)Summas, milline on võrdne sellele, millise oleksid moodustanud sisseveo- ja tarbimis- 
((consommation)) maksud, arvestades need vedaja deklaratsiooni järgi.

2)Summas, võrdselt sellega, milline arvestatakse, arvestades iga puuda brutos viiskümmend 
rubla kauba kaalu pealt.

Kui aga, seevastu, on esitatud transiidiks sisseveoks keelatud kaubad, siis käendus peab 
olema summas, milline koostatakse, lugedes sada rubla hõbedas iga kauba puuda brutto pealt.

Peremeestele, kes ei soovi esitada ülalpool mainitud käendust ja soovivad, et nende poolt 
toodud kaubad oleksid tollis üle vaadatud, soov rahuldatakse ja neilt võetakse tagatiseks ainult 
summa, milline on võrdne maksuga, millist selliste kaupade pealt tulnuks maksta, kui need oleksid  
toodud sisse Keisririigis tarvitamiseks, ja peale selle, nagu ka kaubad, mis on üldise sisseveo-
tariifiga maksuta lubatud, neli rubla hõbedas puuda bruttolt. Kuid kui need kaubad osutuvad olevat 
sisseveoks keelatute hulka, siis nende eest esitakse käendus, lugedes puudalt sada rubla hõbedas.

Kui aga transiidiks ettenähtud kaupade peremees ei saa esitada nõutud tagatist, siis ta peab 
maksma tolli pandiks täpselt samasuguse summa sularahas, millise vastu antakse temale ettenähtud 
kviitung.

Käendust või rahapanti hoitakse tollis senini, kuni kaup on saadetud täiesti puutumatult 
ettenähtud kohta ja sellele väljaantud saateleht on tagasi esitatud.

 § 11.

Milles peab käendus seisnema.

Käendusena peab toll vastu võtma kas usaldusväärset tõendi Venemaal asuvale ja Venemaa 
alamale või  Venemaal elavale välismaalasele kuuluvale kinnisvarale või siis Venemaa alama või 
Venemaal elava välismaalase, kes asub kaupmeeste I seisuse gildi seaduslikus vormis ja jõus oleva 
kirjaliku käenduse akti.

Rahapant  peab koosnema vene või välismaa püsiva väärtusega rahast. Pandi vastuvõtmisel 
toll ja peremees lisavad sellele oma pitsatid.

§ 12.

Laekunud sisseveo-tolli pandid või käendused antakse või makstakse kauba peremeestele 
tagasi või selle komisjoneerile, vähimagi kinnipidamiseta, nii kiiresti kui kauba suhtes välja antud 



saateleht kauba riigist väljaveo tollipunkti märkega esitatakse. Nende märkega kauba saatelehtede 
esitamiseks, millised tulid Preisimaa piirilt Odessasse või siis Odessast kuni Preisimaa piirini, 
nähakse ette mitte üle kuue kuust tähtaega, lugedes nende väljaandmise päevast, aga kõigi teiste, 
millised järgivad teisi transiidi teid, neli kuud.

§ 13.

Kui transiit-kauba deklareerija  soovib omada mitut saatelehte, et jaotada kaup mitme 
transpordivahendi vahel, siis antakse sellele välja selline hulk saatelehti kui oli esitatud 
deklaratsioone.

§ 14.

Transpordi kontrollimine teekonnal. 

Transiit-kaupade transpordivahendeid peab kontrollima linnades, millised on nimeliselt 
nimetatud  alljärgnevalt lisatud transiit-teede tabelis ja ülemused, kes sellist kontrolli teostavad, 
peavad selle kohta tegema saatelehele märke.

§ 15.

See kontroll peab seisnema täpses, kuid kõige kiiremas kimpudele asetatud plommide, 
samuti nagu  raamatute eneste tõendamises ja kui osutub, et nad on sellised, nagu on saatelehel 
märgitud, siis märgitakse sellest viivitamatult sellesamale saatelehele, mis järel transport lubatakse, 
viivitamata edasisele teekonnale.

§ 16.

Kontrollil igasuguse venitamise eest, kui kaupade pakendid leitakse täiesti terved olevad, 
karistatakse rangelt neid, kelle ülesandeks on sellise kontrolli teostamine tehtud.

§ 17.

Kui, vastupidi, leitakse transpordi kontrollil, et sidumisnöör ja kaubapallide plommid on 
kahjustatud niivõrd, et kaubad võinuks olla välja võetud, siis kohalikud ülemused koostavad 
spetsiaalse kirjaliku õiendi, millises peab olema selgitatud märgatud kahjustus, koos saatjate poolse 
rikkumise tekke põhjendamise tunnistustega. See tunnistus lisatakse saatelehe juurde, kaupade 
rikutud pakenditele lisatakse uued kohalike ülemuste plommid või pitsatid, misjärel kogu transport 
lubatakse edasisele teekonnale kuni sihtkohani, aga transporti kontrollinud isikud saadavad 
viivitamatult posti teel nii sisse-, kui väljaveo-tollipunkti, kumbagi ühe saatelehele lisatud õiendi 
ärakirja.

§ 18.

Kui teekonnal transportide kontrollimisel vedajad deklareerivad, et nad on saatelehe 
juhuslikult ära kaotanud, kuid transiit-plommid on terved, siis kohalikud ülemused on kohustatud 
koostama kõikide kaupade pakendite nimekirja ja andma sellest ühe vedajatele, kuid samal ajal 
peavad nad selle ärakirjadest teise saatma kaupade sisseveo-tollipunkti ja kolmanda nende 
sihtpunkti väljaveo-tollipunkti ja kui viimases deklaratsiooni ja järgi saadetud uue saatelehe koopia 
järgi puudujääki ei avastata, siis saatelehe kaotamise eest süüdistust ei esitata ja vedajad 



vabastatakse igasugusest vastutusest; kui aga leitakse mingi kaupade puudujääk või äravahetamine, 
siis toimitakse alljärgneva § 22 -s sõnastatu järgi.

§ 19.

Kui vedajad leiavad, et mööda transiit-kaubaveoks ettenähtud teedpidi ei saa sõita või kui 
sellel teel nad kohtasid mingeid takistusi, siis nad on kohustatud sellest viivitamatult teavitama 
kohaliku linna ülemusi, kes peavad siis tegema saatelehele märke selle kohta, millal nad nende 
juurde ilmusid ja millise põhjendusega nad õigustasid teise tee valikut; siis need ülemused peavad 
kontrollima , kas transiit-plommid on terved ja kas saatelehe järgi on kõik kaupade pakendid 
olemas. Kui aga vedajad, lahkunud ettenähtud teelt, valivad teise, ning ei teavita sellest esimeses 
linnas ülemusi, või sõidavad neist meelega mööda, kuid kui nad varsti tabatakse ja tunnistatakse 
eeskirjade rikkumises süüdi, siis karistatakse neid rahalise karistusega iga 25 versta eest, millise nad 
on läbinud transiidiks mitte-ettenähtud teel, kakskümmend viis rubla hõbedas ja iga kord, kui nad ei 
esita ettenähtud linnades kontrolliks saatelehte, siis viiskümmend rubla hõbedas, kuigi kaupade 
pakendid leiti täiesti terved olevad.

§ 20.

Kuidas toimida, kui jõutakse kaupadega Odessa tolli.
Odessa linnale annetatud porto-franko ((vabasadama)) õiguste austamiseks, loetakse kõik 

Venemaa kaudu Odessasse mere kaudu välja-vedamiseks mõeldud kaubad justkui riigist 
väljalubatuteks, nii ruttu kui nad jõuavad poert-franko piiresse ja võetakse vastu, kontrollitakse ning 
leitakse Odessa Pea tolli poolt puutumatuteks. 

§ 21.

§ 21 alusel, sisseveotud transiitkauba väljaveo tollipunktides, tuleb eelkõige kontrollida 
kaubakimpude, tünnide ja kastide arvu, nende märke, numbreid, kaalu ja transiit-plommide 
rikkumatust ja kui kõik see leitakse olevat korras, annab toll selle kohta välja tõendi, märkides 
sellest saatelehele, milline saadab transporti, ja tagastab saatelehe peremehele või komisjonäärile, 
selleks et ta,  esitades selle sisse-veo tolli, saaks tagasi oma pandi või selle kauba kohta esitatud 
käenduse.

§  22.

Kui, vastupidiselt, sellel kontrollil leitakse nende plommide kahjustusi, siis toll avab kõik 
need kaubapallid, tünnid või kastid, millise plommid on rikutud ja kui ta leiab, et neis on täpselt see, 
mis on näidatud deklaratsioonis, siis ta nõuab kaupade peremehelt ühelt puudalt brutokaalult neist 
igalt rikutud plommiga kaubapallilt, tünnilt või kastilt vaid ühe hõberubla ja tagastab talle kaubad, 
lubades need viia välismaale.

Kui aga kontrollil leitakse, et kaubad ei vasta deklareeritule, siis mitte ainult kõik 
kaubapallid, tünnid ja kastid, milistes ei osutu olevat see, mis on nende kohta deklareeritud, 
konfiskeeritakse, ning iga puuda brutokaalu kohta, kuipalju need kaaluvad, nõuab toll välja neli 
rubla hõbedas, kui karistust ja samuti täielikult kogu selle summa, milline §  10 alusel on antud 
pandiks, või millise suhtes on esitatud käendus ja peale selle teostatakse kõigi teiste kaubapallide, 
tünnide ja kastide läbivaatus, milliste plommid olid terved ja lubades läbi vaid need pakitud kaubad, 
millised vastavad deklareeritule, ta toimib, nagu kõigest ülalpool öeldud, aga kõige nendega, 
millistes ei leita seda, mida oli deklareeritud.

§  23.



Kui aga mingi toll otsustab avada kaubapakke, milliste plommid ei ole ilmselgelt rikutud või 
teeb seda, omamata kahtlustamiseks kindlaid  põhjuseid: siis sellist käitumist hakatakse lugema 
riiakuseks ja ahistamiseks; seepärast teda karistatakse seaduste täie rangusega.

§  24.

Kaupade sihtkoha muutmine.

Kui aga peremees mingil põhjusel soovib transiitkaupade sihtkohta ära muuta ja müüa need 
tarvitamisekls Venemaal, siis ta seda teekonnal teha ei tohi, vaid ta peab sõitma transiit-kaubateel  
lähimasse linna, teatama kohalikele ülemustele oma kavatsusest ja paluda passi lähima 
Tollivalitsuseni.  Seda kasu ei saa ainult kasutada need transpordid, millise korrast äraolekut on juba 
varem teel märgatud; sellised peavad tingimata sõitma selle kohani, kuhu nad pidid esialgselt 
suunduma. Kohalik juhtkond, millise poole ta ilmub sellise deklaratsiooniga, andes temale välja 
passi, teavitab sellest viivitamatult nii Tolli Peavalitsust, millisesse need kaubad oleks tulnud 
esitada, aga ka nii sisseveo- ja kui ka väljaveo- tolli-kordonit;  jõudnud Tolli Peavalitsusse jõudes, 
vaadatakse kaubad üle ja kui kaupu ei tule trahvida ega konfiskeerida, siis peremees maksab ainult 
sisseveo-tollimaksu, maha arvestadestransiit-maksu, kui see on juba makstud ja temale tagastatakse 
pandid või tema poolt esitatud käendus.

§  25.

    Kaubade, milliste eest on tasutud siseveo-tollimaksu, ei maksta transiit-maksu.

On ise-enesest mõistetav, et välismaised kaubad, millised toodud tarvitamiseks Keisririiki ja 
kui sellised on juba puhastatud sisseveo-tollimaksuga, mida tõestatakse tollimärgiga ja kui kaubad 
märgistamisele ei kuulu, tollimaksu äratasumise tõendiga, võivad olla välja veetud tolli-kordonite 
kaudu, millised on nimetatud § 2, allutamata transiidi suhtes otsustatule ja maksmata müügimaksu; 
kuid sel juhtumil ei saada tagasi sisseveo tollimaksu. 

§  26.

            Passid.

Kõik välismaa alamad, kes saadavad transiit-kaupu, lubatakse Venemaa piiresse selle riigi 
tsiviilvõimude poolt välja antud passidega, millisest nad tulevad ja vaba läbisõidu ning Venemaal 
viibimise passide suhtes, toimitakse selles suhtes väljaantud üldiste seaduste alusel.

§ 27.

                   Korraldused kaupade suhtes, mille vedajad ootamatult surevad.

Kui kaupade peremees või vedaja ootamatult sureb, tegemata mitte mingit korraldust oma 
transpordi  või vooride suhtes ja kui nad peavad olema võetud kohaliku juhtkonna poolt 
säilitamisele, siis sellisel juhtumil, see osa ta asjadest, milliseid kaua säilitada ei saa või kui nende 
säilitamine oleks seotud suurte väljaminekutega, müüakse seaduse alusel avalikul turu ära. Selllisest 
müügist saadud raha ja muud asjad, millised on säilinud naturaalsel kujul, antakse viivitamatult üle 
pärijatele või usaldusisikule, kes ilmuvad vastava tunnistusega sellelt ülemuselt, kelle ametkonna 



volialas surnud isik asus.  Neist rahadest arvatakse maha ainiti need kulud, millised tekkisid avaliku 
müügi korraldamisega ja allesjäänud asjade hoidmisega.

(L.S.)Pierre d Óubril.  (L.S.) Francois                  (М.П.) Петеръ  (М..П.) Францъ Шашекъ
Schaschek de Mezihurz.          Убри.                 Фонъ-Мецигурцъ.

***

Transiitkaupade loetelu, millistelt sisseveolt võetud maks peab olema väljaveol tagastatud, 
ilma et kasseeritaks uut väljaveomaksu.

Puuvillased asjad.

Burmete. India Basma. Bistes, Cadifs või laudlinad. Canvas värvitud Bucharia puuvill 
((ühevärvilise mustriga sits)). Kardinad, Aasia Koumatsch. Rihmad. Goumai või Pärsia musliin. 
Materpake, Tastare ja Tschardre. Nankini puuvillane riie. Alhaji. Biazi. Chami. Soussi. Toor-puuvill, 
kedratud valge ja värvitud niit.

Siiditooted.

Siid: türgi, hiina ja pärsia, toorsiid, samuti kedratud ja värvitud siid, Mouchoiare, Darai. 
Türgi ja Pärsia brokaat.

Pool-siidist tooted.

Aladji. Schemandrouze. Koutni.

                Villased kaubad.

Armeenia kangas. Aasia ja uraali armjakid ((talupoja kuued)). Kaameli vill ja igasugune 
välismaine vill. Aasia sadulatekid. Kitse alusvill. Rätikud. Vaibad.

Igasugused teised kaubad.

Hiina apelsinid ((punase viljalihaga)). Ergakis. Tee. Rabarber. Õli. Igasugused veinid. 
Suhkur. Kohv. Kaubad, millised kuuluvad maitseainete artiklite hulka, millise don nimetatud üldises 
tariifis.

Värvid.

Cochenille. Indigo. Garance. Morene. Bouzgountcha. Brouskovaia indigo. Sandal hõõrutud 
ja tükis. Igasugune värvimiseks kasutatav puit. Pärsia ja araabia vaik.

Kuivatatud puuviljad.

Rosin. Viigimarjad. Mandlid. Teised sarnased kuivatatud marjad.



(L.S.) Pierre d´Oubril. (L.S.) Francois    (М.П.)Петръ    (М.П.) Францъ Шашекъ де
    Schaschek de Mezihurz.   Убри.                       Мецигурцъ.

***

Transiitkaupade veoks määratud teed, millised jooksevad Odessast § 1 nimetatud  kohtadest 
ja transiiditee nende kaudu Odessasse.

Teed, mida mööda peavad liikuma Odessast transiitkaupadena deklareeritud kaubad 
alljärgnevalt nimetatud maadesse ja sealt Odessasse.

Moldaavia Austria                        
Preisimaa

Dubossari tolli 
kaudu

Mogilevi tolli-
kordoni kaudu

Radziviloffi 
tolli-kordoni 
kaudu

Nechawa 
Vislal, 
Kleschowa, 
Kalischi, 
Praschka, 
Tscheladse 
tollikordoni 
kaudu

Werjboloff, 
Ratchki, 
Schoutzin, 
Khoryeloff 
tolli-kordoniite 
kaudu

Grigoriopoli 
linna kaudu.

Doubassar.
K.K.K.

Balta  linna 
kaudu. K.K. 
K.*

Balta linn. 
K.K.K.
Olgopole.
 Bratzlaff. 
KKK
Vinitza.
 Litine.
Letitcheff.
 Proskouroff 
KKK
 Kremenetz.
Radziviloff.

Radziviloff.
Kaubad, 
millistega 
peab sõitma 
läbi 
Oustilougi, 
peavad sõitma 
mööda seda 
teed 
kaupadega, 
millised on 
määratud 
Radziviloffi 
Kremenetz ja 
sealt 
Doubnosse 
KKK.
Loutzk.
Wladimir ja
Oustiloug.

Kaubad, 
millistega peab 
minema Brest-
Litovski kaudu, 
peavad sõitma 
mööda seda 
teed kaupadega, 
millised on 
määratud  
Radziviloffi 
kaudu 
Kremenetz ja 
sealt Doubnosse 
KKK.
Loutzk.
Kovel, KKK

Ratno ja 
Brest-Litoffsky.

Kaubad peavad 
liikuma mööda 
sama teed, 
milline on 
näidatud kuni 
Brest-
Litovskini aga 
sealt 
Grodnosse 
KKK.

Transiit-tee 
Odessast kuni 
Jourbourgi 
läheb mööda 
Dnestrit ja 
Oginsky 
kanalit.
Mööda 
Dnestrit kuni 
Mogiljovini, 
aga sealt mööd 
a maanteed 
Snechkoffi.
War
Derjani.
Proskouroff.



KKK.
Kuni 
Moscranini, 
Grodno 
kubermangus; 
sealt mööda 
Ognisky 
kanalit, Schara 
ja Nemenit 
kuni Grodnoni.
KKK ja 
Jourbourg.

*Linnades, millise juurde on märgitud suurte tähtedega KKK (kaupade kontrolli koht), peab 
Transpordi määruse § 14 sätete alusel toimuma transiitkaupu vedava transpordi kontroll.

(L.S.) Pierre d´Oubril.  (L.S.) Francois   (М.П.)Петръ Убри.  (М.П.) Францъ Шашекъ
Schascheck de Mezihurz.                 Де Мецигурцъ.

***

Põhi-printsiipide, millised võetakse aluseks Venemaa ja Austria tollide üldiste põhikirjade 
koostamiseks, loetelu.

§ 1.

Kõik tooted ja kaubad, vahet ja erandit tegemata, peavad nende vedamisel kohta, kus asuvad 
tolli-kordonid, peavad sellele esitatud olema.

§ 2.

Toll ei saa mingi transpordi või kauba suhtes alustada oma toiminguid, seni kuni selle kohta 
ei ole esitatud põhikirjale vastav deklaratsioon ja see sellises arvus eksemplarides, milline on igale 
deklaratsioonile kehtestatud.

§3.

Deklaratsioon peab olema kirjutatud erineval kujul, vastavalt sellele, millise eksisteeriva 
tariifi järgi tuleb makse maksta erinevate kaupade puhul, kas mahu või kaalu järgi, või arvu, või 
väärtuse alusel. Selles deklaratsioonis peab olema näidatud ära mitte ainult tünnide, pakkide või 
kastide arv, vaid ka neis sisalduva kauba hulk ning kvaliteet.

§ 4.

Kaupmehed, kauplejad ja vedajad võivad deklaratsioone esitada kirjalikult; rändurid võivad 
nendega kaasas olevaid asju deklareerida suuliselt ja maksustatavate asjade eest maksavad 
tollitariifi järgi.

§ 5.



Tolli-kordon peab saatma transporte edasi deklaratsioonidele märgitud numbrite järjekorras 
ja kalduvad sellest eeskirjast kõrvale vaid siis, kui transport ei ole veel jõudnud kohta, kus toll asub, 
või kui kaupade peremees palub ajutiselt, seaduses kindlkaksmääratud ajaks, läbivaatuse 
edasilükkamist. Sellisel juhtumil asutakse viivitamatult selle transpordi menetlemisele, kelle 
deklaratsioonil on järgmine järjekorranumber.

§ 6.

Asudes kaupadega transporti käsitlema, ei tohi toll protsetuuri katkestada, ega lükata edasi 
oma toiminguid ja enne eelmise läbivaatuse lõpetamist ei tohi hakata tegelema järgmise 
transpordiga.

§ 7.

Tollipunkti töö peab algama päiksetõusust ja erandiks 12 kuni kella 2-ni peetav lõunapaus, 
edasi peatumatult kuni päikse loojanguni.

§ 8.

      Rändurid läbivad tolli, igal ajal,  koidust-ehani.

§ 9.

Kui deklareeritud kaupade mõõtmisel või kaalumisel ilmneb tegelikus ja deklareeritud 
kaalus erinevus, siis toimitakse järgmisel viisil: kui tegelik hulk on suurem, kui on deklaratsioonis 
näidatud ja liig ei ületa 5 protsenti, siis sellest võetakse tavalist tolli-maksu; aga kui liig ületab viit 
protsenti, siis see liigne kogus konfiskeeritakse. Kui aga tegelik kogus on deklareeritust väiksem  ja 
erinevus ei ületa 5 - protsenti, siis kaubalt võetakse maksu tegeliku hulga järgi;  aga, vastupidiselt 
sellele, see vahe on üle 5- protsendi, siis kaupadelt võetakse maksu deklareeritud koguse järgi.

§ 10.

Kõik see, mis on kaalult alla poole naela (N= 0,4 kg ; st. 0,2 kg)) või mõõdult alla poole 
arssina (( a.= 0,7 m; st, 35 cm)) või poole kvardi ((k= 1,1 L; st. u. 0,5 L)), vabastatakse tollimaksu 
maksmisest; kuid kõigest, mis ületab mainitud määra, võetakse maksu justkui tervest naelast või 
arssinast. 

§ 11.

Kui siseveo ja tarbimismaksud on määratletud tegelikust, mitte sisseveetavate kaupade 
oletatava hinna järgi, siis nende hindamisel peab olema aluseks võetud kauba vedaja deklaratsioonis 
deklareeritu (vastav hind selles kohas, kust kaubad on saadetud, arvestamata makse). Kui, siiski, 
tolli poolt nähakse ette, et deklareeritud hind on liiga madal ja riigikassa saab sellest kahju, siis tollil 
on õigus võtta see kaup üle ja maksta vedajale viivitamatult deklareeritud summa, lisades kümme 
protsenti. Sellist õigust võib toll kasutada kuni kaheksa päeva, lugedes deklaratsiooni esitamise 
päevast. Selleks, et hoida ära igasugused kuritarvitused sissevedajate suhtes, siis vedajale antakse 
õigus nõuda, et kinnipeetud kaubad müüdaks avalikul oksjonil ja mitte hiljem kui 4 nädala pärast, 
selles samas kohas, kus need asuvad. Ta võib kaubelda sellisel väljamüügil ja võrdselt teiste 
ostjatega need ära osta.



§ 12.

Maksude maksmiseks kasutatava raha suhtes peavad tolli-kordonid juhinduma neist 
eeskirjadest, millised on neile ette kirjutatud nende vastastikuste valitsuste poolt ja millest peab 
kõikjal ettenähtud viisil teatatud olema.

§ 13.

Maksude ja käenduste tõendite kättesaamise tõestuseks peab viivitamatult seaduslikul viisil 
olema välja antud kviitungid. Samamoodi antakse peremeestele pandid ja käendused tagasi nende 
allkirja vastu ja vapipaberil, nii ruttu kui nad täidavad kõik selle, mis on neile tolli põhikirjadega 
ette kirjutatud.

§ 14.

Kui vaid tolli- maksu äramaksmine on tunnistatud kviitungi väljaandmisega, siis 
tolliametnikud ei saa, vea või valearvestuse ettekäändel, esitada mingit pretensiooni vedajale.

§ 15.

Ränduritele kuuluvad asjad, nagu: riided, pesu, voodiriided, serviisid ja teised reisil 
hädavajalikud asjad, nagu ka vankrid, rakmed ja toiduvarud, millised vastavad nende seisusele, 
lastakse läbi tollivabalt, arvestades ainiti, et sellise erandi alla käib vaid igast sellisest asjast vaid 
paar, millisteks, näiteks on kuld- ja hõbekellad, portsigarid, mõõgad, jahinoad, pandlad jne.

§ 16.

Laevnike, kes sõidavad transiitkaupadega mööda veeteed, toiduvarud vabastatakse samuti 
tollimaksu maksmisest. Aga kui nad, deklareerimata sellistest toiduvarudest ja tollimakse 
maksmata, hakkavad neid müüma või andma üle kellegile teisele või siis neid kinkima, siis sellisel 
juhtumil, kuna seadustega ettekirjutatud eeskirjad ei olnud täidetud, toimitakse nendega samamoodi 
kui on ettenähtud toimida tollimaksude  maksmisest kõrvalehoidmise puhul.

§ 17.

Nii, nagu eraisikud on kohustatud end pidama tolli-kordonites ülal väärikalt ja lugupidavalt, 
nii ka ametnikele on kirjutatud ett rangeima vastututstundega käituda eraisikutega väärikal ja 
lugupidaval viisil ja anda neile viisakalt kõik neile vajalikud andmed ja korraldused. Vaid ühel 
juhtumil on ametnikel lubatud nõuda kohalike võimude või sõjaväeüksuse abi, kui om akohuste 
täitmisel nad kohtavad ilmset tõrksust ja vastupanu; peale sellise juhtumi, seda üksust ei tohi tolli 
vähimalgi määral mõjutada ja nende poolne sõjaväe kasamine katkestatakse, kohe kui menetlemine 
on lõpetatud. Igasugune vägivald on rangelt keelatud.

§ 18.

Tolliametnike poolse solvamise või ahistamise juhtumil võivad kaupade vedajad ja rändurid 
esitada kaebuse otse ringkonna Tolliülemale, või siis konsuli või komertsagendi kaudu, kui selliseid 
seal asub, esitades samal ajal oma tunnistuste kinnituseks tõendid või tunnistused.

§ 19.



Tulevikus väljaantavad tolli- ja kaubandust puudutavad otsused saadetakse vastastikustele 
konsulitele, kui need hakkavad puutuma kaulevate inimeste kasusid või eeskirju, milliseid nad 
peavad järgima.

(L.S.) Pierre d´Oubrill. (L.S.) Francois  (М.П.)Петръ Убри.  (М.П.)Францъ Шашекъ
Schascheck de                                                  де Мецигурцъ.
Mezihurz.

***

Nr. 109.

1818 a. 16 (28.) august. Austria, Preisimaa ja Venemaa vahel sõlmitud Kraakovi piirkonna 
lõplikku demarkatsioonijoone Akt.    

((F. Martensi kommentaar)).

Prints Metternichi poolse, peale Viini kongressi,  Euroopa seisundit puudutava vaate 
enamtäielikumaks iseloomustamiseks on üpris olulised läbirääkimised, millised eelnesid d´Aix-la-
Chapelle ((Ахенскаго)) 1818 aasta kongressi kokkukutsumisele.  Algataja au selles asjas kuulub 
Viini kabinetile, kes juba 1817 aastal pöördus Venemaa valitsuse poole ettepanekuga, pidades 
silmas üldist kasu, kutsuda kokku monarhidest ja nende ministritest koosnev uus kongress. 
Koosoleku kohaks pakuti kahte linna: Aix-la -Chapelle ((Aachen)) ja Manheim.

Keiser Aleksander võttis selle ettepaneku vastu, kuid ta palus kongressi avamise lükata mõni 
kuu edasi, pidades silmas Valitseja riigist lahkumise võimatust, enne kui saab eelnevalt lahendatud 
mõned asjad, millised ei kannata edasilükkamist.

Prints Metternich, oma 20 augusti 1817 aasta kirjas krahv Capodistriasele, teatab, et keiser 
Francois annab täielikult oma sõbrale ja liitlasele valida  kongressiks Aix-la-Chapelle ja Manheimi 
vahel ja ka selle avamise aja kindlaksmääramise. Kuid uus monarhide nõupidamine ja nende isiklik 
kohtumine oli täiesti hädavajalik Euroopa  hädadest, millised kurnavad tema elujõudu,  
väljaravimiseks.“Kaasaegne maailm“ räägib prints, „on haaratud erilisest haigusest, milline läheb 
üle nagu kõik epideemiad. See haigus on müstitsism (( usk üleloomulikesse salapärastesse 
jõududesse, millega inimesed võivat ühendusse astuda. Vs.)). Ma garanteerin teile, et käesoleval 
ajal oleks hulga kergem taastada suure eduga Pierre l´Hermite jutlused, kui kutsuda mõistusele 
inimesi, kes on haaratud sellest haigusest, et Jumalale sobib, et teda teeniks teisiti, kui  verevalamise 
vahendusel ja et inimesed ei ole olemuselt oma lähedaste inimeste südametunnistuse kohtunikud“. 
Sellest vaatepunktist saab Metternichist isegi südametunnistuse vabaduse, religioossete 
veendumuste ja riigi õiguste kiriku suhtes, kaitsja. Ta tõestab, muuseas, selles kirjas, et ei ole 
Rooma kuuriast enam sõltumatut katoliiklikumat valitsust, kui Austria oma. „Nõnda paljude Rooma 
keisrite järeltulija“ hüüatab prints, „ ka Joseph II vennapoeg teab, milles seisneb tema kohustus 
Jumala ja oma trooni suhtes“!

Aacheni kongress, prints Metternichi veendumusel, pidanuks mitte ainult lahendama 
Prantsusmaa poolt esilekutsutud küsimused ja teised poliitilised asjad, vaid ka uuesti kinnitama uue 
asjadekorra alused, millised on seatud Viini kongressi aktiga. Eriti peavad aga olema uuesti 
kinnitatud ja tõestatud kogu maailma ees nelja suurriigi vaheliste liitlassidemete tugevus.  Silmas 
pidades seda kõrgeimat eesmärki, peavad igasugused arusaamatused olema ärahoitud ja igasugused 
kahtlused lahendatud. 

Alljärgnev demarkatsiooniakt, milline kõige üksikasjalikumal viisil määratleb Venemaa ja 
Austria Poolas asuvate valduste piirid, omab seda-sama eesmärki: hoida ära igaugused 
arusaamatused territoriaalse võimu kehtivuse ruumi suhtes. See demarkatsiooniakt on hädavajalik 
lisa 21. aprilli  (3 mai) 1815 aasta Viini traktaadile.



*

Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Saagu see teatavaks kõigile ja igaühele, keda see puudutab. 
T.M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas, T. M. Austria Keiser, Ungari ja Böömimaa 

Kuningas ja T. M. Preisimaa Kuningas, soovides täpselt täita 21 (3 mai) 1815 aastal Viinis sõlmitud 
Lisatraktaadi artikleid, Nende valduste ja vaba linna Kraakovi territooriumi vahelise lõpliku piiri  
määratlemisega, andese selle töö teostamise Nende vastastikuste komissaride, kes on nimetatud  
ülalmainitud traktaadi Artikkel V lausete jõul, juhtimise ja hoole alla; aga nimelt:

T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga poolt: Frederic Auguste d´Anvray, 
Kindralleitnant Venemaa teenistuses, Püha Aleksander Nevski  ja teiste ordenite kavaler, kes oma 
äraoleku ajal oli asendatud Adam Bojanowicziga, Poola armee peakorteri alampolkovnikuga, 
Prantsusmaa auleegioni kavaler;

krahv Joseph Wodzicki.
T. M. Austria Keisri, Ungari ja Böömimaa Kuninga poolt: parun Emanuel Lipowski, 

Myslenice ringkonna kapten. Emeric de Blageowich, kindralstaabi major, Marie-therese sõjalise 
ordeni kavaler.

T. M. Preisimaa Kuninga poolt: Adolphe Charles Frederic de Boscamp, mäeasjanduse 
nõunik ja peadirektor, Raudristi ja Jean Nepomuc ordenite kavaler; krahv von Mettich, 
ringkonnavalitsuse ülem.

Kes, tulnud  Kraakovis kokku 22 juulil (3 augustil) 1816 aastal, et viia täide Lisatraktaadi, 
milline on  sõlmitud Viinis 21 aprillil (3 mail) 1815 aastal, millised puudutavad vabalinna Kraakovi 
territooriumi piiritlemist, artiklite otsused, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti 
ettenähtud ja heas korras olevad ja ülesande täitmiseks, oma insenervägede ohvitseridega üheskoos 
teostada ettenähtud geomeetrilised ja geodeetilised tööd, tutvusid üksikasjalikult maastikuga ja 
kogusid, lõpuks, kõik hädavajalikud andmed, aga samuti kuueteistkümne istungi kestel, millised 
toimusid järjepidevalt alates kokkutuleku ajast, arutanud läbi ülalpool mainitud traktaadi II ja V 
artikli tõlgenduse ja kõrvaldanud erinevad probleemid, milliseid kohati ühelt või teiselt poolelt – 
nõustusid kolme ülalpoolmainitud riigi  poolt Kraakovi vabalinna territooriumi piiri määratlemisega 
järgmisel kujul:

Artikkel I.

Kogu vabalinna Kraakovi ringkonna ja piirikülade  maade territoriaalse piiri jooks modustab 
riigipiiri, kuivõrd selle kohta ei ole otsustatud teha Artiklites II, III ja IV erandeid.

Kraakovi vabalinna ringkonna piirid on märgitud piiritulpade kahekordse reaga kohtades, 
millised on märgitud järgnevates Artiklites II, III ja IV.

Kraakovi ringkonna piiripostid on varustatud igast küljest naaber- ja hooldaja riigi vapiga, 
omades allpool järgnevalt kirjeldatud kujundusega vabalinna vappi: valge kotkas linna poolavatud 
punastel väravatel, milliste kohale on asetatud kuldne kroon, millisele on poola keeles tekst: (Okrag 
Wolnego Miasta Krakowa pod protekcya Trezch Osciennych Mocarstw) Kolme naaberriigi 
hoolekande all asuva Kraakovi Vabalinna territoorium.

Piiririigi postid, millise poole on pööratud ringkonna piiripostid, omavad selle riigi vappe, 
millise territooriumile nad on püstitatud.

Piiripostid on asetatud kahekaupa teineteise vastu ja nende vahemaa on vähemalt kaks reini 
latti ((u 8 m)) või neli viini sülda, erandiks kohad, millistes see on Artikklites II, III ja IV eraldi 
määratletud.

Iga  kolmest naaberriikidest piiripostide reast, nagu ka vastas asuv postide rida vabalinna 
territooriumil, kannab spetsiaalset samasuguste numbrite seeriat.



Artikkel II.

Demarkatsioonijoon, milline eraldab Kraakovi vabalina territooriumi Poola Kuningriigi 
territooriumist, kooskõlas mainitud Lisatraktaadi Artikkel II otsustega, algab Wolica küla juurest, 
milline asub Visla vasakul kaldal ja jookseb ülespoole mööda Wolica, Clo, Koscielniki, Wrozenice 
ja Czulice külade piire: sellisel viisil, et need kohad kuuluvad Kraakovi vabalinnale ja et selles piiri 
osas on Poola Kuningriigi piiriküladeks: Morgi, Pobiednik, Tropiszow, Szernichowek, Czernichow, 
Wazow ja Wronin.

Wolica ja Czulice vahel on Kraakovi vabalinna piiripost Nr.1. püstitatud Wolica küla maale, 
Visla vasaku kalda lähedale kuuekümne reini lati ((240 m)) kaugusele, Ida poole, Czuliczka oja 
Vislasse suubumise kohast.

Post Nr. 2. on asetatud 262 reini lati (520 viini sülla ((u 1040 m))) kaugusele Wolica maale 
püstitatud postist, tee lähedale, milline viib Visla kaldalt Clo külla.

Post Nr. 3.  asub 126 lati (250 sülla) ((u 500 m)) kaugusel postist Nr. 2 ja on asetatud Wolica 
küla luhal asuva väikese oja kaldale.

Post Nr. 4 asub 220 lati (437 sülla) kaugusel eelmisest nr. ja on paigutatud Wolica küla luhal 
asuva sama eelminitud oja kaldale.

Post Nr. 5. asub 120 lati (238 sülla) kaugusel eelmisest sama oja äärde ja sama Wolica küla 
luhale  püstitatud postist.

Post Nr. 6. asub eelmisest postist 159 lati  (316 sülla) kaugusel sama oja ja sama Wolica küla 
luhal.

Post Nr. 7. asub 182 lati (360 sülla) kaugusel eelmisest postist, silla lähedal, milline 
Koscielniki maal kuulub Clo külale.

Nr. 8. asub 181 lati (359 sülla) kaugusel postist Nr. 7, mis on püstitatud tee lähedale, milline 
suundub Clo külast Koscielnikisse, selle viimase maal.

Nr. 9. asub 149 lati (296 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud Koscielniki, 
Pobiednik-Wielki ja Tropieszowi küldse piiride kokkupuutepunktis Koscielniki küla maadega.

Nr. 10 asub 384 lati (763 sülla) kaugusel postist Nr. 9, mis on püstitatud Koscielniki küla 
maale.

Post Nr. 11 asub 201 lati (399 sülla) kaugusel eelmisest postist Koscielniki, Tropieszow ja 
Wrozenice küla maade piiride kohtumispunktis ja viimati mainitud küla maale.

Post Nr. 12 on püstitatud 361 lati (718 sülla) kaugusele Nr. 11, maade kokkupuute punktis, 
millised kuuluvad Wrozenice, Tropieszow ja Czerniechowek küladele, Wrozenice küla maal.

Post Nr. 13 asub 100,5 lati (199 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on asetatud  Wrozenice 
küla maadele.

Post Nr 14 asub 145 lati (288 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on Wrozenice, 
Czernichowek ja Czulise külade maade piiril ja viimati mainitud küla põllul.

Post Nr 15. on 128 lati (254 sülla) kaugusel eelmisest postist püstitatud kõrgustiku harjale, 
mis asub Czulice küla maal.

Post Nr. 16. on 279 lati (354 sülla kaugusel postist Nr 15 ja püstitatud  Czulice küla luhale.
Post Nr. 17 asub 173 latti (343 sülda) eelmisest eemal ja on püstitatud Czulicest Wronini 

külla jooksva tee ääres, Czulice maal.
Post Nr. 18 asub224 lati (445 sülla) kaugusel Czulice küla maadel asuva oja kaldal.
Post Nr. 19 on 169 lati (336 sülla) kaugusel punktis, kus kohtuvad Czulice, Wronin ja 

Karniowi küla maade piirid, viimati mainitud küla maal.
Czulice külast kuni punktini, kus algab piir, milline jaotab Krzeszowice ringkonna d´Olkuszi 

ringkonnast, piiri suund pöördub Läände ja jookseb külade suunas, millised on loetletud  
ülalpoolmainitud Lisatraktaadis, joostes mööda nende külade piire sellisel viisil, et külad Kaeniow, 
Gleboka, Kocmerzow, Drjazdow, Sulechow, Prusy, Zastow, Raciborowice, Dziekanowice, Bosutow, 
Polen, Babice, Garlica-Murowana, Tranowice, Gboltow, Treydyn, Modlnica, Tomaszowice, Ujazd, 



Zelkow, Karniewice ja Kobylany on võetud Kraakovi vabalinna territooriumi hulka, aga selle piiri 
osa Poola Kuningriigi piirikülad on: osa Wronini külast, seejärel Birkow, Pietrzejowice, Luborzyca, 
Maciejowice, Wiktorowice, Pielgrzymowice, Dzieslawice, Konczyce, Kziaznice, Mlodziejowice, 
Michalowice, Wola-Zachariaszowska, Garlica-Duchowna, Garlica-Mala, Przybyslawice, 
Januszowice, Wielkawies, Szyce, Wierzchowie, Bembel, Belkowice ja üks osa Szklary külast.

Karniowi ja Kobylany külade vahel algab piiripostide rida Wolicast ja olles katkestatud 
Czulices, jätkub järgmisel viisil:

Piiripost Nr. 20 asub 160 lati (318 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on asetatud Czulicest 
Birkowi viiva tee lähedale, Karniowi küla maale.

Piiripost Nr. 21 on püstitatud 230 lati (457 sülla) kaugusele eelmisest Nr. Karniowi küla 
mõisa maale.

Post Nr. 22, asudes 94,5 latti (188 sülda) postist Nr. 21, asudes külade Karniow, Birkow ja 
Pietrzejowice maade piiride ühinemispunktis, Karniowi küla maal.

Post Nr. 23 asub 233 lati (463 sülla ) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Karniowi küla 
maale.

Post Nr. 24 on 148 lati (294 sülla) kaugusel eelmisest postist ja püstitatud oja kaldale, mis 
jookseb Pietrzejowicest ja Karniowi maal.

Post Nr. 25, on asetatud 150 lati (298 sülla) kaugusele eelmisest, punktis kus Glebaoa küla 
luhal ühinevad Karniow, Gleboka ja Pietrzejowice külade maade piirid. 

Post Nr. 26, on asetatud 254,5 lati (505 sülla) kaugusele eelmisest postist ja on püstitatud oja 
lähedale, mis asub Gleboka küla haritud põllul.

Post Nr. 27 on paigutatud 205,5 lati (408 sülla) kaugusele eelmisest postist punkti kus 
ristuvad Gleboka, Pietrzejowice, Luborzyca ja Kocmerzowi külade maade piirid, neist esimesena 
mainitud küla maal. 

Post Nr. 28. asub 122 lati (242 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud Kocmerzow, 
Pietrzejowice ja Luborzyca küla maade piiride ristumiskohta ja Kocmerzowi maale.

Post Nr. 29. asub 318 lati (631 sülla) kaugusel posstist Nr. 28 suure tee äres, mis jookseb 
Krakovist Proszowice ja asub Kocmerzowi küla maal.

Post Nr. 30 on püstitatuid 107 lati (212 sülla) kaugusele eelmisest ülalpool nimetatud suure 
tee äärde Kocmerzowi küla maale.

Post Nr. 31. asub 138 latti (274 sülda) Postist Nr. 30 ülalmainitud suure tee ääres kohta, kus 
ühinevad Kocmerzow, Luborzyca ja Drjazdow külade piirid, neist esimese maal.

Post Nr. 32. on püstitatud 112 lati (222 sülla) kaugusele eelmisest postist, kohas kus 
ühinevad Luboezyca, Drjazow ja Sulechow maade piirid ja asub Drjazdowi maadel.

Post Nr. 33 asub 44 lati (87 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Sulechowi küla maale, 
oru põhjas, millist mööda jookseb suur tee Kraakovist Proszowicesse. 

Post Nr. 34 asub 132 lati (262 sülla) kaugusel postist Nr. 33 on püstitatud Sulechowist 
tulevale teele.

Post Nr 35 asub 105 lati (208 sülla ) kaugusel eelmisest punktist ja on püstitatud  Sulechowi 
küla maale, Sulechowist jooksva oja kaldale.

Post Nr. 36 asub 92,5 lati (184 sülla) kaugusel postist Nr 35 ja on püstitatud Sulechowi küla 
luhale.

Post Nr. 37 asub 111 lati (220 sülla) kaugusel eelmisest postist, Krakovist Szkalmierzi 
suunduva suure tee lähedal Sulechovi küla maal.

Post Nr. 38 asiub 163 lati (324 sülla) kaugusel eelmisest postist Nievartast Maciejowice 
viiva tee ääres, Sulechowi küla põllul.

Post Nr. 39 asub 158 lati (314 sülla) kaugusel elmisest postist ja on püstitatud Sulechowi 
küla maale, kus ülalpool mainitud tee ühineb Krakovist Szkalmierzi mineva suure teega.

Post Nr. 40 asub 45,5 lati (90 sülla kaugusel eelmisest postist Sulechowi küla luhal, kohas 
kus Sulchow, Maciejowice ja Prusy küla maade piirid ühinevad. 

Post Nr. 41 asub 243 lati (483 sülla) kaugusel postist Nr. 40 ja on püstitatud Prusy küla 
maale, kohta, kus ühinevad Maciejowice, Prusy ja Zastowi külade maade piirid.



Post Nr. 42 asub 115,5 lati (229 sülla) kaugusel eelmisest, Zastowi küla luhas.
Post Nr. 43 asub 165,5 lati (329 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud Zastow, 

Maciejowice ja Wiklorowice maade piiride ühinemise punkti, neist küladest esimesena mainitud 
maale.

Post Nr. 44. asub 125 lati (248 sülla) kaugusel postist Nr. 43 ja on püstitatud Zastowi küla 
maale.

Post Nr. 45 on püstitatud 165 lati (334 sülla) kaugusele eelmisest postist, kohta kus ühinevad 
Zastow, Wiklorowice ja Raciborowice küladepiirid ja neist mainitud küladest esimese maale.

Post Nr. 46 on püstitatud 154 lati (306 sülla) kaugusel postist Nr 45, kohta kus ühinevad 
Raciborowice, Wiklorowice ja Pielgrzymowice maade piirid ja neist esimesena mainitud küla 
põllul.

Post Nr. 47 asub 201 lati (399 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud 
Raciborowice küla maale, suure tee lähedale, milline viib Zastowist suurele teele, mis viib 
Kraakovist Slomnikisse.

Post Nr 48 asub 133 lati (264 sülla) kaugusel eelmisest postist ja asub Kraakovist 
Slomnikisse viiva suure tee lähedal, Raciborowice künkal.

Post Nr 49 asub 183 lati (363 sülla) kaugusel postist Nr. 48 ja on püstitatud Raciborowice 
küla karjamaale.

Post Nr. 50 on püstitatud  167 lati (332 sülla) kaugusele eelmisest, Raciborowice küla maal 
asuvale künkale.

Post Nr. 51 asub127 lati (252 sülla) kaugusel postist Nr. 50 ja on püstitatud Raciborowice 
küla põllule.

Post Nr 52 on püstitatud 148 lati (294 sülla ) kaugusele eelmisest postist Raciborowice ja 
Konczyce viiva tee äärde, neist esimese küla künkale.

Post Nr 53 asub 88,5 lati (176 sülla) kaugusel eelmisest Nr. Ja on püstitatud Raciborowice 
küla luhale.

Post Nr 54 asub 286 lati (568 sülla) kaugusel eelmisest postist, kohas kus ühinevad 
Dziekanowice, Konczyce ja Kasiaznice külade maade piirid, neist esimese küla maal. 

Post Nr 55 asub 249 lati (495 sülla) kaugusel sellele eelnevast ja on püstitatud Bosutowi 
küla maale.

Post Nr 56 asub 62,5 lati (124 sülla) kaugusel eelmisest Nr ja on püstitatud Bosutowi maale.
Post Nr 57 asub 135 lati (268 sülla) kaugusel eelmisest Nr Bosutowi maadel, tee lähedal, 

milline ühendab need külad ja Mlodziejowice.
Post Nr 58 asub 149 lati (296 sülla) kaugusel postist Nr 57 küla põllul, likvideeritud tee 

lähedale, milline on selle küla ja Mlodziejowice vaheliseks ühendusteeks.
Post Nr. 59 asub 142 (282 sülla) kaugusel elmisest ja on püstitatud Poleni küla põllule.
Post Nr. 60 on püstitatud 129 lati (256 sülla) kaugusele eelmisest Nr Poleni küla maale, 

kohas kus selle küla maade piirid kohtuvad Mlodziejowice ja Michalowice külade maade piiridega.
Post Nr 61 asub 123,5 lati (245 sülla kaugusel) eelmisest Nr ja on püstitatud Polen küla 

maale 16 lati kaugusele suurest teest, mis viib Kraakovist Varssavisse.
Post Nr 62 on püstitatud 235 lati (506 sülla) kaugusele Babice küla maale.
Post Nr 63 on püstitatud 336,5 lati (668 sülla) kaugusele eelmisest postist, kohas kus 

kohtuvad Babice, Michalowice ja Wola-Zachariaszowska külade maade piirid ja ta asub Babice 
küla maadel.

Post Nr 64 asub 196 lati (389 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Babice maadel asuva 
järsaku kaldale.

Post Nr. 65 asub 130,5 lati (259 sülla) kaugusele Garlica-Murowana maal, kus kohtuvad 
selle küla maade piirid Babice ja Wola-Zachariaszowska.

Post Nr 66 asub 134,5 lati (267 sülla) kaugusel postist Nr 65 ja on püstitatud Garlica-
Murowana küla maale.

Post Nr 67 asub 123 lati (244 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud Garlica-
Murowana maale, tee äärde mis jookseb Kraakovist Garlica-Malasse.



Post Nr. 68 asub 167 lati (332 sülla) kaugusel eelmisest Nr, kohas, kus ühinevad Garlica-
Murowana, Garlica-Duchowna ja Tranowice külade maade piirid ja neist esimese küla maale.

Post Nr 69 asub 163 lati (324 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud Tranowice 
küla maadele, Kraakovist Szestochowasse jooksva tee lähedal.

Post Nr. 70 on paigutatud 185,5 lati (368 sülla) kaugusele eelmisest Nr Tranowice küla 
põllule, kohta, kus ühinevad selle küla maade piirid Garlica-Mala ja Przybyslawice külade maade 
piiridega.

Post Nr 71 on paigutatud 88 lati (175 sülla) kaugusele postist Nr 70 ja on püstitatud 
Tranowice, Przybyslawice ja Januszowice külade maade piiride ühinemispunkti, neist esimesena 
mainitud küla põllule.

Post Nr 72 asub 130 lati (258 sülla) kaugusel eelmisest Nr ja on püstitatud Tranovice küla 
põllule.

Post Nr 73 asub 173 lati (344 sülla) kaugusel eelmisest postistTranowice tühermaal, 
Krakovist Januszowice viiva tee lähedal.

Post Nr 74 asub 54,5 lati (108 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see asub Geboltowi küla 
põllul. 

Post Nr 75 asub 104,5 lati (208 sülla) kaugusel eelmisest Nr Geboltowi küla maal Slawkowa 
oja paremal kaldal.

Post Nr 76 asub 108,5 lati (215 sülla) kaugusel eelmisest Nr on püstitatud Geboltowi küla 
maal tee lähedal, milline viib sellest külast Januszowice.

Post Nr 77 asub 13,5 lati (206 sülla) kaugusel eelmisestNr ja on püstitatud Geboltowi küla 
luhale, Slawkowa oja paremale kaldale, silla jalamile, milline ületab mainitud oja.

Post Nr 78 asub 103,5 lati (206 sülla) kaugusel eelmisest Ne Geboltowi küla maale.
Post Nr 79 asub 248 lati (492 sülla) kaugusel eelmisest Nr Gebultowi küla maadel asuvas 

puhmastikus.
Post Nr 80 asub 40 lati (79 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud Gebultowi küla 

tühermaale. 
Post Nr 81 on püstitatud 141 lati (280 sülla) kaugusele postist Nr 80 Gebultowi küla põllule 

kohta, kus ühinevad selle küla maade piirid Wielkawies ja Sczyce küla maade piiridega.
Post Nr 82 on püstitatud 209 lati (415 sülla) kaugusele eelmisest ja see on püstitatud 

Gebultowi küla maal asuva ja sellele kuuluva kasemetsa serva.
Post Nr 83 asub 111 lati (220 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Gebultowi küla 

maale.
Post Nr 84 asub 84 lati (167 sülla) kaugusel eelmisest Treydyni küla maal, kohas, kus selle 

küla maade piirid ühinevad Sczyce ja Modlnica külade maade piiridega.
Post Nr 84 asub 132,5 lati (263 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Tomaszowice küla 

põllule.
Post Nr 86 asub 182 lati (361 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Tomaszowice küla 

tühermaale, kohta kus selle küla maade piirid kohtuvad Wielkawies ja Sczyce külade maade 
piiridega.

Post Nr 87 asub 99,5 lati (198 sülla) kaugusel eelseisvast ja on püstitatud Tomaszowice küla 
tühermaale, selle sügava järsaku kaldale.

Post Nr 88 on püstitatud 82,5 lati (164 sülla) kaugusele eelmisest postist Tomaszowice küla 
maal, sellele kuuluvas noores kaasikus.

Post Nr 89 on püstitatud 138 lati (274 sülla) kaugusele eelmisest postist, Tomaszowice küla 
põllule, seda küla Wielka-Wiesi külaga ühendava teelähedale.

Post Nr 90 asub 141,5 lati (281 sülla) kaugusel eelmisest, milline on püstitatud 
Tomaszowice küla maale, väikese oja, mis jookseb Ujazdi, lähedale.

Post Nr 91 asub 125 lati (248 sülla) kaugusel eelmisest postist ja asub Ujazdi küla maal, 
Tomaszowicest Bolechowice külla viiva tee ääres.

Post Nr 92 asub 170 lati (338 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud Bolechowice 
küla maale, Wierzchowka oja paremale kaldale.



Post Nr 93 asub 98 lati (195 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Wierzchowka oja 
paremale kaldale Zelkowi küla maale.

Post Nr 94 asub 106 lati (210 sülla) kaugusel eelseisvast ja on püstitatud Zelkowo küla 
maale, ülalmainitud oja paremale kaldale.

Post Nr 95 asub 165 lati (328 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Zelkowi küla 
tühermaale eelmainitud oja paremale kaldale.

Post Nr 96 asub142 lati (282 sülla) kaugusel postist Nr 95 Zelkowo küla põllule, ülalpool 
mainitud oja paremale kaldale.

Post Nr 97 asub 91 lati (181 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Zelkowi küla 
tühermaale, Wierzchowka oja paremale kaldale, koha lähedale, kus see ristub orgu ületava 
Bialykoscioli viiva teega.

Post Nr 98 asub 80 lati (159 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud mainitud 
oja paremale kaldale Zelkowi küla metsas, langedes samas kokku mainitud küla piiriga.

Post Nr 99  asub 143 lati (284 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud ülalmainitud oja 
paremale kaldale Zelkowi küla tühermaale.

Post Nr 100 asub 80 lati (159 sülla) kaugusele eelmisest ja on püstitatud vihmavete 
voolusängi järsaku kaldale ja mis jookseb Zelkowi küla tühermaale.

Post Nr 101 asub 64 lati (127 sülla) kaugusel postist Nr 100 ja on püstitatud Zelkowi küla 
tühermaale.

Post Nr 102 asub 125 lati (248 sülla) kaugusele eelmisest postist, Zelkowi küla maade kalju 
juurde.

Post Nr 103 asub 100 lati (199 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Zelkowo küla 
tühermaale, sellest külast Wierzchowiesse viiva tee lähedale.

Post Nr 104 asub 109 lati (216 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Zelkowo küla 
tühermaale.

Post Nr 105 asub 163 lati (324 sülla) kaugusel eelmisest, milline on püstitatud Zelkowo küla 
tühermaale, kohta kus saavad kokku selle küla ja Wierzchowie ja Bembeli küla piirid.

Post Nr 106 asub 183 lati (363 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Zelkowi küla 
maade põllule.

Post Nr 107 asub 81 lati (161 sülla) kaugusel eelmisest postist, Karniowice küla metsas, tee 
lähedal, milline ühendab seda küla Bembeli külaga.

Post Nr 108 asub 170 lati (338 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Karniowice küla 
metsa, kohta kus saavad kokku selle ja Bembeli ja Belkowice küla maade piirid.

Post Nr 109 asub 138 lati ( 274 sülla) kaugusel eelmisest Karniowice metsas, väikese tee 
ääres, mis jookseb Belkowicest metsa.

Post Nr 110 asub 94 latti (187 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Karnowice metsa 
järsaku lähedale, milline jookseb ülalmainitud metsa.

Post Nr 111 asub 92 lati (183 sülla) kaugusel eelnevalt paigaldatust samas metsas väikese 
oja äärde, millise veed viivad Kawiaryst Kobylanysse.

Post Nr 112 asub 188 lati (373 sülla) kaugusel eelmisest, Kobylany tühermaal asuva künka 
jalamil, kus kohtuvad mainitud küla maade piirid Karniowice ja Belkowice piiridega.

Post Nr 113 asub108 lati (214 sülla) kaugusel elmisest ja on püstitatud Kobylany tühermaale 
Belkowicest voolava oja paremale kaldale.

Post Nr 114 asub 73 lati (145 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Kobylny tühermaale.
Post Nr 115 asub 168 lati (334 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on Kobylany küla maal, 

tee lähedal, milline ühendab seda küla ja Belkowicet.
Post Nr 116 asub 153 lati (304 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Kobylany 

tühermaale, Belkowice veski juurest Laczki küla poole voolava oja vasakule kaldale.
Post Nr 117 asub 108 lati (214 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Kobylany metsa.
Post Nr 118 asub 101 lati (201 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud sellesse 

samasse Kobylany metsa, jalgraja lähedale, milline ületab piiri ja jookseb metsa.
Post Nr 119 asub 101 lati (201 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Kobylny metsa.



Post Nr 120 asub 130 lati (258 sülla) kaugusel eelmisest postist ülalmainitud metsas, jalgraja 
lähedal, milline ületab piiri.

Post Nr 121 asub 139 lati (276 sülla) kaugusel eelmisest mainitud Kobylany metsas, väikese 
tee ääres, milline ületab piiri.

Post Nr 122 asub 71 lati (141 sülla) kaugusel eelmiseest, mis on püstitatud Kobylany metsa, 
kohta kus ühinevad selle küla maade piirid Belkowice ja Szklary külade maade piiridega.

Post Nr 123 asub 115 lati (228 sülla) kaugusel eelmisest, milline asub Kobylany metsas, 
Lazyst Brzezinkasse viiva tee lähedal.

Post Nr 124 asub 175 lati (347 sülla) kaugusel elmiosest postist ja on püstitatud mainitud 
Kobylny metsa, selle koha lähedale, kus ülalmainitud tee kohtub Szklaryst Brzezinkasse jooksva 
teega.

Post Nr 125 asub 198 lati (393 sülla) kaugusel eelmisest postist  ja on püstitatud Kobylny 
hõredasse metsa, kohta, kus selle küla maade piirid kohtuvad Szklary ja Radwanowice külade 
maade piiridega, milline on samal ajal ka kolme maakonna piiriks, aga nimelt: Kraakovi, 
Krzeszowice ja Olkuszi, millised moodustasid varem endise Varssavi Hertsogiriigi ajal Kraakovi 
departemangu osa.

Sellest punktist piiri suund Kraakovi ja Poola Kuningriigi territooriumi vahel, joostes 
pidevalt Läände, jookseb mööda piiri, milline eraldab Krzeszowice maakonnad Olkuszi 
maakonnast, küündides sellisel viisil Preisimaa Sileesia piirini.

Külad, millised kuuluvad piiri selles lõigus Kraakovi territooriumi, on järgmised: 
Radwanowice, Zary, Paczeltowice, Czerna, Nowa-Gora, Ostrzeznica, Lgota, Ploki,Czyzowka, 
Luszowice, Cieszkowice, Szczakowa, Luszowice, Cieszkowice, Szczakowa, Dlugoszyn ja osa 
Jaworzno külast.

Piirikülad, millised kuuluvad Poola Kuningriigile selles piiri lõigus on järgmised:osa 
Szklary külast, Raclawice, Gorenice, Niesulowice, Olkusz, Bor-Biskupi, Bukowno, Slawkow, 
Maczki, Porebka ja Niwka, kus lõppeb piir Kraakovi vabalinna ja Poola Kuningriigi vahel ja mis 
katkeb Czarna-Przemsza jõe ääres, milline moodustab  piiri Preisimaa Sileesia ja Kraakovi 
vabalinna territooriumi vahel.

Radwanowice ja Czarna-Przemsza jõe vahel asub piiripost Nr 126, milline on püstitatud 145 
lati (288 sülla) kaugusele eelmisest ja asub Radwanowice harimata maal, kohas, kus ühinevad 
Radwanowice maade piirid Szklary ja Zary maade piiridega.

Post Nr 127 asub 225 lati (447 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Zary küla mõisa 
metsa.

Post Nr 128 asub 130 lati (258 sülla) kaugusele eelmisest postist ja on püstitatud Zary küla 
mõisa põllule.

Post Nr 129 asub 190 lati (377 sülla) kaugusel eelmisest, milline on püstitatud Zary küla 
põllule, mahajäetud Zaryst Szklarysse viiva tee äärde.

Post Nr 130 asub 240 lati (477 sülla) kaugusele eelmisest, Zary põõsastikus, punktis, kus 
ühinevad selle küla maade piirid Szklary ja Raclawice külade maade piiridega.

Post Nr 131 asub 192 lati (381 sülla) kaugusel eelmisest, ülalmainitud Zary küla mõisa 
põllul.

Post Nr 132 asub 144 lati (286 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Zary küla mõisa 
metsa.

Post Nr 133 asub 136 lati (270 sülla) kaugusel piiripostist Nr 132, Zary harimata põllul, 
punktis, kus ühinevad selle küla maade piirid Raclawice ja Paczeltowice küla maade piiridega.

Post Nr 134 asub 133 lati (264 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Pazeltowice kaljule, 
Chocholotka nimelise kõrgendiku tipus.

Post Nr 135 asub 107 lati (212 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Paczeltowice küla 
põõsastikku.

Post Nr 136 asub 270 lati (536 sülla) kaugusele eelmisest Nr ja see on püstitatud 
Paczeltowice haritud põllule.

Post Nr 137 asub 190 lati (377 sülla) kaugusel Paczeltowice küla põllul, kohas, kus 



ühinevad mainitud küla maade piirid Raclawice ja Gorenice küla maade piiridega.
Post Nr 138 asub 121 lati (240 sülla) kauguseleelmisest ja on püstitatud Paczeltowice mõisa 

metsa.
Post Nr 139 asub 234 lati (465 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Paczeltowice küla 

põõsastikku.
Post Nr 140 asub 70 lati (139 sülla) kaugusel eelmisest  ja see on püstitatud Czerna küla 

karjamaale, kohta, kus ühinevad selle küla maade piirid Paczeltowice ja Gorenice küla maade 
piiridega.

Post Nr 141 asub 175 lati (347 sülla) kaugusel postist Nr 140 ja on püstitatud Czerna küla 
maade metsa.

Post Nr 142 on püstitatud 115 lati (228 sülla) eelmisest, Czerna küla metsa, tee äärde, 
milline jookseb mainitud külast Gorenicesse.

Post Nr 143 asub 166 lati (330 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Czerna küla 
karjamaale, kohta, kus selle küla maade piirid klohtuvad Gorenice ja Nowagora küla maade 
piiridega, Czerna nimelise oja lähedal.

Post Nr 144 asub eelmisest 180 lati (357 sülla) kaugusel ja on püstitatud Nowagora külast 
Gorenice külla viiva tee äärde, punkti kus ühinevad selle kahe küla maade piirid Ostzreznica küla 
maade piiridega Nowa-gora küla põllul.

Post Nr 145 asub 172 lati (342 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Ostzreznica 
küla maale.

Post Nr 146 asub 120 lati (238 sülla) kaugusele, punktis, kus kohtuvad Gorenica, 
Ostrzeznica ja Lgota külade maade piirid, viimati nimetatud küla maal. 

Post Nr 147 asub 221 lati (439 sülla) kaugusel eelmisest Nr-st, Gorenicast Niesulowicesse 
viiva tee lähedal, Lgota küla maa põllul.

Post Nr 148 asub 254 lati (504 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Gorenice, 
Niesulowice ja Lgota maade piiride kohtumise punkti, olles neist viimati nimetatud küla maal.

Post Nr 149 asub 220 lati (437 sülla) kaugusel eelmisest Nr-st ja on püstitatud 10 lati 
kaugusel teest, milline jookseb Gorenicest Niesulowice, Lgota küla põllule.

Post Nr 150 asub 110 lati (218 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Lgota küla maale, 
tee lähedale, millise kaudu see küla suhtleb Niesulowice külaga.

Post Nr 151 asub 180 lati (357 sülla) kaugusel eelmisest postist Lgota küla metsas.
Post Nr 152 asub 175 lati (347 sülla) kaugusel eelmisest Nr-st ja on püstitatud Lgota külast  

temale kuuluvasse metsa viiva tee lähedale.
Post Nr 153 asub 116 lati (230 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Lgotast 

Olkuszi viiva tee äärde, Lgota küla metsa.
Post Nr 154 asub 104 lati (207 sülla) kaugusele eelmisest Ploki küla metsa, kohta kus 

ühinevad nelja, küla: Lgota, Ploki, Niesulowice ja Olkuszi maade piirid.
Post Nr 155 asub 92 lati (183 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Ploki küla harimata 

maale 4 lati kaugusele teest, milline jookseb mainitud külast Olkuszi.
Post Nr 156 asub 182 lati (361 sülla) kaugusel postist Nr 155, Ploki küla metsas, Plokist 

Olkuszi viiva tee ääres.
Post Nr 157 asub 184 lati (365 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Ploki metsa, 

väikese tee äärde, milline viib Cwiny nimelise kõrtsini.
Post Nr 158 asub 170 lati (338 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Ploki 

küla maadele, mainitud külale kuuluva metsa äärde.
Post Nr 159 asub  220 lati (437 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Ploki, Olkusz ha 

Czyzowka külade maade piiride kohtumispunkti, neist esimesena mainitud küla maa põllule.
Post Nr 160 asub 177 lati (351 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Czyzowka 

metsa.
Post Nr  161 asub 220 lati (437 sülla) kugusel eelmisest Nr ja see on püstitatud Plokist 

Podlasiesse viiva tee lähedale, Czyzowka metsa.
Post Nr 162 asub 238 lati (473 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud 



Czyzowka metsa.
Post Nr 163 asub 180 lati (357 sülla) kaugusel postist Nr 162 ja see on püstitatud Sierszast 

Podlasie külla viiva tee lähedale , Czyzowka küla metsa.
Post Nr 164 asub 137 lati (272 sülla) kaugusel eelmisest Nr-st,  Jaworzniki nimelise ojal 

asuva tammi kaldal, Czyzowka küla metsas.
Post Nr 165 asub 204 lati (405 sülla) kaugusel eelmisest postist ja mis on püstitatud 

Jaworzniki oja kaldale, kohas, kus ühinevad Czyzowka, Olkusz, Bor-Biskupi ja Luszowice külade 
maade piirid, viimati nimetatud küla metsas.

Post Nr 166 asub 290 lati (576 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud 
Luszowice metsa, Jaworzniki oja vasaka kalda lähedale, kust seda ületab Bor-Biskupist Trzebinasse 
viiv väike tee.

Post Nr 167 asub 120 lati (238 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud 
Luszowice küla metsa eelmainitud oja vasakule kaldale ja Bor-Biskupist Siersza viiva tee lähedale.

Post Nr 167 asub 272 lati (540 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud 
Luszowice küla karjamaale, mainitud oja vasakul kaldal, kohta, kus see ristub Slawkowist 
Chrzanowissi viiva teega.

Post Nr 169 asub 220 lati (437 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Luszowice küla 
põllule, eelmainitud oja, Stary-Jaworzniku nimelise haru kaldale.

Post Nr 170 asub, 125 lati (248 sülla) kaugusel eelmisest Nr ja see on püstitatud Stary-
Jaworzniki paremale kaldale, Ciezkowice ja Bor-Biskupi külade poolt vaidlustatud luhal.

Post Nr 171 asub 247 lati (490 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud metsa, millise 
kuuluvus on vaidlustatud Ciezkowice ja Bor-Biskupi külade poolt.

Post Nr 172 asub 163 lati (324 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta asub Bukownost 
Ciezkowicesse viiva tee lähedal, Ciezkowice ja Bor-Biskupi külade poolt vaidlustatud maal.

Post Nr 173 asub 190 lati (377 sülla) kaugusel postist Nr 172 ja see on püstitatud harimata 
maale, milliste kuuluvus on vaidlustatud Ciezkowice ja Bor-Biskupi külade poolt.

Post Nr 174 asub 193 lati (383 sülla) kaugusele eelmisest Nr ja see on püstitatud harimata 
maale, milline asub Ciezkowice ja Bukowno külade poolt vaidlustatud maal.

Post Nr 175 asub 136 lati (270 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud 
Szczakowast Bor-Biskupi mineva tee lähedale metsa, maale, milline on vaidlustatud Ciezkowice ja 
Bukowno külade vahel.

Post Nr 176 asub 120 lati (238 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Bialka 
nimelise oja paremale kaldale metsa, maale, mis on vaidlustatud Ciezkowice ja Bukowno külade 
poolt.

Post Nr 177 asub 224 lati (445 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Ryszkast 
Szczakowasse viiva tee lähedale metsa, milline on Szczakovi ja Bukowno külade poolt vaidlustatud 
maal.

Post Nr 178 asub 180 lati (357 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Biala-
Przemsza jõe vasakul kaldal asuva voore tippu, metsa, millise kuuluvus on vaidlustatud Szczakowa 
ja Bukowno külade vahel.

Post Nr 179 asub 268 lati (532 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Biala-Przemsza  
jõe vasakule kaldale Szczakowa küla liivasele maale.

Post Nr 180 asub 220 lati (437 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Biala-
Przemsza jõe vasaku kalda lähedale Szczakowa küla karjamaale.

Post Nr 181 asub 210 lati (417 sülla) kaugusel eelmisest ja see asub Biala-Przemsza vasakul 
kaldal Szczakowa küla luhal.

Post Nr 182 asub 273 lati (542 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud 
Szczakowa luhale Biala-Przemsza jõe vasaku kalda lähedale.

Post Nr 183 asub 422 lati (838 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Dlugoszyni 
tühermaale, Biala-Przemsza jõe vasaku kalda ja Dlugoszynist Niemcesse viiva tee lähedale.

Post Nr 184 asub 404 lati (802 sülla kaugusel eelmisest Nr ja see on püstitatud Dlugoszyni 
luhale Biala-Przemsa jõe vasaku kalda lähedale.



Post Nr 185 asub 640 lati (1271 sülla) kaugusel eelmisest postist  ja ta on püstitatud 
Szczakowa küla luhale, Biala-Przemsza vasaku kalda lähedale.

Post Nr 186 asub 248 lati (492 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Jaworzno küla 
luhale Biala-Przemsza vasakul kaldal.

Post Nr 187 asub 238 lati (473 sülla) kaugusel eelmises Nr ja see on püstitatud  punkti, kus 
Biala-Przemsza jõgi hargneb kaheks suureks haruks, Jaworzno luhale.

Post Nr 188 asub 360 lati (715 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Jaworzno luhale 
kohta, kus kaks Biala-Przemsza jõe kaks haru uuesti ühinevad ja jooksevad edasi mööda selle jõe 
vana sängi.

Lõpuks, Post Nr 189, viimane Krakovi vabalinna piiripost Poola Kuningriigi poolel, asub 
195 lati (387 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Biala-Przemsza vasakule kaldale  
25 latti kõrgemale kohast kus Biala-Przemsza ühineb Czarna-Przemszaga, kust algab peale piir 
Preisimaa Sileesiaga.

Artikkel III.

Demarkatsioonijoon, milline eraldab Kraakovi vabalinna territooriumi Tema Majesteedi 
Preisimaa Kuninga valdustest, moodustatakse Czarna-Przemsza jõe poolt, millise säng moodustab 
piiri punktist kus see langeb kokku Poola Kuningriigi piiriga kohas, kus see jõgi, Gorzowi küla 
lähedal, milline kuulub Kraakovile ja Czarnuchowice küla, mis kuulub Preisimaa Sileesiale, suubub 
Vislasse.

Nõnda, nagu see Preisimaa Sileesia ja Kraakovi vabalinna territooriumi piiri uuesti ei 
määratletud, siis see säilub samal kujul, nii, nagu see oli kehtestatud  endistel aegadel, säilitades 
kõik siia puutuvad korraldused ja millised ei ole vasturääkivuses hiljuti sõlmitud traktaatidega. 
Nõnda, nagu konventsioonile, milline on sõlmitud Berliinis 30 oktoobril ja 11 novembril 1817 
aastal, aga nimelt selle eraldi artikliga on määratletud Jemelini ringkonna ja sellele ametkondlikult 
alluvate kohtade alluvus, siis sellega on kõrvaldatud kõik probleemid, millised leidsid aset selle 
ringkona piiritlemisel. Seetõttu on Czarna-Przemsza jõgi, kui piirijõgi, omab Kraakovi vabalinn 
järgmisi piiriga piirnevaid kohti: osa Jaworzno külast, Danbrowa, Podleze, Wysoki-Brzeg, Baran 
(veski) Jelen-Dab, Zagorski-Mlin, Chelmek, osa Gorzowist;  aga Preisimaa Sileesia piiriküladeks 
on: Slupno, Brzeczkowice, Brzezinka, Psciska, Tobola, Bialy-Brzeg, Dzieckowice, Zielona, Jaznik, 
Chelm, Podlesie, Zamoscie, Kopciowice, Heczka, Czarnuchowice.

Kraakovi vabalinna piiripostid on paigutatud Czarna-Przemsza jõe vasakule kaldale aga 
Preisimaa Kuningriigi postid mainitud jõe paremale kaldale ja see on tehtud järgmises korras:

Kraakovi vabalinna piiripost Nr I asub Jaworzno küla maal 25 reini lati kaugusel kohast 
allpool, kus Biala-Przemsza ühineb Czarna-Przemszaga.

Post Nr 2 asub 116 lati (230 sülla) kaugusel eelmisest postist, milline on püstitatud Jaworzno 
küla maale, piirile, milline eraldab selle küla luha Brzeczkowice luhtadest.

Post Nr 3 asub 212,5 lati (422 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud luhale, 
milline kuulub Brzeczkowice külale, milline asub Przemsza vasakul kaldal, tee lähedal, milline 
jookseb mainitud külast metsas asuvasse Jaworzno külla.

Post Nr 4 asub 108 lati (214 sülla) kaugusel eelmisest Nr ja asub Brzeczkowice luhal, 
milline asub Przemsza jõe vasakul kaldal, kohas, kus see ristub  ülalpool nimetatud teega.

Post Nr 5 asub 222 lati (441 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Jaworzno luhale.
Post Nr 6 asub 181 lati (359 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Brzezinka 

luhale, Pciska nimelise veski vastu.
Post Nr 7 asub 160 lati (318 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Jaworzno 

luhale, Wysoki-brzegiks nimetatud majade grupi vastu, Premsza jõekoolme lähedal.
Post Nr 8 asub 274,5 lati (545 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist mis on püstitatud 

Brzezinka luhale.
Post Nr 9 asub 141 lati (280 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Jaworzno 



luhale.
Post Nr 10 asub 153 lati (304 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Jaworzno luhale.
Post Nr 11 asub 127 lati (252 sülla) kaugusel ja see on püstitatud Jaworzno luhale.
Post Nr 12 asub 180 lati (357 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud 

Dzieckowice luhale.
Post Nr 13 asub 190 lati (377 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Jaworzno luhale, 

kohta, kus Wawolnica nimeline oja suubub ((Premsasse)).
Post Nr 14 asub 184 lati (365 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Jaworzno luhale, 

selle küla juurde kuuluva vaimuliku maja lähedale.
Post Nr 15 asub 166,5 lati (331 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja see on püstitatud 

Jeleni luhale, Kamionka nimelisele künkale, tee lähedale, millin ejookseb Jeleni külast Niwkasse.
Post Nr 16 asub 333 lati (661 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud Jeleni 

külla, tee äärde, milline jookseb Jaworznost Sileesia Gorka nimelise küla lähedalt üle jõe.
Post Nr 17 asub 135 lati (268 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Jelen küla luhale 

Gilobi nimelise saare Lõuna-tippu. 
Post Nr 18 asub 212 lati (421 sülla) kaugusel eelmisest postist ning ta on püstitatud  Jelen 

küla luhale.
Post Nr 19 asub 181,5 lati (360 sülla) kaugusele eelmisest ja on püstitatud Jelen külale 

kuuluvale Male-Kolo nimelisele luhale.
Post Nr 20 asub 172 lati (342 sülla) kaugusel  eelmisest Nr ja see on püstitatud Dab küla 

luhale kohas, kus Byczynka oja suubub Przemsza jõkke.. 
Post Nr 21 asub 242 lati (481 sülla) kaugusel eelmisest postist Dab küla luhal, Przemsza 

paremal kaldal, kohas, kus sellesse suubub Smierdzonka nimeline oja.
Post Nr 22 asub 77,5 lati (154 sülla) kaugusel eelmisest Nr ja on püstitatud Dab küla luhale.
Post Nr 23 asub 104 lati (207 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist, on püstitatud Daba 

luhale Kamionka kõrgendiku jalami lähedale.
Post Nr 24 asub 108 lati (214 sülla) kaugusele eelmisest Nr ja see on püstitatud Dab küla 

metsa.
Post Nr 25 asub  180 lati (357 sülla) kaugusel eelmisest postist ja on püstitatud Chelmeki 

küla luhale.
Post Nr 26 asub 237 lati (471 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja ta on püstitatud 

Chelmeki küla luhale, kohta kus paremalt kaldalt suubub Zagorski-Mlyni nimelise veski juurest 
kulgev oja. 

Post Nr 27 asub 108 lati (214 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud  Chelmeki 
küla maale, selle küla põldu ümbritsevale vallile.

Post Nr 28 asub 162 lati (332 sülla) kaugusele eelmisest Nr ja ta on püstitatud otse Chelmeki 
külla Przemsza jõge ületava silla lõppu, millisest jookseb üle Krakovist Chrzanowi kaudu  
Sileesiasse kulgev tee. 

Post Nr 29 asub 260 lati (516 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja on püstitatud Chelmek 
küla maale luhal, milline kuulub Chelmi külale, milline on ümbritsetud jõe endisest sängist.

Post Nr 30 asub 411 lati (816 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja ta on püstitatud  
Gorzowi küla luhale.

Post Nr 31 asub 173,5 lati (345 sülla) kaugusel eemisest ja ta on püstitatud Gorzowi küla 
male, saare tippus, milline on uuesti moodutunud Przemszal ja kanali ääres, milline on Gorzowi ja 
Kopciowice mõisnike poolt.

Nr 32 asub 103 lati (205 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja ta on püstitatud Gorzow 
küla luhale.

Post Nr 33 asub 160 lati (318 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Gorzowi küla 
lõppu selle peatänava vastu.

Post Nr 34 asub 162 lati (322 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Gorzowi küla 
maale, vasakule kaldale, kohas kus Przemszasse suubub väike oja.

Lõpuks, viimane Kraakovi vabalinna Preisimaa Sileesia poolne piiripost, millise numbriks 



on Nr 35 ja ta asub 117 lati (232 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Gorzowi küla maale, 
vasakule kaldale, kohta kus Czarna-Przemsza ühineb Vislaga.

Artikkel IV.

Kraakovi vabalinna territoorium eraldatakse Tema Majesteedi Austria Keisri ja Ungari ning 
Böömima Kuninga valdustest ja järelikult, vaba kaubanduslinna, Podgorze ringkonnast, milline 
moodustab osa Austria valdustest, Visla jõega, millise voolusäng moodustab piiri alates Czarna-
Przemszaga ühinemise kohast kuni kolme piiri kohtumise kohani Wolica küla lähedal, kus asub 
Poola Kuningriigi  esimene piiripost, sellisel viisil, et Kraakovi vabalinnale jäävateks piiriküladeks 
on: Gorzow, Bobrek-wielky, Bobrek-maly, Gromiec, Leg, Ostropole, Zeyki, Bebenki, Mentkow-
wielky, Mentkow-maly, Kolo-Lipowieckie osaliselt, Jankowice, Rozkochow, Zrzodla, Oklesnia, 
Podlenze, Kamien, Rusowice, Weglarka, Machaczowice, Klokoszyn, Kepa, Czernichow, Niwka, 
Podlecze, Wolowice, Sulkow, Grotowo, Jeziorzany, Sciejowice, Piekary, Katy, Bielany, Przegorzki, 
Zwierzynice, Krakow, Grzegorzki, Debie, Berszez, Glebie, Leg, Kopaniec, Mogila, Kepa-
Kujawska, Kujawy, Hollendry, Chalupki, Strugow, Przylasek, Kepa, Las ja Wolica; 

Austria Galiitsia piiriküladeks aga on:Babice, Proszkowice, Kruki, Dwory, Pasieki, 
Baycerki, Suchodebie, Magnaty, Przed-Kolo, Kolo-Lipowieckie (osaliselt), Sloklos, Ostrekolo, 
Podolsza, Smolice, Grabie, Lipowa, Miesce, Spytkowice, Przewoz, Lipowa, Chalupki, Laczany, 
Chrzastowice, Debie, Pasieka, Browar, Kowalowka, Rezewo, Pozowice, Facimiech, Ochodza, 
Borek, Kopanka, Tyniec, Kolo-Tynskie, Kotryce, Bodzow, Pychowice, Demniki, Rybaki, 
Zakrzowek, Ludwinow, Podgorze, Plaszow, Plaszow-wielki, Rybitwy-Przewoz, Brzegi, Dziurow, 
Wzary, Grabie, Podgrabie, Pasternik, Swidowa ja Kolko.

Kraakovi vabalinna ringkonna piiripostid on püstitatud Visla vasakule kaldale, aga Tema 
Majesteedi Austria Keisri, Ungari ja Böömimaa Kuninga valduste piiripostid paremale kaldale.

Kraakovi vabalinna piiripost  Nr 1 asub Czarna-Przemsza Vislasse suubumise kohas, selle ja 
teise vasakul kaldal, Gorzowi küla maal, ühe lati kaugusel Kraakovi piiripostist Nr 35, milline 
tähistab piiri Preisimaa Sileesiaga.

Piiripost Nr 2 asub 209 lati (415 sülla) kaugusel eelmisest, Bobreki küla maal, 16 lati 
kaugusel Pustynia nimelisest kõrtsist.

Post Nr 3 asub 405 lati (805 sülla) kaugusel postist Nr 2 ja ta on püstitatud Bobreki küla 
maale ning selle küla kõrtsi lähedale.

Post Nr 4 asub 612 lati (1215 sülla) kaugusel eelmisest postist Gromieci küla maal (küla, 
milline moodustab osa Bobrekist).

Post Nr 5 asub 201 lati (400 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Gromieci küla 
maale, läbisõidu kohta, milline on rajatud Dworyst Chrzanowi viivale teele.

Post Nr 6 asub 570 lati (1132 sülla) kaugusel eelmisest postist on püstitatud Gromieci küla 
maale tee lähedale, millise äärde on istutatud remmelgad ja milline jookseb Legist Ostrepolesse.

Post Nr 7 asub 317 lati (630 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud Ostrepole küla maale 
selle küla ja Zeyki küla vahelise põllupiiri lähedale.

Post Nr 8 asub 241,5 lati  (480 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja ta on püstitatud Zeyki 
küla maale, kohe küla vastu. 

Post Nr 9 asub 443 lati (880 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Zeyki küla maale, 
Vislale rajatud läbisõidukoha lähedal.

Post Nr 10 asub 622 lati (1236 sülla) kaugusel eelmisest postist, Mentkowi küla maal.
Post Nr 11 asub 216 lati (430 sülla) kaugusel eelmisest postist Kolo-Lipowieckie küla 

maadel asuvas pajuvõsas.
Post Nr 12 asub 269 lati (535 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud Lipowieci 

metsa. 
Post Nr 13 asub 307 lati (610 sülla) kaugusel eelmisest postist, mis on püstitatud Lipowieci 

küla punapajude rea lõppu.



Post Nr 14 asub 241,5 lati (480 sülla) kaugusel eelmisest Nr-st ja ta on püstitatud Jankowice 
küla karjamaale, väikese oja Vislasse suubumise koha lähedale.

Post Nr 15 asub 340 lati (676 sülla kaugusel eelmisest piiripostist ja ta on püstitatud 
Jankowice küla maal asuvale liivikule.

Post Nr 16 asub 259 lati (515 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Jankowice maale.
Post Nr 17 asub 445,5 lati (885 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud 

Jankowice küla luhale, selle küla neeme vastas.
Post Nr 18 asub 635,5 lati (1262 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Rozkochowi 

küla maale, milline moodustab osa Jankowice külast.
Post Nr 19 asub 296 lati (588 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud 

Rozkochowi küla maale.
Post Nr 20 asub 407,5 lati (810 sülla) kaugusel  postist Nr 19 ja ta on püstitatud Rozkochowi 

küla põllule.
Post Nr 21 asub 447 lati (888 sülla) kaugusel eelmisest Nr ja on püstitatud Oklesnia küla, 

milline on osa Krezeszowice külast, mõisa põllule.
Post Nr 22 asub  564 lati (1120 sülla) kugusel eelmisest ja ta on püstitatud Podlenze küla, 

milline on osa Krzeszowice külast, Vislale ((Vistule)) rajatud ülekäigu koha lähedale, põllule.
Post Nr 23 asub 934 lati (1855 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud Kamieni 

küla põllule.
Post Nr 24 asub 391 lati (777 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja ta on püstitatud 

Rusovice küla põllule, sellele külale kuuluva kalju vastas.
Post Nr 25 asub 521,5 lati (1036 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud 

Rusovice küla pajuvõssa.
Post Nr 26 asub 612 lati (1216 sülla) kaugusel eelmisest Nr ja ta on püstitatud Klokoszyni 

küla, milline on Czernichowi küla osa, põllule,Weglarka talude grupi lähedale.
Post Nr 27 asub 468 lati (930 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud  Klokoszyni küla 

mõisa põllule.
Post Nr 28 asub 372,5 lati (740 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud 

Klokoszyni küla mõisa karjamaale.
Post Nr 29 asub 377,5 lati (750 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Kepa küla, 

milline on Czernichowi küla osa, maale, Visla ülekäigu koha lähedale, millise läbib Brzeznicast 
Czernichowi jooksev tee.

Post Nr 30 asub 352 ,5 lati (700 sülla) kaugusel postist Nr 29 Czernichowi küla põllul.
Post Nr 31 asub 493,5 lati (980 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Wolowice küla, 

milline on osa Podlenze külast, põllule.
Post Nr 32 asub 417,5 lati (830 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud  

Wolowice küla mõisa karjamaale.
Post Nr 33 asub 436 lati (866 sülla) kaugusel eelnevalt paigaldatud postist ja ta on püstitatud 

Wolowice küla maale, sellele kuuluva metsa lähedale.
Post Nr 34 asub 429 lati (852 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud  Wolowice 

küla karjamaale.
Post Nr 35 asub 394,5 lati (784 sülla kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud Grotowo 

küla, milline sõltub Wolowice külast, karjamaale.
Post Nr 36 asub 559 lati (1110 sülla) kaugusele postist Nr 35 ja ta on püstitatud  Jeziorzany 

kogukonna karjamaale.
Post Nr 37 asub 317 lati (630 sülla kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud Jeziorzany 

mõisa põllule selle küla põhjatippu.
Post Nr 38 asub 292 lati (580 sülla) kaugusel eelmisest ja ta on püstitatud Sciejowice 

kogukondlikule luhale.
Post Nr 39 asub 697,5 lati (1385 sülla) kaugusele eelnevast postist ja see on püstitatud 

Piekaey karjamaale, Vislale selle küla ja Tynieci küla vahele rajatud ülesõidukoha lähedale.
Post Nr 40 asub 267 lati (530 sülla kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Katy, Smierdzaca 



küla moodustava, küla pajuvõssa.
Post Nr 41 asub 498,5 lati (990 sülla) kaugusel  eelmisest ja on püstitatud Bielany küla 

kogukondlikule karjamaale.
Post Nr 42 asub 831 lati (1650 sülla kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud 

Przegorzaly küla talumehe aeda. 
Post Nr 43 asub 692,5 lati (1375 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud 

Zwierzynice küla maale.
Post Nr 44 asub 615,5 lati (1222 sülla) kaugusel eelnevalt paigutatud piiripostist ja see on 

püstitatud Kraakovi vabalinna maale, Kraakovi ja Debniki küla vahelise tee lähedale.
Post Nr 45 asub 93 lati (185 sülla) kaugusel  elmisest ja see on püstitatud Kraakovi 

vabalinna maale, vana Visla, Waweli mäe jalami juures, ühinemise koha lähedal.
Post Nr 46 asub 262 lati (520 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud  Kraakovi 

eeslinna, millist nimetatakse Kazimierziks, silla lähedale.
Post Nr 47 asub 662 lati (1315 sülla kaugusel eelmisest ppostist ja ta on püstitatud Debie 

küla maale.
Post Nr 48 asub 416 lati (826 sülla) kaugusel eelmisest ja on püstitatud  Debie 

kogukondlikule karjamaale.
Post Nr 49 asub 594 lati (1180 sülla kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Leg küla 

maale, Vislasse suubuva oja lähedale.
Post Nr 50 asub 272 lati (540 sülla) kaugusel eelnevast ja see on püstitatud Leg küla maale.
Post Nr 51 asub 654,5 lati (1300 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja see on püstitatud  

Kopaniec, Mogila külast sõltuva küla, aedadesse. 
Post Nr 52 asub 393 lati (780 sülla) kaugusele eelmisest, Mogile küla kogukondlikule 

karjamaale.
Post Nr 53 asub 257 lati (510 sülla) kaugusel eelnevast piiripostist ja see on püstitatud Krpa-

Kujawska küla, milline moodustab Pleszowi küla osa, pajuvõssa, Vislale rajatud ülesõidukoha 
lähedale.

Post Nr 54 asub 277 lati (550 sülla) kaugusel eelmisest Nr ja ta on püstitatud Kepa-
Kujawska küla maal asuvale tammile.

Post Nr 55 asub 521 lati (1035 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Kujawy 
küla maal asuvasse metsatukka.

Post Nr 56 asub 340 lati (675 sülla) kaugusel eelmisest postist ja ta on püstitatud Kujawy 
küla mõisa maale.

Post Nr 57 asub 325 lati (645 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Chalupki, milline 
moodustab osa Branice külast, mõisa maale.

Post Nr 58 asub 270 lati (536 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja see on püstitatud 
Chalupki maale, endise Visla ülesõidukoha lähedale, milline oli varem selle ja Grabie küla vahelise 
suhtluse teeks.

Post Nr 59 asub 667 lati (1325 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud 
Przylaseki küla maale, piirile, milline eraldab selle küla maad Stryjowi küla maadest.

Post Nr 60 asub 352,5 lati (700 sülla) kaugusel eelmisest ja see on püstitatud Przylaseki küla 
maale.

Post Nr 61 asub 390 lati (775 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist ja see on püstitatud Kepa, 
milline on Ruszcza küla osa, maale.

Post Nr 62 asub 194 lati (385 sülla) kaugusel eelmisest postist ja see on püstitatud Las, 
Koscielnikist sõltuva, küla põõsastikku.

Post Nr 63 asub 335 lati (665 sülla) kaugusel eelmisest Nr on see püstitatud Las küla maale.
Post Nr 64 asub 219 lati (435 sülla) kugusel eelmisest postist ja mis on püstitatud  Las küla 

kogukondlikule karjamaale.
Lõpuks, viimane Kraakovi vabalinna piiripost Austria Galiitsia küljel, on Piiripost Nr 65, 

mia asub 292 lati (580 sülla) kaugusel eelmisest piiripostist Nr 64 Wolica küla põllul, Kraakovi 
piiriposti Nr 1 lähedal, milline tähistab piiri algust Poola Kuningriigiga.



Artikkel V.

Kolme kõrge õukonna täievolilised komissarid, selleks, et piiritleda Kraakovi vabalinna 
territoorium, peale kohalike oludega tutvumist, tunnistasid ja kinnitavad käesoleva aktiga, et igale 
kolmest piirist olid piiritulpade püstitamine ka tegelikult teostatud, nii, nagu see oli käesoleva akti 
Artiklites II, III ja Ivsätestatud, kinnitades samamoodi topograafilise kaardi, milline oli jaotatud 
neljateistkümnesse ossa, õigsust ja originaalsust ja millisele oli lisatud mainitud piiri üksikasjalik 
kirjeldus, lisades sellele nende allkirjad ja vapipitsatid, kui kõigis üksikasjades Kraakovi vabalinna 
territooriumi piire Kuningriigiga, Preisimaa Sileesia ja Austria Galiitsiaga positiivselt määratleva  ja 
pidades seda Akti mainitud kaardi ja topograafilise kirjelduse koostisosaks.

Artikkel VI

Käesoleva Akti koopia, aga samuti neljateistkümnest osast koosneva kaardi ning 
topograafilisest kirjeldusest, kolme kõrge õukonna täievoliliste komissaride allkirjadega, mis tehtud 
peale määrava akti kolmekordset ratifitseerimist, asetatakse, kui tema valduste ulatuse tõestuse 
usaldusväärne dokument, Kraakovi vabalinna valitseva Senati  arhiivi.

Artikkel VII.

Selle kinnituseks T. M. Ülevenemaalise Keisri ja Poola Kuninga, T. M. Austria Keisri ja 
Ungari ja Böömimaa Kuninga  ning T. M. Preisimaa Kuninga, Poznani Suurhertsogi volinikud 
allkirjastasid jne.

See juhtus Kraakovis 16 (28 ) augustil 1818 aastal.
    (L.S.) Frederick-   (L.S.)Adolph-Charles (М.П.) Фридрихъ-Ав-  (М.П.)Адольфъ-Карлъ-

     Auguste Frederic de густъ Д Щврэ.             Фридрихъ
     d´Auwray.             Boscamp.                                                         Боскампъ.

   (L.S.)Joseph Comte   (L.S.)Jean Npene        (М.П.) Графъ Иосифъ   (М.П.)Графъ Иванъ 
 Wonzicki. Comte de Mettich. Водзицкий.             Фонъ-Меттихъ.

    (L.S.)Adam Boja-   (М.П.)Адамъ Бояновичъ.
nowicz.

    (L.S.) Em. Bar. Lipowski. (М.П.)Бар. Липовский.
    (L.S.)Emeric Blagoewich. (М.П.) Емерикъ Благовичъ.

*****

Nr.Nr 110 – 121.

1819 a. 8. (20) juuli. Üldised määrused piirangutest, mis on sõlmitud Austria, Suurbritannia, 
Preisimaa ja Venemaa vahel Frankfurdis Maine ääres (П.С.З. 27,867).  

((F. Martensi kommentaar)).

Aacheni kongressi puudutavad eelläbirääkimised tõid ilmselgelt esile erimeelsused, millised 
eksisteerisid Austria ja Venemaa vahel, vaadetes Euroopa poliitilise süsteemi aluste suhtes.Viini 
kabinet oletas, et see süsteem põhineb nelik-liidul, milline on sõlmitud Pariisis 8 (20) novembril 
1815 aastal ja seepärast, peab eelseisev kongress tegelema peamiselt Chaumont traktaadi 



uuendamisega. Sellest vaatepunktist pidid kõik Euroopa asjad olema lahendatud nelja suurriigi 
vaheliste läbirääkimiste ja kokkulepetega. (Vt. Austria 5 ja 16 aprilli 1818 a. memorandumid.). 
Peale selle tuli esile erimeelsus küsimuste suhtes, millised pidi sellel kongressil olema ära 
lahendatud. 

Venemaa, vastupidi, lähtus sellisest otsusest, et Euroopa poliitiline süsteem põhineb 
„vennalikus ja kristlikus liidus või siis suurel liidul“, milline on sõlmitud septembris 1815 aastal ja 
millisega liitusid peaegu kõik ülejäänud Euroopa riigid.  Siit järeldas Vene valitsus, et „kui 
tegelikult ka 14 (26) septembri Akt asutab suveräänide ja  nende rahvaste vahel kristliku 
vennaskonna, siis millisel viisil üks valitsus julgeb, nende endi osaluseta, otsustada teiste asju? 
Kuhu siis jääb sellisel juhul vastastikune kaitse?“ Seejuures, Venemaa valitsus käsitles alati 
novembri lepingut kui esitatud põhimõtte uut kinnitust. „Kuid me kunagi ei eeldanud“, jätkab 24 
juuni 1818 a. ettekanne, milline oli esitatud Pozzo-di-Borgo poolt Kõigekõrgema äranägemiseks, 
„et selle traktaadi alusel lepingulised riigid omavad õigust sekkuda teiste riikide siseasjadesse ja 
veel vähem sellistesse asjadesse, milliseid ei olnud kunagi traktaatidega määratletud“.

See arvamus oli veel üksikasjalikumalt arendatud memorandumis, milline oli ette nähtud 
edastamiseks kõigile kongressi liikmetele. „Euroopa“ räägitakse selles, „ asub rahus. Selle süsteem 
seisneb üldises liidus, millise aluseks on Viini Akt ja Pariisi traktaadid; millise printsiip on vennalik 
liitlasriikide ühendus; mille eesmärk on traktaatidesse usu rikkumatus“. See süsteem on 
Ettenägelikkuse asi ja tänu sellele saab rahvusvaheline kord samasuguse tugevuse nagu on 
tsiviilkorral.

Sellest vaatepunktist Venemaa valitsus 1818 aastal ei pidanuks kaasa tundma Viini õukonna 
pidevatele teiste riikide siseasjadesse sekkumiste katsetele. Ta ei nõustunud samuti Austria sooviga 
hoida „alaealise seisundis“ prantsuse rahvast. Venemaa valitsus mõistis, et Viini valitsus kardab 
kõvasti Venemaa „kolosaalset“  võimsust ja mõju Euroopa asjadele ja seepärast, püüab isoleerida 
teda riikidest, milliste huvidega on tal raske sattuda kokkupõrgetesse. Sellisteks riikideks on on : 
Prantsusmaa, Hispaania ja osalt Saksamaa ja peaegu kõik väikesed riigid. Lõpuks, selles oma 
poliitikas leiab Viini õukond Inglismaas kõige ustavama liitlase.

Kuid prints Metternich jäi seejuures oma arvamuse juurde, et kongressil peavad osalema 
ainult riigid, millised asutasid novembriliidu. Neist peab sõltuma kõigi küsimuste lahendamine ja 
suurte riikide tahe peab olema austatud kõigi ülejäänud Euroopa valitsuste poolt. (Письмо 
Меттерниха к гр. Каподистрия от 9-го марта 1818 г.). Neli liitlasriiki moodustavad ühe riigi ja 
nende sellises üksmeelsuses oletas Austria minister olevat parimat garantiid Euroopa päästmisel 
revolutsioonilisest propagandast. Metternich pidevalt, igal juhul, tugines sellele, et Euroopa „on 
üpris haige“ ja vajab head hoolitsust ja ravi. Euroopa, tema sõnade järgi, peab olema allutatud 
sellisele ravi protsessile, millist praktiseeritakse hullumajades. (Письмо Меттерниха к 
Нессельроде от 16-го мая 1818 г.). Sellest vaatepunktist Metternich mitte ainult ei rõhunud 
kõikide liitlas-valitsuste hädavajalikule väsimatule võitlusele revolutsionääride vastu, kes on 
valinud, tema sõnade järgi, Prantsusmaa oma agitatsiooni peamiseks tegevusväljaks, kuid äärmiselt 
hädavajalik on hoida ära selle agitatsiooni levimist Prantsusmaast väljapoole. „Prantslased“, tõestas 
prints, „mängivad vabadusega nii nagu muudegi paljude teiste asjadega, kuid sakslased hoiavad 
seda kohusetundlikult ja kõike võib oodata rahvalt, kes on nõnda maias igasuguste sütitavate ja 
fanaatiliste teooriate peale ja püsib nõnda kindlalt juba vastu võetud ideede juures“. Vaat, miks kõik 
valitsused peavad alaliselt olema valvel ja ei tohi teha vähimatki järelandmist uuenduste ja 
revolutsiooniliste ideede kaitsjatele. (Депеша Головкина 27-го мая (8-го июня) 1819 г.).

Kooskõlas nende poliitiliste printsiipidega tegutses prints Metternich ja nende eduks pidi 
tagama samuti ka Aacheni kongress. Meie tuleme hiljem tagasi kõigi nende Aacheni kongressi 
läbirääkimiste tundmaõppimisele ja käsitleme lähemalt selle poolt vastu võetud otsuseid.  Kuid siin 
ei saa ütlematta jätta, et Venemaa valitsus ei nõustunud kaugeltki kõigis küsimustes Viini kabineti 
arvamusega. Juba ülalpool oli mainitud, et Keiser Aleksandri peamine lähtepunkt erines 
märkimisväärselt Austria valitsuse ja selle juhi poliitilistest printsiipidest.  Erilise jõuga ütles Keiser 
välja oma vaate rahvusvahelistele suhetele üldises instruktsioonis kõigile vene saadikutele, milline 
oli saadetud Aachenist 3. (15) novembril 1818 aastal. Kõrgendatud kristliku moraali pürintsiibid, 



räägib novembri-instruktsioon, „millised lebavad rahvusvahelise õiguse alusena“, parandasid kõiki 
sotsiaalseid suhteid ja kehtestasid kindla korra rahvusvaheliste suhete valdkonnas. Seepärast 
põhineb kogu  rahvusvaheline kord Püha Liidu aktil ja selles väljakuulutatud põhimõtetes 
väljendatakse rahvaste südametunnistuse häält. Hoida ja igavikustada „suurt kristlikku 
assotsatsiooni“ - vaat, milles seisneb Keisri poliitika eesmärk. Selle eesmärgi saavutamiseks on 
hädavajalik, et kõik riigid imbuksid läbi muutumatust austusest rahvusvaheliste kohustuste vastu. 
Nende rikkumine aga peab kutsuma esile rahuldamise nõude ning isegi viie suurriigi ühise 
sekkumise. Eriti soovib Keiser näha rikkumatut liitu, milline ühendab teda Keiser Francoisiga, tema 
sõbraga. Venemaa ja Austria peavad, kogu Euroopa hüvanguks, käima käsi-käes.

Selline oli vaade, milline oli välja toodud Keiser Aleksanderi poolt Aacheni kongressi 
istungitel. See kinnistus veelgi veendumuses, et Pühas Liidus seisneb Euroopa pääsemise ankur ja 
Venemaa-Austria liidus seisneb parim tugi uuesti kehtestatud asjade korrale.

Sellise Keisri vaatega ei olnud mitte kõik tolle aja vene riigimehed täielikult nõus. Neist 
mõnede arvates ei olnud Aacheni kongress võimeline sundima piiramatu usaldusega suhtuma Viini 
õukonna poliitikasse. Muu-seas, Pozzo-di-Borgo, üpris märkimisväärse memurandumiga 19 (31) 
detsembrist 1818 aastast, iseloomustab üpris täpselt Austria Poliitikat ja tõestab, et sellele ei saa 
tugineda.Nagu saksa riik, räägib Pozzo-di -Borgo, Austria taotleb  kasusid, millised on eelkõige 
seotud eelkõige temale kuuluva keiserliku krooniga, kuid samal ajal ta ei kavatse sellest tulenevaid 
kohustusi täite, ega ka kanda nendest tulenevat vastutust. Nagu Euroopa riik, Austria soovib olla 
üldise süsteemi keskuseks ja olla planeediks, millise ümber tiirlevad kõik ülejäänud riigid, nagu 
selle „sputnikud“.  „Austria illusioon läheb niivõrd kaugele“, jätkab Pozzo-di Borgo, „ et ta tihti 
loeb sputnikute hulka isegi Inglismaa. Kuid miks ta langeb sellistesse illusioonidesse? Millele on 
suunatud kõik tema jõupingutused?“. „Kolm viirastust“, vastab Pozzo, „mida Viini Õukond taotleb: 
oma Prantsusmaa vastaste sõdade mälestamine, kartus näha türklasi veelgi kaugemale Aasiase 
tõrjutuna ja hirm mõtte ees, et Poola asub konstitutsioonilise juhtimise all. Olemata võimeline või 
oskamata olla iseenesest tugev, otsib Austria oma jõudu poliitilistes intriigides“. Austria ärgitab 
kõikjal kartust ja viitab mingitele ohtudele, milliseid ei eksisteeri, kuna ta mõistab väga hästi, et 
sellisel viisil on tal võimalus tegutseda ja mängida  olulist poliitilist rolli. Eriti aga ta kardab 
Venemaad ja seepärast, ta tõstatab kõikjal  kartusi tema võimsuse ja kavatsuste suhtes. Kuid senini 
kõik Viini Õukonna sepitsused jäid tulemusteta, sest, et  positiivsed faktid räägivad otse nende 
vastu.  Kord juba võetud suunas peab Venemaa tegutsema ka tulevikus. 

Venemaa poliitika ülesanded Austria suhtes on formuleeritud Pozzo-di – Borgo poolt 
järgmistes märkimisväärsetes sõnades: „Teha temaga koos head; mitte teha temaga miskit halba, 
kuid mitte kuidagi ei või lubada, et ta meid solvaks“. 

Me näeme hiljem, kuivõrd Venemaa-Austria läbirääkimistel saab kinnituse tema, kui ühe 
eriti tähelepanuväärsematest vene diplomaatidest, arvamus.Kuid igal juhul jäi Keiser Aleksander 
kindlaks oma liidule Austriaga, kuid samal ajal jätkas selle poliitikasse ettevaatlikku suhtlumist. 
Küsimustes, millised ei puudutanud Venemaa vahetuid huve, nõustus Keiser  Viini õukonna sihtide 
toetamisega, lootes sel viisil tagada enesele Austria abi ja koostegevus neil juhtudel, kui olid 
puudutatud tema Keisririigi huvid.

Nii Keiser, komisjoni, milline oli asutatud Frankfurdis, et määratleda täpsemalt Lääne-
Euroopa riikide territoriaalsed piirid, pikkade läbirääkimiste jooksul täitis mitmeid kordi Viini 
õukonna palvet, et toetada tema soovi oma kindla sõnaga. Aacheni kongressil oli määratletud, et 
kõik lepingud, millised määratlesid täpselt Lääne riikide piire, milliste territoriaalne koosseis oli 
määratletud üldistes joontes Viini kongressi aktis, pidid olema lidetud üheks üldiseks Aktiks. Selle 
ülesande lahendamise võttis enesele spetsiaalne komisjon, milline moodustati Frankfurdis ja selle 
peamisteks liikmeteks olid nelja suure riigi volinikud.

Komijoni poolt lõpuks väljatöötatud traktaadid on, järelikult, Viini kongressi Akti täiesti 
hädavajalikuks lisaks. Venemaa kabinet ei tekitanud omalt poolt mingeid probleeme, et Frankfurdi 
komisjoni poolt koostatud traktaadid saaks viivitamatult ratifitseeritud. 1819 aasta detsembris anti 
Vene ratifitseerimiskiri Viinis üle, et see säilitataks Austria Riiklikus Arhiivis, millises asus samuti 
Viini kongressi Akt.



Frankfurdi aktide sõlmimise suhtes oli Venemaa valitsus sunnitud veenduma selles, et ei 
võinud täiesti usaldada prints Metternichi poliitikat. Konfidentsiaalsete andmete alusel, tal oli 
põhjust arvata, et Bavaaria protest Frankfurdi traktaatide suhtes oli tehtud mitte teisiti, kui Austriaga 
eelnevalt tehtud kokkuleppe alusel. Just nagu Viini õukond kutsub esile ja avaldab protesti Akti 
suhtes, milline on allkirjastatud ka tema voliniku poolt. Krahv Golovkinile oli tehtud ülesandeks 
aidata kaasa sellise kummalise fakti selgitamisele. (Депеша к графу от 29-го октября 1819 года)ю

*

Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

28 mai (9 juuni) 1815 a. Viini kongressi peamine Akt ja 8 (20) novembri, sama aasta, Pariisi 
traktaat sisaldavad eneses mõningad otsused, millised nõudsid, selleks, et need ellu viia, edasisi 
läbirääkimisi ja korraldusi ja seepärast Nende Keiserlikud ja Kuninglikud Majesteedid ja 
Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja Austria Keiser, Ungari ja Böömimaa Kuningas, 
Suurbritannia Ühinenud kuningriikide ja Iirimaa Kuningas ja Preisimaa Kuningas määrasid selleks 
spetsiaalsed volinikud. Soovides praegu võtta üheks Aktiks kokku  erinevad otsused, erinevaid seda 
puudutavate läbirääkimiste tingimusi, et kinnitada neid viisakate ratifitseerimistega, Nende 
Majesteedid tegid oma volinikele ülesandeks koostada neist tingimustest järgmise nimetuse all olev 
leping: Ffrankfurdis kogunenud piiride määratlemise komisjoni üldine otsus, ja lisada sellele aktile 
kõik seda asja puudutavad spetsialsed konventsioonid.

Selle tulemusel, ülalpoolmainitud riikide kõrged valinikud, ja nimelt:
T. M. Ülevenemaalise Keisri Poola Kuninga poolt:
parun Ivan Anstet, ((Jean d´Anstett, Иванъ Анстетъ)) Tema Majesteedi Salanõunik, 

erakorraline saadik ja täievoliline minister Saksamaa Püha Liidu juures ja Püha Aleksander Nevski, 
Püha Vladimiri Suure Risti teise järgu ordenite kavaler jne. 

T. M. Austria Keisri Ungari ja Böömimaa Kuninga poolt:
parunJean-Philippe Baron de Wessenberg, Tegev-salanõunik, T. K. K Apostelliku Majesteedi 

kammerhärra ja Kuninglik-ungari St. Etienne, Suure Risti, sõjalise ja vaimuliku St Maurice ja 
Lazare ordenite kavaler jne.

T. M. Suurbritannia Ühinenud Kuningriikide ja Iirima Kuninga poolt:
Austatud Richard le Poer Trench, Comte de Clancarty, Vicomte Dunlo, Baron Kilconel, 

Baron Trench de Garbally, Suurbritannia Ühendkuningriikide ja Iirima peer, nii Suurbritania kui ka 
Iirimaa salanõukogude liige, T. Suurbritannia Majesteedi erakoraline saadik T. M. Madalmaade 
Kuninga juures ja Sukapaela kuulsuse ordeni Suure Risti kavaler; 

T. M. PreisimaaKuninga poolt:; 
Hr. Charles-Guillaume Baron de Humboldt ((Барон Карлъ-Вильгельмъ Гумбольдъ)), 

Tema riigiminister, kammerhärra, erakorraline sadik ja täievoliline minister Tema Suurbritannia 
Majesteedi juures ja Punase Kotka ja Preisi Raudristi esimese järgu ordenite kavaler jne.

Käsitlenud vastastikku neile antud volitusi, millised leiti olevat ettenehtud vormis ja korras 
olevad, otsustasid  koostada käesoleva üldise ja lõppliku akti ning kinnitada oma allkirjadega selle 
järgnevalt esitatud Artiklid:

Artikkel I.

T. K ja K. Apostellik Majesteet, Tema pärijad ja järeltulijad hakkavad omama oma täielikus 
riiklikus valduses ja omanduses alljärgnevaid maid, mis on  tagasi antud Münchenis 14 aprillil 1816 
aastal allkirjastatud ja liidetud üldisele traktaadle lisatud lepinguga  T. M. Bavaaria Kuningale 
loovutatud ja nimelt:

1)L´Innviertel ja osad Hausruckviertel, millised olid loovutatud Austriale 1809 aastal.
2)Salzbourgi Hertsogiriik, sellisel kujul, nii nagu seda valdas Austria 1809 aastal, erandiks: 

Waging, Tittmaning, Teisendorf ja Laufeni fogtkonnad, st. need nende osad, millised asuvad 



Salzachi ja Saale jõe vasakul kaldal; need osad jäävad Bavaariale.
3)Tyroli abtkond Vils.

Artikkel II.

Tagasi loovutatud maade, millised on nimetatud käesoleva otsuse Artikkel I,  asemele T. M. 
Bavaaria Kuningas, tema pärijad ja järeltulijad , hakkavad omama täielikus valduses ja riiklikus  
omanduses järgmisi valdusi, millised on loovutatud T. M.  ja K. Apostelliku Majesteedi poolt:

1)Reini paremal kaldal.
a)Varem Fuldoisi vürstiriigile kuulunud fogtkonnad:Hammelbourg, võttes sellesse veel 

Tulba ja Salek ja veel Brückenau koos Motteniga, Weihers fogtkond, erandiks Meltersi ja 
Hattenrodt asum, (see fogtkond kuulus Viini kongressi Akti Artikkel XL järgi Preisimaale, kuid oli 
vahetatud Saalmünsteri, Uerzel, Sannerz ja Huttensche-Grund, millised on antud Hesse 
kuurvürstile, fogtkonna vastu, samuti osa Biebersteini fogtkonnast, millises asuvad: asulad Batten, 
Brand, Dietges, Findlos, Liebhardt, Melperz, Ober-Bernhardt koos küladega: Steinbach, Saiffert ja 
Thaiden;

b)Redwitzi fogtkond, mis suletud Bavaaria valdustese ja mis on loovutatud T. K. ja K. 
Apostellik Majesteedi poolt.

c) Osa Wertheimi fogtkonnast, milline asub põhja pool teed, milline jookseb 
Lengfourthist Würzbourgi, sellisel kujul, nagu see oli loovutatud T. K. Kõrguse 
Badeni Suurhertsogi poolt lepingu alusel, milline on sõlmitud 10 juulil 1819 aastal ja 
milline on lisatud käesolevale otsusele.

                             II. Reini Vasakul kaldal.

     Endises Sarre departemangus:
a) Endises Mont-Tonnerre departemangus:

1)Deux-Ponts, Kayserslautern ja Spire ringkonnad; sellest viimasest jäetakse välja Worms ja 
Pfeddersheimi kantonid.
2)Alzeey ringkonnas Kirchheim-Poland kanton.

b)Kantonid: Waldmohr ja Bliescastel ja kanton Kusel, erandisk Schwarzerden, 
Reichweiler, Pfeffelbach, Ruthweiler, Burg-Lichtenberg ja Thallichtenberg; St. Wendel kantonis: 
Saale, Niederkirchen, Bubach, Marth, Hoff ja Osterbrüken; Grumbachi kantonis: Eschenau ja St. 
Julian.

          c)Landu, Bergzabern ja Langenkandeli kantonid ning kogu see osa Alam-Reini 
departemangust, milline asub  Lauteri jõe vasakul kaldal ja mis on Prantsusmaa poolt loovutatud 8 
(20) novembri 1815 aasta Pariisi traktaadiga. 

On ise-enesest mõistetav, et mainitud asulmid on loovutatud koos neile kuuluvate 
karjamaadega.

Artikkel III.

Landau linn kuulutatakse sõjalises mõttes üheks Saksamaa Liidu kindluseks; kuid see 
korraldus ei kitsenda milleski T. M. Bavbaaria Kuninga riikliku võimu õigusi selle linna üle.

Artikkel IV.

T. M. Bavaaria Kuningas ühendab samuti oma valdustega järgmised fogtkonnad: 
Miltenberg, Amorbach, Heubach ja Alzenau sellisel kujul, millistes piirides nad on Frankfurdi 
komisjoni  läbirääkimiste tulemusel, loovutatud T. M. Hesse Suurhertsogi poolt 30 juuni 1816 aasta 
lepingu alusel, milline on lisatud käesolevale otsusele.



Artikkel V.

Piir Prantsusmaa ja Bavaaria valduste vahel hakkab olema Reini vasakul kaldal seesama, 
milline 8 (20) novembri 1815 aasta traktaadi järgi eraldab Saksamaa Moselle ja Alam-Reini 
departemangudest kuni Lauterini; edasi on piiriks see jõgi kuni selle Reini suubumiseni; kuid 
Weissenbourgi linn, millise kaudu see jõgi jookseb, jääb tervikuna Prantsusmaale ja 
ümbruskonnaga, millise raadius Lauterni vasakul kaldal peab olema mitte enam kui 1000 latti ((4 
km)).

Artikkel VI. 

T. M. K. Baadeni Suurhertsogi valduste kaudu rajatakse Würzbourgist Bavaaria valdusteni 
Reini vasakul kaldal kulgev sõjatee. See määratakse sellisel viisil, et see oleks T. K. Suurhertsogile 
ja Ta alamatele võimalikult vähe koormav; selleks vajalikud korraldused määratletakse täpipealt T, 
K. Bavaaria Kuninga ja T. M . K. .Baadeni Suurhertsogi vahel sõlmitud spetsiaalse lepinguga. 

Artikkel VII.

Otsused loovutamisest ja valduste tagastamisest ning muudest tingimustest, millised on 
sätestatud 14 aprilli 1816 aasta Müncheni lepingu erinevates artiklites, olid juba kinnitatud ja nende 
järgi tulenes kõigi vahetuse või loovutamise teel saadud maade valdamine, peale ainult Wertheimi 
fogtkonna osa, millist mainiti käesoleva otsuse Artikkel II, millise lõpliku saatuse määramine oli 
antud lahendada Frankfurdi komisjonille. Mistõttu selle lepingu kõik artiklid on lisatud käesolevale 
traktaadile; kuid  neljanda artikli järgi tuli teha spetsiaalne otsus. Selles artiklis on öeldud: „Nii, 
nagu Riedis sõlmitud  traktaadi järgi Bavaaria, tema poolt loovutatud maade vastu, oli lubatud 
valduste kompaktsus, siis Austria Keiser tunnistab, et T. M. Bavaaria Kuningas omab õigust nõuda 
hüvitust selle eest, et Ta väljendas nõusolekut rahulduda valdustega, millised ei puutu tema valduste 
piiridega kokku“.

„Sellise hüvituse kohta tehakse otsus Frankfurdis samal ajal ja sellisel viisil, nagu muu, 
milline puudutab Saksamaa valduste piire“.

„Seejuures T. K. Austria Keiserit kohustatakse maksma T. K. Bavaaria Kuningale 
mõningase, Nende vastastikusel nõusolekul määratletud kujul rahalise hüvituse summa, enne kui 
Frankfurdi läbirääkimised edukalt lõppevad ja sellisest ajast peale, kui Bavaaria võib saada 
kindlaksmääratud positiivse hüvituse valduste vahetu paiknemise õigusest loobumisest nõustumise 
eest“.

Selle tingimuse täitmiseks Frankfurdi läbirääkimiste volinikud nõustusid toimetama 
Bavaariale viisaka hüvituse tema poolsetest maade vahetu paiknemise õigustest loobumisest 
nõustumise eest. Kuid Bavaaria õukond ei võtnud seda vastu, milline oli nende läbirääkimiste 
tulemusel nimetatud, kuigi see võis olla täiesti piisav asendus nende õukonna poolt loovutatud 
õiguse eest ja seepärast kõged lepingu-pooled peavad hävinenuks nende suhtes olevad kohustused, 
kuna need olid alati  ainult tinglikud ja võimalust-mööda täide viidud. Seejärel kõik mainitud 
Müncheni traktaadi Artikkel IV ja selle lisapunktides sätestatud otsused kaotavad oma jõu ja neid ei 
tohi mitte mingil juhul, ega mingil ajal, ega mingis suhtes lugeda kohustusteks, nii mingile riigile 
kasu andmiseks, ega ka teise riigi poolsete ohvrite nõudmiseks; ja kõrged lepingupooled 
tunnistavad pidulikult valduste seisundit Saksamaal selle täpsel kujul, kuidas need on käesoleva 
otsusega määratletud.Seejuures ainiti, T. M. ja K. Apostellik Majesteedi poolt Bavaariale lubatud 
1816 a. Müncheni läbirääkimiste tulemusel, ajutine ja tinglik aastatulu 100,000 kuldeni muutub 
vahetuks ning igaveseks.

Artikkel VIII.



T. M. ja K Apostellik Majesteet Enda, oma pärijate ja järglaste eest, loovutab T. K. K. 
Baadeni Suur-hertsogile Geroldseck krahvkonna, milline sai Austriale 28 mai (9 juuni) 1815 aasta 
Viini kongressi Artikkel LI määruste järgi. Selle asemele T. K. M. Baadeni Suurhertsog annab T. K. 
ja Apostellik Kuninglikule Majesteedile täielikku kasutusse selle osa Wertheimi fogtkonnast, 
millised on mainitud käesoleva otsuse Artikkel II. 

Artikkel IX.

8 (20) novembri 1813 a. Frankfurdi lepingu lisaartiklid, millised sisaldasid endas Baadeni 
Suurhertsogile koormavaid otsuseid, mis on käesoleva akti kaudu kuulutatud tühistatuks. T. M. K. 
Suurhertsog, Tema pärijad ja järeltulijad vabastatakse igaveseks ajaks nende tingimuste täitmisest ja 
käesolevad Suurhertsiogiriigi valduste ruum ja piirid on sellega pidulikult tunnistatud.

Artikkel X.

Baadeni Suurhertsogiriigis on pärimisõigus, milline on annetatud Hochbergi krahvidele, 
Tema lahkunud Charles-Frederici poegadele, on volinike poolt, lepinguliste riikide nimel, 
tunnistatud. Spetsiaalne leping, milline sisaldab eneses Artikleid IX ja X, on lisatud käesolevale 
otsusele.

Artikkel XI.

T. M. Preisimaa Kuningas, Tema pärijad ja järeltulijad hakkavad Sarre ja Moselle 
departemangude ringkondi omama oma täielikus riiklikus valduses ja omanduses, millised traktaadi 
jõul, milline on sõlmitud 8 (20) novembril 1815 aastal, loovutatud Tema Kristlikeima Majesteedi 
Õukonna poolt, kes allkirjastasid mainitud traktaadi.

Artikkel XII.

T. M. Austria Keisri poolt T. M. Preisimaa Kuningale T. K. ja K. Apostellikule Majesteedile 
28 mai (9 juuni) 1815 aasta Viini kongressi akti Artikkel LI jõul loovutatud Sarre departemangu 
ringkonnad, aga samas ka ringkondade osad, millised asuvad Moselle jõe paremal kaldal, millised 
kuulusid varem Luksemburgile ja Moselle departemangu ringkonnad, millised on loovutatud Tema 
Kristlikeima Majesteedi poolt 18 (30) mai 1814 a Pariisi traktaadi tingimuste järgi, erandiks need 
maad, millised käesoleva otsuse Artikkel II alusel on antud Bavaariale, Tema Preisi Majesteet, Tema 
pärijad ja järeltulijad hakkavad omama täielikus riiklikus valduses ja omandis kõiki nimetatud 
ringkondi ja maid, ainult peale nende, millised Tema Majesteedi nõusolekul, käesoleva otsuse 
Artikklite XXVII, XXVIII ja XXIX alusel ja mis antud risti vastu  Viini kongressi  Artiklitega 
XLIX ja L võetud kohustusi, on tehtud teine määramine.

Artikkel XIII.

Kooskõlas sellega ja nende loovutuste tulemusel, hakkab Preisimaa valduste piir olema 
järgmine:

Alates Moselle ja Sure jõe ühinemise kohast, kus asub Preisimaa piiride äärmine punkt, 
milline on nimetatud Viini kongressi akti Artikkel XXV, jookseb piir mööda Mosellet üles kuni 
Perleni, milline jääb Preisimaale; sealt see suundub Launsdorffi, Wallwichi, Schardoeffi, 
Niederweilingi ja Pellweileri, (jättes kõik need kohad koos nende karjamaadega Prantsusmaale) 
kuni Houvreni; sellest kohast see jookseb mööda Sarrebruki maade vana piiri mööda, jättes Sarre-
Louisi ja Sarre vood koos kohtadega, millised asuvad paremal kaldal (s.t. endise Sarre 
departemangu) ja koos nende karjamaadega Preisimaa valdusesse. Sarrebruki piiridest hakkab see 



joon olema sama, milline 8 (20) novembri 1815 aasta Pariisi Traktaadi Artikkel I jõul eraldab 
Prantsusmaa Saksamaast, kuni Blies-Rauschbachini; kõik, kuulub selle punktini Saksamaale, 
hakkab  kuuluma T. M. Preisimaa Kuningale.

Sellest punktist, kus Blies-Rauschbach, milline kuulub Preisimaale, lõppeb Prantsusmaa piir, 
- kuni Braitenbachi külani, milline hakkab kuuluma Bavaariale, piiriks Nende M. Preisimaa ja 
Bavaaria Kuningate valduste vahel, peab olema joon, milline eraldab Preisimaa kantonid: d
´Arneval, d´Ottweiler ja St. Wendel Bavaaria kantonitest :kantonid Blies-Castel ja Waldmohr.

Mainitud kantonite piirid, millised tingimuste järgi peavad olema Preisimaa ja Bavaaria 
vahelisteks piirideks, on mõistetavalt needsamad, millised eksisteerisid 18 (30) mai 1814 aasta 
Pariisi rahulepingu sõlmimise ajal.

Braitenbachist jookseb uus piird´Ottweileri, Tholey ja Wendeli kantonite kaudu sellisel 
viisil, et esimeses on asulad Werschweiler, Doerrenbach, Werhshauseni mõis ja asulad Steinbach, 
Mainzweiler ja Urexweiler, ja teises asulad Namborn, Guidesweiler, Gronig, Ossenbach koos 
Oberthali, Immweilweri, Elmeren, Bliesen, Niederhofen, Winterbach, Alzweiler ja Marpingen koos 
karjamaadega jääksid Tema Hiilguse Saxe-Cobourgi Hertsogile aga kõik selle muud osad Preisimaa 
valdusesse; aga kolmandas kantonis (St. Wendel)vastupidi, ühed asumid ((communes)) Hasborn, 
Dautweiler ja Theley, koos nende karjamaadega peavad kuuluma Preisimaale, aga kõik muud – 
Saxe-Cobourgi Hertsogiriigi osaks, osalt d´Oldenbourgi Suurhertsogiriigi osaks.

Sealt jookseb piir Wadern ja Hermeskeili kantonite kaudu, jättes esimesse asumid 
Neunkirchen, Sellbach, Gonnesweiler ja Eyweiler ja teise asumid Soetern, Boosen ja 
Schwartzenbach koos karjamaadega, T. K. M. Oldenbourgi Suurhertsogi valdusesse, ülejäänud aga 
Preisimaa valdusesse; seejärel jookseb see joon mööda Hermeskeil ja Birkenfeld kantonite vahel 
(see viimane hakkab tervikuna kuuluma Oldenbourgi Suurhertsogile) ja jaotab Herrsteini ja 
Rhauneni kantonid sellisel viisil, et esimeneläheb T. K. M. Oldenbourgi Suurhertsogi valduste 
juurde, erandiks kommuunid Hottenbach, Hellertshausen, Asbach, Schauren, Kempfeld ja 
Bruchweiler, millised koos oma karjamaadega peavad jääma Preisimaale, aga teine (Rhaunen) 
hakkab tervikuna kuuluma Preisimaale, erandiks asum Bodenbach, milline koos karjamaadega 
antakse Oldenbourgi Suurhertsogile.

Jõudnud piirini, milline 1814 aastal 18 (30) mail eraldas Sarre departemangu Reini ja 
Moselle departemangust, jookseb uus piirijoon mööda seda kuni ühinevad Glan ja Nahe jõgi, 
lahutades Preisimaa valdustest osa Herrsteini kantoni valdustest, milline, nii nagu on ülalpool 
öeldud, peab kuuluma Oldenbourgi Suurhertsogile ja Meisenheimi kanton, milline saab Tema 
Hiilguse Hesse-Hombourgi Maakrahvile ((Landgrave)). Kahe mainitud jõe ühinemisekohast, see 
joon langeb kokku piiriga, milline oli määratletud Viini kongressi akti Artikkel XXV ja kinnitatud 
käesoleva otsusega.

Artikkel XIV.

T. M. Preisimaa Kuningas ühendab oma Suurhertsogiriigiga Alam-Reini kõik ringkonnad ja 
maad, millised asuvad eelmises artiklis kirjeldatud piirides.

Artikkel XV.

Mayence kindluses vägede pidamise õigust hakkavad  võrdselt kasutama T. M. Austria 
Keiser ja T. M. Preisimaa Kuningas ja selle kindluse garnison hakkab koosnema võrdsest arvust 
Austria ja Preisimaa vägedest.T. K. H. Hesse Suurhertsog omab samuti õigust pidada selles 
kindluses ühte oma vägede pataljoni.

Artikkel XVI.

Eelmise Artikli sätete tulemusel, Nende Majesteedid Austria Keiser ja Preisimaa Kuningas 
hakkavad omama õigust nimetada kordamööda, iga viie aasta pärast, Mayence kindluse 



komandandi ja sellisel viisil, et kui kuberneri koht täidetakse Austria kindraliga, siis komandandi 
koha saab Preisimaa kindral, aga kui kuberneriks saab Preisimaa alam, siis komandandiks hakkab 
olema Austria teenistuses olev kindral. Otsustatakse samuti, et suurtükiväe juhtimine hakkab 
olema , nagu seni, usaldatud Austriale aga insenervägede osa Preisimaale.

Artikkel XVII.

T. K. M. Hesse Suurhertsog loovutab T. M. Preisimaa Kuningale ja eraldab Tema 
Majesteedi, Ta pärijate ja järeltulijate täielikku riiklikku valdusse Westphalie Hertsogiriigi sellisel 
kujul, nagu seda valdas T. K. M. Suurhertsog ise 28 mai (9 juuni) 1815 aasta Viini kongressi 
lõppakti allkirjastamise ajal.

Artikkel XVIII.

T. K. M. Hessse Suurhertsog annab üle T. M. Preisimaa Kuningale, Tema pärijatele ja 
järeltulijatele kõik oma, ni riigivõimu, kui ka feodaalse ülemvõimu õigused Wittgenstein-
Wittgensteini ja Wittgenstein-Berlebourgi krahvkondade üle.

Need valdused hakkavad seisma Preisimaaga suhetes, millised on kehtestatud Saksamaa 
Liidu Konstitutsiooniga kõigi endiste Keiserlike Valitsejate üle, kes on praegu allutatud kohalike 
Valitsejate võimule.

Artikkel XIX.

T. K. M. Hesse Suurhertsog, temama poolt loovutatud maade ja õiguste vastu hakkab 
omama, aga samavõrd Tema pärijad ja järeltulijad, oma valduses:

Esiteks, kõigi riigivõimu õigustega: 
d´Isenbourgi printside ja krahvide maad, nende seas Heusenstammi ja d´Eppertshauseni 

külad, erandiks ainult ringkonnad, millised on loovutatud T. K. M Hesse Kuurvürstile käesoleva 
otsuse Artikkel XXV alusel; ja samuti kõigi riigivõimu õigustega: krahv Solms-Rödelheimi ja krahv 
d´Ingelheimi valdused , millised olid varem endise Frankfurdi departemangu osaks; millised 
valdused asudes ka neis külades hakkavad olema Hesse Suurhertsogiriigis suhtes, millised on 
kehtestatud Saksa Liidu Konstitutsiooniga endiste Keiserlike Valitsejate üle, kes on praegu allutatud 
kohalike Valitsejate võimule.

d´Isenbourgi krahvide suhted d´Isenbourgi Printsi suhte hakkavad olema needsamad, 
millised eksisteerisid enne Reini Liidu asutamist; kuid riigivõimu õigused peavad kuuluma ülalpool 
mainitud Artikkel XXV alusel  ainult Nende Kuninglikule Kõrgusele Kuurvürstile ja Hesse 
Suurhertsogile.

Teiseks, omandiõigusega:  soolakaevandused, millised asuvad Kreuznachi külakese 
karjamaal ja soolaleiukohad, millised kuulusid temale 28 mai (9 juuni) Viini konverentsi Akti 
allakirjutamise ajal; kuid Münsteri soolakaevandused, kui eraomandis olevad, välistatakse sellest 
meelega.Riigivõimu õigused nende kohtade ja soolakaevanduste üle hakkavad, nii nagu varem, 
kuuluma T. M. Preisimaa Kuningale.

Artikkel XX.

T. K. M. Hesse Suurhertsog, Tema pärijad ja järeltulijad hakkavad omama oma täielikus 
valduses, koos kõigi omandiõiguste kui ka riigivõimuga: 

esiteks, d´Alzei ringkonna (erandiks Kirchcheim-Poland kanton) ja Pfeddersheimi ja Worms 
kantonid Spire ringkonnas, sellisel kujul, nii nagu need maad asusid 3 novembril 1815 aastal ja siis 
eksisteerinud Wormsi juhatuse all, pannes tähele seda, et Preisimaa valduste piirid, seal, kus need 
puutuvad kokku d´Alzei ringkonna piiridega, jääksid täpselt vastavaks 28 mail (9 juuni) 1815 aasta 
Viini Kongressi Akti Artikkel XXV otsustele; 



teiseks, Mayence linn koos piirkonnaga, kaasa arvatud Kassel ja Kostheim; kuid kõik see, 
mis moodustab kindlust, kuulutatakse Saksa Liidu omandiks.

Artikkel XXI.

Kõik kindlustused, hooned, maad ja tulud, millised kuuluvad Mayence kindlusele sel ajal, 
kui ta, kooskõlas 23 aprilli 1814 aasta otsusega, antud liitlaste vägedele (milline, muideks, ei oleks 
olnud nende summade sihtotstarve, millised on määratletud kindluse ülalpidamiseks või olid 
kasutatud millegile muule), laekub erandlikult kindluse juhatuse käsutusse ja hakkavad olema 
nüüdsest varade osaks, milline on määratletud selle ülalpidamiseks.

Artikkel XXII.

Nii, nagu riigivõimu kõik õigused Mayence linna üle kuuluvad T. K. M. Hesse 
Suurhertsogile, siis ka kohtuasjade ajamine, andamite ja igasuguste maksude kogumine, samamoodi 
ka kõik muud tsiviiljuhtimise osad tehakse eranditult ülesandeks ametnikele, kes on selleks 
määratud T. K. Majesteedi poolt ja nii nagu kuberner, aga ka kindluse komandant hakkavad, 
vajadusel, osutama neile selles vajalikku abi. Kuid kindluse sõjaväelisele juhtkonnale antakse võim, 
milline on hädavajalik neile pandud kohustuste täitmiseks vabaks ja sõltumatuks tegevuseks. Tsiviil 
ja kohalik juhtkond hakkavad olema neile allutatud kõiges, mis puutub linna kaitsmisse ja üldse 
sõjalisteks vajadustesse ning meetmetesse.  Ja nimelt selleks antakse sellele politseiline võim, kuid 
vaid selle arvestusega, et tsiviilametnik, kes on ametisse nimetatud T. K. M. Suurhertsogi poolt, 
osaleks sarnaste asjade käsitlemise puhul alati sõjaväe ülemuste nõupidamistel. Politseilised 
korraldused ja käsud kuulutatakse välja kindluse juhtkonna poolt, kuid linna politsei juhataja 
järelvalve all.  Linnavahid hakkavad olema, nagu tavaliselt, olema kindlustes, sõjaväelaste juhtimise 
all ja nad ei või teisiti koguneda, kui viimaste nõusolekul. Nekrutite võtmist teostatakse linnas 
vabalt ja igasuguste tsiviilvõimude poolsete takistuste tekitamisteta.  Sõjaväe juhtkond, vastutades 
linna praeguse väliskaitse eest, kui ka sisekorrast kinnipidamise eest ja omades selle tagamiseks 
õigust võtta igasuguseid ettevaatusmeetmeid, võib väljaspoole kindlust paigutada  pikette või 
eelposte. Kuid sõja ajal või kui Saksamaad ähvardatakse sõjaga ja kindlus kuulutatakse 
piiramisseisukorras olevaks, muudetakse sõjaväe ülemuste võim piiramatuks ja see ei hakka omama 
mitte mingeid piire, peale nende, millised on kirjutatud ette mõistlikkusega, tava või rahvusvahelise 
õigusega.

Artikkel XXIII.

T. K. M. Hesse Suurhertsog nõustub, et Preisimaal oleks vägedele, millised marsivad 
Erfurtist Eisenach, Hersfeld, Giessen ja Wetzlari ja Coblence kaudu, tema valdusi läbiv sõjatee, ja 
samuti, et need väed, millised tulevad Mayencest või sinna lähevad, omaksid vaba pääsu, Bingeni 
kaudu, mööda Coblence teed. 

Ööbimis- ja puhkekohtadega varustatud tee määramine Austria vägedele, milline peab 
moodustama osa Mayence garnisonist, lükatakse edasi kuni Austria ja Hesseni valitsuste vahel 
sõlmitakse selles suhtes spetsiaalne konventsioon.

T. K. M. Hesse Suurhertsog nõustub samamoodi sellega, et Bavaaria omaks sõjatee Tema 
valduste kaudu vägedele, milised marsivad läbi tema valdustes Reini paremal kaldal, oma selle jõe 
vasakul kaldal asuvatesse uutesse soetatud valdustesse. Mis aga puutub ööbimiskohti ja puhkepaiku 
ning teisi sellesse puutuvaid korraldusi, siis need määratletakse täpselt T. K. Bavaaria Kuninga ja T. 
K. M. Hesseni Suurhertsogi vahel sõlmitava spetsiaalse konventsiooniga.

Artikkel XXIV.



Kohustused, millised on võetud T. K. M. Hesse Suurhertsogi poolt 11 (23) novembri 1813 
aasta Frankfurdi lepingu lisaartiklites tühistatakse ja neis artiklites raskendavad tingimusi ei tohi 
mitte mingil juhul ega mingil ajal enam lugeda T. K. Majesteedile või Tema pärijatele ja 
järeletulijatele kehtivaks kohustuseks.

Artikkel XXV.

T. K. M. Hesse Suurhertsog tagastab T. K. M. Hesse ValijavürstileDorheimi fogtkonna ja 
peale selle vahetuseks Rodheimi, Ortenbeergi ja Babenhauseni fogtkondadele, millised kuulusid T. 
K. M. Valijavürstile pool Vilbelit, asumid Münzenberg, Traismünzenberg, Assenheim, Heuchelheim 
ja Burggraefenrode, loovuitab Temale järgmised maad, nimelt:

1)kohakesed: Grossauheim, Grosskrotzenbourg ja Oberrodenbach, ja Suurhertsogile 
kuuluvast Praunheimist poole; 

2)osa d´Isenbourgi valdustest, millised on moodustatud  Diebach, Laugenselbold, 
Meerholtz, Lieblos, Wächtersbach, Spielberg ja Reichenbach ametkondadest ((fogtkondadest)) 
(Gerichte) ja Wolfenborni külast.

Artikkel XXVI.

T. K. M. Hesse Suurhertsog, täites 28 mai (9 juuni) 1815 aasta Viini kongressi Akti Artikkel  
XLVIII otsuseid, tagastab Tema Hiilgusele Hesse-Hombourgi Landkrahvile kõik valdused, tulud, 
õigused ja muud poliitilised kasud, millistest ta oli Reini Liidu asutamisega ilma jäetud. 

T. K. M. Hesse Suurhertsogi ja Tema Hiilguse Hesse-Hombourgi Landkrahvi vahel 
sõlmitakse perekonna akt, et kooskõlastada käesoleva lepingu otsused endiste, senini eksisteerivate 
perekondlike tingimustega ja otsustega.

Artikkel XXVII.

Viini kongressi Akti Artikkel XLIX alusel on määratud eraldada endisest Sarre 
departemangust ringkond, et see anda osade kaupa Nende K. M. Oldenbourgi Suurhertsogi, Lubecki 
ja Mecklenbourg-Strelitzi Printsi, Nende Hiilguse Saxe-Cobourgi, Hesse-Hombourgi Hertsogi ja  
Pappenheimi krahvile; hiljem see ringkond sai laienduse T. M. Preisimaa Kuninga  poolt T. H. 
Saxe-Cobourgi Hertsogi ja T. M. Preisimaa Kuninga osale, auavaldusena Temale loovutatud 
käesoleva otsuse Artikkel XII alusel T. M. Austria Keisri poolt piirkondade eest, kohustus 
viivitamatult viia ülalmainitud Printsid ja Pappenheimi krahv maade valdamisele, millised peavad 
neile kuuluma.Ja seepärast T. K. Majesteet koos T. K. K. Apostliku Majesteedi, koos T. M. 
Ühendatud Suurbritannia Kuningriikide ja Iirimaa Kuningaga koos T. M. Ülevenemaalise Keisriga, 
annavad:

1)T. K. M. Oldenbourgi SuurhertsogilePrints Lubeckile:
Herrsteini kantoni, välistades sellest kommuunid Hottenbach, Hellertshausen, Asbach, 

Schauren, Kempfeld ja Bruchweiler; 
Birkenfeldi kanton; 
Hermeskeili kantonis: kommuunid Soetern, Boosen ja Schwarzenbach kommuunid;
Waderni kantonis: kommuunid Neunkirchen, Sellbach, Gonnsweiler ja Eyweiler;
St. Wendeli kantonis:kommuunid  Asweiler, Eizweiler, Imsbach, Hirrstein, Reichsweiler ja 

Mosberg, Steinberg ja Deckenhard, Wallhausen ja Schwarzhoff;
Rhaumeni kantonis, kommuun Bondenbach;
Baumholderi kantonis komuunid Nohen, Nohefelden, Gimbweiler ja Wolfersweiler.

Artikkel XXVIII.

2)T. H. Hertsog Saxe-Cobourgile:



Grumbachi kanton, välistades sellest kommuunid Baerenbach, Becherbach, Otzweiler, 
Hoppstädten, St. Julian ja Eschenau;

Baumholderi kanton, välistades sellest kommuunid Nohen, Nohefelden, Gimbweiler ja 
Woltfersweiiler;

St. Wendeli kanton, välja arvatud kommuunid Bubach, Saal, Niederkirchen, Marth, Hoff, 
Osterbrüken, Hasborn, Dautweiler, Theley, Aweiler, Ewizweiler, Hirrstein, Reichweiler ja Mosberg, 
Steinberg ja Deckenhard, Wallhausen ja Schwarzhoff ja Imsbach;

kantonis Kusel, kommuunid Burglichtenberg, Thallichtenberg, Ruthweiler, Pfeffelbach, 
Reichweiler ja Schwarzerden;

kantonis Tholey, kommuunid Namborn, Guidesweiler, Gronig, Ossenbach, Niederhofen, 
Winterbach, Alzweiler ja Marpingen;

ja kantonis d´Ottweiler: kommuunid Werschweiler ja Dörrenbach Werthshauseni mõis ja 
kommuun Steinbach, Niderlinxweiler, Remesweiler, Mainzweiler ja Urexweiler.

Artikkel XXIX.

3)T. H. Hesse-Hombourg Landgravele:
kanton Meisenheim, ja kantonis Grumbach: kommuunid Baerenbach, Becherbach, 

Otzweiler ja Hoppstädten.

Artikkel XXX.

T. K. M. d´Oldenbourgi Suurhertsog prints Lubeck, Nende Hiilgus Hertsog Saxe-Cobourg, 
Hesse-Hombourgi landgrave, Nende pärijad ja järeltulijad, hakkavad omama mainitud ringkondi ja 
maid oma täielikus valduses koos kõigi õigustega, nii riigivõimu, kui ka omandiõigusega ja otsuste 
ja Aktide tingimuste alusel, millised on sõlmitud osalevate poolte vahel mainitud maade üleandmise 
ajal. 

T. H. Hesse-Hombourgi landgrave, Tema pärijad ja järeltulijad hakkavad nüüdsest omama 
ka Viini kongressi Akti Artikkel XLVIII jõul tagastatud maade üle kõiki riigivõimu õigusi.Ta võtab 
Hesse Suveräänse landgrave tiitli.

Artikkel XXXI.

Käesolevaga otsustatakse, et kommuunid, millised asuvad  käesoleva otsuse Artikklites 
XXVII, XXVIII ja XXIX nimetatud ringkondades, on loovutatud koos neile kuuluvate 
karjamaadega ja et neid karjamaid ei hakata kuskil kommuunidest uute piiridega lahutama.

Artikkel XXXII.

Sarrebrucki piirkonna jaSaarelouisi kindlusega vajaliku suhtluse tagamiseks on Preisimaal 
õigus kasutada Birkenfeldi vürstiriigi kaudu kulgevat sõjateed. Selleks sõlmitakse T. M. Preisimaa 
Kuninga ja T. K. M. Oldenbourgi Suurhertsogi vahel spetsiaalne konventsioon. 

Artikkel XXXIII.

Nii, nagu selle järgi T. K. M Oldenbourgi Suur-hertsog vürst Lubeck, Nende Hiilgus ja 
Saxe-Cobourgi Hertsog ja Valitsev Hesse landgrave  asuvad valdama maid, millised olid Neile 
määratud, aga T. H. M. Mecklenbourg-Strelitzi Suurhertsog sõlmis T. M. Preisimaa Kuningaga 
erilise kokkuleppe, Pappenheimi krahv aga temale määratud krundi asemel sai mõisa Preisimaal ja 
nagu kõik need viimased korraldused ja tehingud on ettenähtud viisil edastatud Piiride määratlemise 
Komisjonile, siis Tema Preisimaa Majesteet vabaneb täielikult kohustuste, millised olid Tema poolt 
võetud Viini kongressi  Akti Artikkel XLIX otsutega, täitmisest.



Artikkel XXXIV.

T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningas Luxembourgi Suurhertsog , Tema pärijad ja 
järeltulijad hakkavad valdama Oma valduses kõiki riigivõimuõigusi ja omanduses kõiki neid 
ringkondi, millised kuulusid 1790 aastal kuulusid Belgia provintsidele, Liege episkoopkonnale ja 
Bouilloni Hertsogiriigile ja mis on loovutatud Prantsusmaa poolt liitlasriikidele 8 (20) novembri 
1815 aasta Pariisi traktaadi otsuste järgi; samamoodi ka maad, millised asuvad Philippeville ja 
Marienbourgi vahel ja need kaks nimetatud linna, millised on samuti mainitud traktaadiga 
loovutatud. Seetõttu T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningriikide Kuningas Luxembourg 
Suurhertsogi valduste piirid Põhjamerest kuni punktini enne Quievraini, hakkavad olema 
needsamad, millised  18 (30) 1814 Pariisi traktaadi rahutingimuste järgi eraldavad Prantsusmaa 
maadest, millised olid looovutatud liitlasriikidele.Aga Quievrainist jookseb piirijoon, vastavalt 8 
(20) novembri  1815 aasta Pariisi traktaadi Artikkel I sätestatud kirjelduse järgi, hakkab järgima 
vana 1790 aastal ekisteerinud Belgia provintside piire ja sellisel viisil, et kõik kohad, millised 
asuvad mainitud piirijoonest vasakul poolel, kasates need maad, millised asusid Philippeville ja 
Marienbourgi vahel, need linnad ise ja endine Liege episkoopkond ja kogu Bouilloni Hertsogiriik 
kuuluksid Ühendatud Madalmaadle.

Artikkel XXXV.

19 (31) mai 1815 aastal Viinis sõlmitud traktaadi Artikkel III ja Viini kongressi Akti Artikkel 
LXVII alusel on Luxembourgi kindlus kuulutatud Saksa Liidu kindluseks: see kinnitatakse nimelt ja 
käesoleva otsusega.

T. M. Preisimaa Kuningas ja T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningas, kui Luxembourgi 
Suurhertsog, soovides kooskõlastada ka muu ülalmainitud artiklites sisalduvad otsused uute 8 (20) 
novembri 1815 a. Pariisi traktaadist tulenevate vajadustega ja võtta parimaid meetmeid et kaitsta 
Oma vastastikuseid valdusi, leppisid kokku Luxembourgi kindluses ühise garnisoni pidamises, 
korrates seejuures, et see korraldus, puutudes vaid sõjalistesse kaitsemeedetesse, ei vähenda mitte 
mingil moel T. M. Ühendatud Madalmaade Kuninga, Luxembourgi Suurhertsogi riikliku võimu 
õigusi Luxembourgi linna ja kindluse üle. 

Artikkel XXXVI.

T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningas Luxembourgi Suurhertsog loovutab T. M. 
Preisimaa Kuningale õiguse nimetada selle kindluse kuberner ja komandant ja nõustub ka selles, et 
garnisonis üldse ja seda moodustavas igas vägede liigis oleks kolm-neljandikku alati Preisi vägedest 
ja ainult üks neljandik oleks Ühendatud Madalmaade vägedest, loobudes selle kaudu õigusest 
(milline oli antud Tema Majesteedile Viini kongressi Akti Artikkel LXVII otsustega) nimetada 
ametnikke ülalmainitud kohtadele. 

Väed hakkavad saama palka ja riideid igaüks oma valitsuse poolt, samamoodi ka 
toidumoona, kui vaid kindlus ei ole kuulutatud piiramisseisukorras olevaks; sel viimasel juhtumil 
peab kogu garnison saama toidumoona kindluse ladudest; see varustatakse toiduainetega eeskirjade 
järgi, millised on kehtestatud 8 novembril 1816 aastal Frankfurdis Maini ääres, Nende Majesteetide 
Preisimaa Kuninga ja Ühendatud Madalmaade, Luxembourgi Suurhertsogi vahel sõlmitud 
traktaadiga. See traktaat on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel XXXVII.

Nii, nagu riigivõimu õigused Luxembourgi linna ja kindluse üle, aga samuti kõigis teistes 
Suurhertsogirigi kohtades, kuuluvad T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningale Luxembourgi 



Suurhertsogile, siis ka kohtuasjade ajamise, igasuguste koormiste ja maksude kogumine, samuti 
muud tsiviiljuhtimise valdkondade osad, hakkavad olema eranditult teostatud ametnike poolt, kes 
on ametisse määratud Tema Majesteedi poolt; kuberner ja kindluse komandant hakkavad vajadusel 
neile osutama vajalikku abi.

Teisest küljest, antakse kindluse kubernerile võim, milline on hädavajalik temale pandud 
kohustuste sõltumatuks ja vabaks täitmiseks ja tsiviil ning kohalikud ülemused hakkavad temale 
alluma kõiges, mis puudutab linna kaitsmisest.

Selleks, et vältida igasuguseid vaidlusi militaar ja tsiviilvõimude vahel, T. M. Ühendatud 
Madalmade Kuningas Luxembourgi Suurhertsog määrab ametisse spetsiaalse komissari, kes hakkab 
vahendajaks guberneri ja tsiviilvalitsuse vahel ja ta  on allutatud politseilistes asjades kubernerile, 
kui need võivad puudutada linna kaitset ja sõjaväelistesse korraldustesse.

Kuberner, aga selleks, väljumata ülalmainimata piirest, võib omalt poolt määrata komissari 
ja neist kahest ametnikust moodustatakse segakomisjon (commission mixte).

Kuid sõja ajal ja kui üks neist kahest riigist, Preisimaa ja Madalmaad, ähvrdatakse sõjaga ja 
kindlus kuulutatakse piiramisseisukorras olevaks, muutub kuberneri võim piiramatuks ja see ei 
hakka omama mingeid muid piire, peale nende, millised on ettekirjutatud mõistlikkuse, tava ja 
rahvusvahelise õigusega.

Kui aga Saksa Liidu Parlament otsustab, et Liidu kindluste kubernerid ja komandandid 
peavad olema andnud spetsiaalse tõotuse, siis Luxembourgi kindluse kuberner ja komandant peavad 
andma tõotuse vormis, millise kehtestab Parlament.

Artikkel XXXVIII.

Osa rahasummasid, milliseid Tema Kristlikeim Majesteet 8 (20) novembri 1815 aasta Pariisi 
traktaadi  Artikkel IV alusel kohustus maksma liitlasriikidele, mis määratud tingimuste jõul, 
peamiste Liitlasõukondade poolt Prantsusmaaga piirnevate riikide kaitseliini tugevdamiseks; see 
jaotatakse järgmisel viisil:

T. M. Preisimaa Kuningas saab kindlustuste ehitamiseks, milline on ettenähtud Alam-Reini 
kaitsmiseks, kakskümmend, T. M. Bavaaria Kuningas viisteist, T. M. Ühendatud Madalmaade 
Kuningas kuuskümmend ja T. M. Sardiinia Kuningas kümme miljonit franki. Viis miljonit franki 
määratakse Mayence kindluse ehituse lõpetamiseks ja kakskümmend miljonit Liidu ühise kindluse 
(place federale) ehitamiseks Ülem-Reinil. 

Nende summade kasutamisel hakatakse kinni pidama korrast, milline on riikide, mis 
sõlmisid 8 (20) novembri 1815 aasta Pariisi rahulepingu, poolt vastu võetud ja sätestatud nende 
ministrite 9 (21) novembri sama aasta  konverentsi protokollis; see protokoll on lisatud  käesolevale 
otsusele.

Artikkel XXXIX.

Osa Savoyat, milline 18 (30) mai 1814 aasta Pariisi traktaadi jõul jäi Prantsusmaale, kuid on 
loovutatud 8 (20) novembri  1815 aasta traktaadi jõul, tagastatakse T. M. Sardiinia Kuningale, Tema 
pärijatele ja järeltulijatele, koos kõigi riigivõimu- ja omandiõigustega; piirid Savoya ja Prantsusma 
vahel hakkavad olema need-samad, millised need olid 1790 aastal.

Sellest jäetakse välja St. Julien kommuun koos sellele kuuluva maaga; see on antud Šveitsi 
Liidule ja sellele viimase poolt on loovutatud Tema Sardiinia Majesteedile see osa, millises asub 
selle koha peamine asustatud koht.

Artikkel XL.

Selleks, et seada Geneve ja teiste Šveitsi osade vahel sisse otsene suhtlus, lisatakse sellele 
kantonile lõplikult see osa Gex maast, milline on on piiriks Itta  Lemani järvele., Lõunasse Geneve 



kantoni valdustest, Põhja Vaud kantoni, tagasi mööda Versoixi voolu ja joon, milline haarab 
enesesse kommuunid Collex-Bussy ja Meyrin, kuid jättes välja Ferney kommuuni Prantsusmaale. 
St. Julieni kommuuni maa ühendatakse samuti Genfi kantoniga, kuid jättes sellest välja selle osa, 
milline on eelmise artikli jõul loovutatud T. M. Sardiinia Kuningale.

Artikkel XLI.

Viini kongressi aktide ja  Liitlasriikide edasiste korralduste tulemusel, ja nimelt lepingu 
otsuste jõul, milline on sõlmitud T. M. Sardiinia Kuninga ja Šveitsi Liidu vahel 16 mail 1816 aastal 
(selle Artikkel 1. kõik piire puudutavad otsused on täheldatud allpool), maade piirid, millised on 
loovutatud T. M. Sardiinia Kuninga poolt Genfi kantoniga liitmiseks, hakkavad olema järgmised:

„alates endisest piirist St. George piirkonnast Läände D´Aire-la-ville, on jõgi Bon; sealt 
jookseb piirijoon, milline läheb mööda selle piirkonna piire kuni Laire jõeni, mööda seda jõge kuni 
teeni, mis viib Perrierest Sorali;  mööda seda viimast kuni mainitud kohakse Soralini, jättes selle ja 
tee Genfi valdusesse; Seejärel otse väljaulatuva Bernexi asula maa nurgani Norcierist Läände ; 
sellest nurgast samuti otse Bernexi maa Lõuna nurgani Aireni ja Turens jääb Savoiale; sealt lühimat 
teedpidi kuni Compesieresi asumi maani ja mööda selle maa piire St .Julienist Itta  kuni Arande 
allikani, milline jookseb Ternieri ja Bardonexi vahelt läbi;  seejärel üles mööda seda oja kuni suure 
teeni, milline jookseb Annecyst Carougesse ja mööda seda teed kuni kohani, kus ta jookseb otse 
teega Collongesse 150 savoi lati kaugusele kuni Rosoni Ristini; sealt mööda seda viimati mainitud 
teed kuni ojani, milline tuleb Archampi külast; mööda seda oja kuni selle liitumiseni teise ojaga, 
mis jookseb la Combe külast teisele poole D´Evordesi, kuid ainiti sellisel viisil, et kõik mainitud 
Evordes küla majad jääksid Genfi valdusesse; alates la Combe ojast mööda teed, joostes Bossey ja 
Crevinist altpoolt ja Veirierist ülaltpoolt: punktist, kust see tee jookseb Itta ja Veirieri läheduse tõttu 
on läbi lõigatud Carougest – Etrembieresi jooksva teega kuni Arve jõeni, otse punktini, milline asub 
kahe latti kõrgemal rennist, mis viib vett Sierne veskisse; sealt aga mööda Arve jõe jõesängi telge 
kuni kohani, kus teisest küljest suubub sellesse Foroni jõgi; seejärel ülesvoolu mööda Foroniot 
Cormieresist mööda kuni punktini, milliseid ühendab lühim joon, milline on tõmmatud mööda seda 
jõge kohast, kus ristuvad Carrast tulev tee Publingest põhjaküljest Ville-la-grande põhjakülge, viiva 
teega; sealt alguses mööda mainitud lühimat teed pidi, aga pärast mööda ülalpool mainitud Publinge 
teed Itta, jättes kogu selle tee Genfi valdusesse; edasi mööda teed, milline jookseb paraleelselt 
Foroni jõega, kuni kohani, kus see puudutab Jussy maad. Sellest punktist ta jookseb mööda vana 
piiri kuni kohtumiseni teega, milline viib Gy-st  Foncenexi ja mööda seda teed üles kuni selle 
väljumiseni Gy külast, jättes selle tee Genfi valdusesse. Seejärel mainitud piirijoon läheb otse Veigi 
külla, kuid sellisel viisil, et kõik selle küla majad jääksid Savoiale; seejärel samuti otse kuni 
punktini, kus Hermance jõgi ristub suure Simploni teega ja jookseb mööda Hermence kuni järveni, 
milline hakkab olema selle uue Genfi valduse Loodepiiriks, mõistes muidugi, et see järv kuni selle 
poole laiuseni, alates Hermacest kuni Vesenazini, hakkab kuuluma Genfi kantonile; samamoodi ka 
need Rhone jõe voolusängi osad, millised, olles senini kahe riigi vaheliseks piiriks, kuuluks Tema 
Sardiinia Majesteedile. Mõistetakse muidugi, et kõik teed, kooskõlas ülalotsustatuga, millised 
peavad olema piiriks, jäävad Tema Majesteedi valdusesse, kuid peale nende, millised on eelnevalt 
otsustatud, erandina sellest üldisest reeglist, välja jätta, ja et kõik kohad, millised on ümbritsetud 
müüridega või  külade vaheliste hekkidega, millised asuvad uute piiride lähedal, hakkavad kuuluma 
sellele Riigile, kellele need külad kuuluvad. Joon, milline tähistab riikide piiri, peab asuma äärmisel 
juhul majadest ja nende juurde kuuluvatest taradega või müüridega eraldatud kohtadest vähemalt 
kaks latti eemal. Mis aga puudutab jõgesid ja ojasid, mida mööda käesolevate otsuste järgi peab 
jooksma uus piirijoon, siis nende puhul loetakse täpseks piiriks nende jõgede vee voolusängi keset. 
Sellest tehakse erand vaid Foroni jõele, milline hakkab kuuluma Tema Sardiinia Majesteedile; selle 
jõe ületamise puhuks ei kehtestata mitte mingit tollimaksu“.

          Artikkel XLII.



Valitsejad, kes käesoleva otsuse jõul saavad oma valdusesse maid, millised võetakse ära 
Prantsusmaalt 18 (30) mai 1814 aasta ja 8 (20) novembri 1815 aasta rahutraktaadiga, hakkavad 
kasutama kõiki õigusi, aga samuti nad võtavad Enesele kõik kohustused ja koormised, millised 
nendega kaasnevad ja mis on sätestatud kahes eelmainitud traktaadis.

Artikkel XLIII.

Käesolev Parme, Plaisance ja Guastalla Hertsogiriikide ning Lucques vürstiiriigi valdamine 
on kinnitatud Viini kongressi Akti tingimustega ja selle Artiklid XCIX, CI ja CII jäävad kogu oma 
jõusse.

Artikkel XLIV.

Pärimise tagasipööramise õigus (reversibilite) Parme, Plaisance ja Guestalla Hertsogiriigi 
suhtes, millist mainitakse Viini kongressi Akti Artikkel XCIX, määratletakse järgmisel viisil: 
Parme, Plaisance ja Guastalla Hertsogiriigid, peale Tema Ertshertsogiina Marie-Louise surma, 
lähevad üle täielikuks riiklikuks valduseks Tema M. Infant Hispaania Marie-Louisele, aga peale 
Teda Infant Don Charles-Louisile, Tema pojale, ja tema pärijatele otsest mees-liini pidi; sellest 
välistatakse ringkonnad, millised asuvad Po jõe vasakul kaldal ja millised said T. H.  Ja K. A. 
Majesteedile; need, kooskõlas Viini kongressi akti Artikkel XCIX otsustele, jäävad Austria Keisri 
omandiks.

Artikkel XLV.

Samal ajal (s.t. Ertshertsogina Marie-Louise surma tõttu) omab tagasi pärandmise õigust 
Lucquesi vürstiriigile, Viini kongressi Akti Artikkel CII, selle tingimuste järgi T. M.K. Ja K. A.M. 
Toscane Suurhertsog.

Artikkel XLVI.

Kuigi Austria valduste piiriks Itaalias on määratud Po jõgi, ainiti on ühisel nõusolekul 
otsustatud: et Plaisance kindluses, selle erilise tähtsuse tõttu Itaalia kaitsele T. K. ja K. A. M. hakkab 
omama õigust pidada garnisoni kuni tagasi pärandamise ajajärguni, s.t.  kuni Bourbonide Õukonna  
Hispaania kuninga põlve lakkamiseni; kuid kõrgema valitsusvõimu õigus selles linnas hakkab alati 
kuuluma Parme Suveräänile. Karmisoni ülalpidamine hakkab  toimuma Austria valitsuse kulul: 
selle isikkoosseisu arv määratletakse rahu ajal mõlemate riikide ühisel sõbralikul kokkuleppel, 
kusjuures arvestades võimalust mööda elanike kasusid.

Artikkel XLVII.

Parme, Plaisance ja Guastalla Hertsogiriigi tagasi pärandamise õigus Ingant Don  Charles-
louis järeltulijate katkemisel, on täpselt määratletud  1748 aasta Aacheni traktaadi artiklis ja lepingu 
eraldi artiklis, milline on sõlmitud Austria ja Sardiinia vahel 8 (20) mail 1815 aastal.

Artikkel XLVIII.

Traktaadid, konventsioonid ja muud aktid, millised on lisatud käesolevale otsusele, ja 
nimelt:

I. T. M. Sardiinia Kuninga, Šveitsi Liidu ja Genfi kantoni vahel 4 (16) märtsil 1816 
aastal Turinis sõlmitud  traktaat;

II. Austria, Preisimaa ja Hesse Suurhertsogiriigi vahel 18 (30) juunil 1816 aastal 



Frankfurdis Maine ääres sõlmitud traktaat;
III. Suurbritania ja Hesse Suurhertsogiriigi vahel 18 (30) juunil 1816 aastal Frankfurdis 

Maine ääres sõlmitud traktaat.
IV. Preisimaa ja Madalmaade Kuningriigi vahel 27 oktoobril (8 novembril) 1816 aastal 

Frankfurdis Maine ääres sõlmitud traktaat;
V. Suurbritannia ja Madalmaade Kuningriigi vahel 4 (16) novembril 1816 aastal 

Frankfurdis Maine ääres sõlmitud traktaat;
VI. Austria ja Madalmaade Kuningriigi vahel 28 veebruaril (12 märtsil) 1817 aastal 

Franfurdis Maine ääre sõlmitud traktaat.    
VII. Venemaa ja Madalmaade Kuningriigi vahel 5 (17 aprillil) 1817 aastal 

Frankfurdis Maine ääres sõlmitud traktaat;
VIII. Austria, Hispaania, Prantsusmaa, suurbritannia, Preisimaa ja Venemaa vahel 

29.mail (10) juunil 1817 aastal Pariisis sõlmitud traktaat;
IX. Austria ja Bade Suurhertsogiriigi vahel 28 juunil (10 juulil) 1819 aastal Frankfurdis 

Maine ääres sõlmitud traktaat;
X. Austria, Suurbritannia, Preisimaa, Venemaa ja Bade Suurhertsogiriigi vahel 28 juunil 

(10 juulil) 1819 aastal sõlmitud traktaat,
peavad olema peetud käesoleva akti otsuste lahutamatud osad ja neil hakkab olema 
jõud ja mõju, just nagu need oleks võetud sõna-sõnalt käesolevasse otsusesse.
1. Mis aga puudutab traktaati, milline on sõlmitud 2 (14) aprillil 1816 aastal 

Münchenis Austria ja Bavaaria vahel ja mis on samuti lisatud käesolevale Aktile, 
siis selle jõud ja mõju on käesooleva otsuse Artikkel VII lausetega täpselt 
sätestatud.

Artikkel XLIX.

Käesoleva otsuse sõnastamiseks on lepingupoolte poolt kasutatud prantsuse keelt nende 
väljajättudega ja tingimustega, millised on sätestatud Viini kongressi Akti Artikkel CXX lausetega.

Artikkel L.

Käesolev otsus ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Frankfurdis Maine 
ääres kolme kuu pärast, aga kui võimalik, siis ka varem. Selle akti eksemplar antakse hoiule T. K. ja 
K. A. Majesteedi Riiklikku Õukonna Arhiivi ja on lisatud muude aktide kogumikku, millised olid 
selle põhjenduseks ja aluseks. Kõrged lepingupooled saadavad selle otsuse teistele riikidele, 
millistesse selle akti laused võivad puutuda, tehese samas sellega liitumise ettepaneku.

Selle kinnituseks vastastikuseid volinikud allkirjastasid käesoleva otsuse ja lisasid sellele 
oma vapipitsatid.

See juhtus Frankfurdis Maini ääres 8 (20) juulil 1819 aastal.
(L.S.)J. d´Anstett. (М.П.)И.Анстеть.
(L.S.) Le Baron de Wessenberg. (М.П.)Бар. Вессенбергъ.
(L.S.)Clancarty. (М.П.)Кланкарти.
(L.S.) Le Baron de Humboldt. (М.П.)Бар. Гумбольдтъ.

*****

Lisad.



I (Nr. 111).

T. M. Sardiinia Kuninga, Šveitsi Liidu ja Genfi kantoni vahel 4 (16) märtsil 1816 aastal 
Turinis sõlmitud  traktaat.

Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

Nii, nagu T. M. Sardiinia Kuninga poolt on kohusetunglikult austatud 18 (30) mail 1814 
aastal Pariisis traktaadi sõlminud riikide väljendatud üksmelne soov anda Genfi kantonile vajalik 
laiendus, et paremini ühendada selle peamised valdused nende valdustega, millised on lõikunud 
Tema Majesteedi Sardiinia Kuninga valdustesse ja et saaks sellest kantonist vabalt sõita Šveitsi,

nagu seejuures Tema Majesteet juba kuulutas, protokollis, mis on allkirjastatud 17 (29) 
märtsile 1815 aastal Viini kongressil, et on nõus andma nende riikide korraldusse, et ühendada 
Genfi kantoniga, mainitud protokollis nimetatud osa Savoiast ja et et tõestada Oma erilist 
heasoovlikust Genfi kantoni suhtes, ta kinnitab täielikult selle protokolli  Artiklid V ja VI.,

nii nagu selle kaudu neli peamist liitlasriiki, protokolli kaudu, milline on Nende volitatud 
ministrite poolt 22 oktoobril (3 novembril) 1815 aastal Pariisis allkirjastatud, otsustasid, et osa 
Savoiast, milline oli Prantsusmaaga ühendatud, tagastada Tema Sardiinia Majesteedile, erandiks 
vaid St. Julieni kommuun, milline pidi kuuluma Genfile ja kohustusid püüdma., et Tema Majesteet 
nõustuks loovutama Genfi kantonile Chene-Tonexi kommuuni ja mõned teised, millised on 
vajalikud, et vabastada need valdused Šveitsile kuuluva Jussy maad, aga nende vastu võttis vastu 
Genfile tagastatavad maad, millised asuvad Eviani tee ning järve vahel ja et Tema Majesteet nõustus 
samuti eemaldama Oma Savoia tollipunkte äärmisel juhul miili kaugusele Šveitsi piiridest, mägede 
taha, millised on nimetatud selles protokollis; 

lõpuks, nagu neis protokollides sisalduvad otsused Savoia mõningatele osadele Šveitsi 
igavese neutraliteedi laiendamise kohta:

siis selle tulemusel, ühest küljest T. M. Sardiinia Kuningas, soovides anda Oma 
Augustikulikule Liitlasele uue tõendi Oma siira kaastunde kohta Neisse ja samuti väljendada Šveitsi 
Liidule üldse ja Genfi kantonile eriti, tema suhtes oma sõbralikku poolehoidu;

aga teisest küljest, T. H. Juhatav Bürjermeister ja Zürici kantoni Ülemnõukogu, milline 
moodustab Liidu Valitsuse, Šveitsi Liidu nimel, soovides kirglikult kinnitada oma sidemeid ja 
heanaaberlikke suhteid, võrdselt kasulikke mõlematele riikidele, otsustasid määrata volinikud, et 
määrata täpselt valduste piirid, millised on loovutatud 29 märtsi (millise üle oli arutatud 
spetsiaalsetel Chene konverentsidel), et viia vajalikku korraldusse need  uuesti loovutatud kohad ja 
et viia eemale tollikordonid; aga samamoodi ja et korraldustesse, millised puudutavad mõningate 
Savoia osade neutraliteeti, otsuseid kaubanduse ja transiidi suhtes; ja kõige lõpuks, mis  võib 
suhtuda mõlemate riikide üldiseid vastastikuseid kasusid.

Selleks siis valiti:
T. M. Sardiinia Kuningas, Hr. Chevalier Louis de Montiglio, Tema Majesteedi kindral-

advokaat Savoie Senati juures ja Chevalier Louis Provana de Collegno, Tema Majesteedi nõunik ja 
kindral-komissar Tema valduste piiridel;

aga Šveitsi Liit ja Genfi kanton, Hr. Charles Pictet de Rochemont, riiginõunik;
kes, peale oma volikirjade vahetamist, millised on lisatud käesolevale traktaadile ja leitud 

nende poolt ettenähtud korras olevad, võtsid oma otsuste aluseks reegli, otsida kõiges võrdset 
vastastkust mugavust ja kasusid vastastikustele valitsustele  ja soovides, I- ks, et Tema Sardiinia 
Majesteedile allesjäävad valdused Carouge provintsis jääks ka peamiseks tsiviiljuhtimiseks viisakas 
koht, II-ks, et oleks Tema Majesteedi oma valduste kaudu ühendustee Alam-Savoia ja Chablaisi 
vahel suhtlemiseks, sõlmisid ja allkirjastasid alljärgnevad tingimused:



Artikkel I.

Maa piirid, 29 märtsi 1815 aasta Viini kongressi aktide, Liitlas-õukondade otsuste protokolli 
, millised on allkirjastatud 3 novembril samal aastal ja käesoleva traktaadi otsuste jõul, mis on T. M. 
Sardiinia Kuninga  poolt loovutatud Genfi kantoniga ühendamiseks, hakkavad olema järgmised:

alates endisest piirist St. George lähedalt kuni vana Genfi piirkonna piirideni, jookseb 
Läände Aire-la-ville, Rona jõgi, aga sealt joon, milline läheb mööda selle sama piirkonna piire kuni 
Laire jõeni, mööda seda jõge kuni teeni, milline jookseb Perriwerest Soralisse, mööda seda viimast 
kuni mainitud kohani Soral, jättes selle ja ka tee Genfi valdusesse; seejärel otse väljaulatuvale 
Bernexi kommuuni nurgani Norcierist Lääned; alates sellest nurgast samuti otse sama Aire ääres 
asuva Bernexi asumi maa Lõuna nurgani ja sellisel viisil, et Norcier ja Turens jäävad Savoiale; sealt 
aga mööda lühimat teed kuni Compesieresi kommuunini ja mööda selle maa piire St. Julienist Itta 
kuni Arande jõeni, milline jookseb Ternieri ja Bardonnexi vahel; seejärel mööda seda jõge üles kuni 
suure teeni, milline läheb Annecyst Carrougesse ja mööda seda teed kuni kohani, kus see ühineb 
otse Callongesse 155 savoia lati kaugusele kuni Rosoni ristini; sealt mööda seda kuni jõeni, milline 
voolab Archamp külast; mööda seda jõge kuni selle ühinemiseni jõeni, milline voolab la Combe 
külast mööda teist Evordesi poolt, kuid sellisel viisil, ainiti, et kõik mainitud Evordesi majad jääksid 
Genfi valdusesse; La Combe jõest mööda teed joostes Bosseyst ja Crevinist altpoolt mööda Ülem- 
Veirieri; punktist, kust see tee jookseb Itta ja Veirieri lähedal, on lõigatud läbi Carougest kuni 
Erremiereresisse mineva teega Arve jõe ääres, otse punktini, milline asub kaks latti kõrgemal 
rennist, milline viib vee Sierne veskisse; sealt mööda Arve jõe telge kuni kohani, kus teiselt poolt 
suubub sellesse Foron; seejärel üles mööda Foroni  Comieresist mööda kuni punktini, millisega 
liitub lühim joon, milline on tõmmatud mööda seda jõge Carra tee ühinemise kohast teega, milline 
viib mööda Publiquest Põhja küljest Ville-la grandi Põhja külge; sealt, alates mainitud lühimast 
joonest, aga pärast mööda ülalpool mainitud Publinge teed Itta, jättes kogu tee Genfi valdusesse; 
seejärel mööda teed, milline jookseb paraleelselt Foroni jõe voogu kuni kohani, kus see puutub 
kokku Gy maad. Sellest punktist edasi mööda vana piiri, kuni see kohtab teega, milline viib Gy 
külast Foncenexi ja mööda seda teed ülespoole kuni Gy külast väljumiseni, jättes kogu tee Genfi 
valdusesse. Seejärel mainitud piirijoon jookseb otse Veigi külani, kuid sellisel viisil, et kõik selle 
küla majad jääksid Savoiale: pärast samuti otse kuni punktini, kus Hermance jõgi ristub suure 
Simploni tee ja mööda Hermancet kuni järveni, millisest saab selle uue Genfi valduse Loodepiir, 
mõistes seejuures, et see järv kuni selle poole laiuseni, alates Hermancest kuni Vesenazini, hakkab 
kuuluma Genfi kantonile; samamoodi ka need Rhone voogude osad, millised olles praeguseni kahe 
riigi vaheliseks piiriks, kuulusid T. Sardiinia M.  Samuti mõistetakse, et kõik riigid, kooskõlas 
ülalmainituga, peab olema piiriks, jääb Tema Majesteedi valdusesse, peale ainult need,  millised 
eelmiste otsustega nimetatult, on üldisest reeglist välja jäetud; ja et kõik kohad, millised on 
ümbritsetud müüridega või külade vahel asuvate hekkidega, millised asuvad uute piiride lähedal, 
hakkavad kuuluma sellele külale, millisele need külad kuuluvad. Joon, milline tähistab riikide piire, 
peab asuma äärmisel juhul majadest ja neile kuuluvatest müürisest ja hekkidest kaks latti eemal. 
Mis aga puudutab jõgesid ja ojasid, milliseid pidi peab jooksma uus piir, siis neil loetakse täpseks 
piiriks selle voolusängi keset. Sellest tehakse erand vaid Foroni jõe suhtes, milline hakkab tervikuna 
kuuluma T. Sardiinia Majesteedile; nendest jõgedest ülemineku eest ei kehtestata mingeid makse.

Artikkel II.

Lepingulised riigid loobuvad igasugustest riigivõimu ja muudest õigustest, millised võisid 
varem kuuluda neile vastastikuselt loovutatud maade suhtes, nimelt seepärast, Tema Majesteet, 
Eviani jõe ja Hermance jõe vahel asuvate valduste suhtes, aga Šveitsi Liit ja Genfi kanton selles 
osas ST-Julieni kommuunis, kus asub see asum, arvestaks selle suhtes eelmises artiklis selle suhtes 
otsustatuga.

Sunnismaisuse aktid, töötasu raamatud ja muud dokumendid, millised puutuvad loovutatud 



maid, võivad olla vastastikku välja antud mõlemate poolte poolt võimalikult kiiresti.

Artikkel III.

Et täita Liitlasõukondade poolt 3 novembri protokollis väljendatud soovi Savoia piiri 
tollikordonite suhtes ja seejuures T. Sardiinia Majesteedi kasudega kooskõlas olevat otsuse 
võimalikust, eeldatakse, et tolli-ahel Genfi ja järve naabruses tõmmatakse Rhone jõest Cologny, 
Valeiry, Cheney le Luiset, le Chable, le Sapey, le Vieson, Etrembieres, Annemasse, Ville-la-grande, 
mööda Foroni voolusängi kuni Machilly ja pärast Douvaine ja Colongette kaudu kuni järveni ja 
mööda järve kuni Meillerieni, aga sealt St-Gingoulphi lähima uue piiri postini ja edasi mööda piiri. 
Muideks, mõistatakse, et Tema Majesteet hakkab omama täielikku õigust teha asutatavate 
tollipunktide arvu ja koha suhtes mõistlikke muudatusi, väljumata mainitud joonest. Nende 
tollipunktide ametnikud ei hakka teostama mingit läbivaatust nii järvel ega ka piiriribal, millisega 
Genfi maad on eraldatud kehtestatud tollipunktide ahelast; Sardiinia valitsusasutustel antakse 
võimalus võtta igal ajal vajalikke meetmeid, et sellel ribal ei asutataks keelatud kaupadega 
kaubanduse ladusid. Genfi valitsus, omalt poolt, soovides soodustada Tema Majesteedi kavatsusi, 
kasutada kõiki võimalikke püüdlusi selleks, et kantoni elanikud ei soodustaks sellist kaubandust.

Artikkel IV.

Savoia hertsogiriigist toiduainete, millised on määratud kasutamiseks nii Genfis, kui ka 
kantonis, väljavedu hakkab olema täiesti vaba ega ole koormatud mingite maksudega. Sellest 
välistatakse juhtumid, mil Tema Majesteet, ikalduse järel, otsustab nende väljaveo oma Savoia ja 
Piemonti valdustest täiesti ära keelata.

Artikkel V.

Nii nagu toiduvarud ja teised kaubad, milliseid veetakse välja Tema Majesteedi valdustest ja 
Genfi vabasadamast ja mööda Simploni teed Valaisi ja Genfi piirkonna kaudu 29 märtsi 1815 aasta 
Viini kongressi Akti  Artikkel II jõul, on vabastatud transiitmaksudest; siis otsustatakse, et mingite 
makude kogum, milline on määratud Valaisi, Chablais ja Genfi kantoni teede korrashoiuks, aga ka 
St. Julieni, Meyrini teedel, määratletakse spetsiaalse konventsiooniga ja arvestades väljaminekute 
võimalusega, milliseid tingivad kohalikud takistused. Nende maksude hulka ei saa teisiti 
vähendada, kui mõlemate valistsuste vastastikusel nõusolekul. Nee valitsused kohustuvad 
mittevallandama teise riigi alamaid kõigist või nende maksude osast, kui siis annetades samal ajal 
samasuguse kasu ka lepingupoole alamatele.

Artikkel VI.

Toiduvarud ja teised kaupad, milliseid tuuakse Tema Majesteedi valdustest, millised 
sissesõidul Valaisse kuulutatakse transiitkaubaks,  peab  neilt maksma tollimaksu, nagu ka nende 
eest, milliseid tarvitatakse ära sellel maal; kuid kogu  nende maksude summa tagastatakse nende 
Valaisist väljaveol, kui vaid märkide, plommide või kleebiste, millised on sissesõidul pandud,  
kontrollimisel leitakse, et need kaubad on täpselt needsamad ja viibisid Valaisis mitte kauem kui 
kuus nädalat.Muideks, mingi peatuse juhtumil, peab alati sellest deklareerimise puhul, ilma et selle 
eest tasu võetakse, antama ajapikendust. Samasugust korda hakatakse järgima ka kaupade Genfi 
kantoni kaudu vedamisel. Märgid ja teised kleebised, millised pannakse Valaisis transiitkaupadele, 
lastakse ja tunnustatakse ka Genfi kantonis; samamoodi toiduained ja muud kaubad, milliseid 
tuuakse Valaisist Chablaisi kaudu Genfi või sealt tagasi, hakkavad omama Tema Majesteedi 
valdustes samasuguseid vabadusi ja kasusid, kui järgitakse eelmainitud korda. Kaupadele pandavate 



plommide eest tasumine peab vastama seatina või teiste kaupade märgistamiseks kasutavate ainete 
tegelikule turuväärtusele.

Artikkel VII.

29 märtsi 1815 aasta Viini kongressi protokolliga, milline on Šveitsi Liidu Parlamendi  12 
augusti sa. Aktiga vastu võetud, on otsustatud tingimuste hulgas, millistel mainitud maad on 
loovutatud Genfi kantonile:

„et Tema Majesteedile kuuluvad provintsid Chablais ja Faucigny ning Uginest Põhjas asuv 
maa hakkab kasutama Šveitsi neutraliteedi õigusi ja kasusid, milline on tagatud kõikide riikide 
käendusega, nii nagu see on märgitud mainitud protokolli Artikkel I;“

Liidu Valitsus teatas Tema Majesteedi Mistrile ametliku 1 novembri noodiga: „et Šveitsi Liit 
võttis vastu aktid, millised on allkirjastatud 29 märtsi Viini kongressil, nende täielikus ja täpses 
tähenduses, ilma mingite väljajättude ja eranditeta ning et järgnevalt tuleneda võivad lahknevused 
sõnades, ülalpool mainitud Parlamendi Akti ja Kongressi protokolli vahel, ei pea mitte kuidagi olla 
loetud mingiks otsuste piiranguiks või nende tõelisest mõttest taganemiseks“.

Ja selles ametlikus noodis on öeldud: „ neist selgitustest tuleneb, et Šveitsi tunnistab 
Chablais ja Faucigny provintside ja maade õigust, millised asuvad Uginest Põhjas, kasutada 
neutraliteedi kasusid täielikult, ilma igasuguste väljajättudeta või vahet tegemiseta, milline võiks 
mingil viisil muuta 29 märtsi Viini Kongressi aktides allkirjastatud otsuseid“.

8 (20) novembri 1815 aasta Pariisi Traktaadiga on antud Šveitsi neutraliteedi kasude 
kasutamise õigus antud veel teises Tema Majesteedi valduste osas ja lõpuks, samal päeval 
allkirjastatud akt, millise kaudu on tunnistatud ja tagatud Šveitsi igavene neutraliteet ja tema 
valduste puutumatud, kantud järgmine artikkel:

„Riigiid tunnistavad samuti ja tagavad Savoia osade neutraliteeti, millised on märgitud ära 
29 märtsi 1815 aasta Viini kongressi Aktis ja samal päeval tehtud Pariisi traktaadis ja need peavad 
kasutama Šveitsi neutraliteedi kasusid sellel täpsel alusel, justkui nad oleks Helveetsia Liidu 
valduste osaks“.

Kõik need deklaratsioonid ja otsused on Šveitsi poolt tunnistatud ja vastu võetud; Tema 
Majesteet liitub nendega pidulikult ja need hakkavad olema rikkumatult järgitud mõlemates 
riikides.

Artikkel VIII.

Savoia provintside vahelised kaubandussuhted Genfi valduste kaudu hakkavad olema alati 
vabad, järgides ainult kehtestatud korda, millisega Tema Majesteedi alamad peavad arvestama 
võrdselt Genfi alamatega.

Artikkel IX.

Tema Majesteedi alamatele, kes lähevad üle Genfi kantoni valdustesse, antakse igal ajal 
vabadus müüa neile selles kantonis kuuluv vara ja asuda elama sinna kuhu nad soovivad.

Artikkel X.

Õigused, millised on Tema Majesteedi alamate poolt seaduslikul viisil soetatud enne Genfile 
maade loovutamist, ei saa olla uute seaduste jõul rikutud või vaidlustatud. Kõik aktid ja lepingud, 
mis on seni teostatud, samamoodi ka endiste seaduste alusel tehtud kohtuotsused, ei saa olla teisiti 
tühistatud, kui korra järgi, milline kehtis varem: peale selle vaid, mis hakkab puudutama Genfi 
kohtute poolt asutatud instantse ning kohtumenetluse vorme.



Artikkel XI.

Kasud, millised saadakse 29 märtsi 1815 aasta Viini protokollide otsuste alusel Tema 
Majesteedi poolt loovutatud, Genfi kantoniga ühendamiseks ettenähtud maadel, annetatakse samuti  
ka valdustele, millised ühendatakse selle kantoniga kui 3 novembri, sama aasta, protokolli ja 
käesoleva traktaadi jõu tulemus.

Artikkel XII.

Kõik, mis on nimeliselt kehtestatud ja määratletud 29 märtsi  1815 aasta Viini protokolli 
otsustega, jääb sõltumatuks Genfi kantoni seadustest ja neid ei saa viimastega ära muuta. Nii, nagu 
on mainitud protokolli otsuste Artikkel III, paragraaf I sätestatud, et rooma-katoliiklik usk hakkab 
samuti nagu seni, olema kaitstav kõigis T. M. Sardiinia Kuninga poolt loovutatud ja Genfi 
kantoniga ühendatud kommuunides, ning seetõttu eeldatakse, et kõik, rooma-katoliiklikku 
usutunnistusse puutuvad seadused ja tavad, millised eksisteerisid loovutatud maades enne 29 märtsi 
1815 aastat, jäävad endiselt järgitavaks, erandiks vaid need muudatused, millised võivad olla sisse 
toodud Püha Rooma tooli korralduse kaudu. Et täita Artikkel III 6 paragrahvis määratletud Genfis 
rooma-katoliku kiriku vaimulikule viisaka eluaseme ja ülalpidamise määramist on otsustatud 
tingimused ja eeskirjad spetsiaalses Aktis, milline on samal päeval sõlmitud.

Artikkel XIII.

Genfi valitsus, soovides tõestada sellele kantonile loovutatud commuunide elanikele oma 
poolehoidu ja kavatsust anda viisakad abirahad heategevus- ja õppeasutustele, nõustub: I-ks, et 
rahasummad, millised ei ole senini välja makstud Prantsusmaa valitsemise ajal neis  kohtades 
müüdud ühiskondlike varade eest, oleksid saadud nende kohtade kommuunide poolt kätte  ja 
kasutatud nende endi väljaminekuteks; 2-ks, et  eksisteerivad heategevuslikud- ja õppe-asutused 
säilitaksid kõik tulud ja kasud, milliseid nad varem kasutasid. Peale selle ta hakkab igatpidi 
püüdma, et need asutused ei kaotaks valduste vahetusest vähimatki.

Artikkel XIV.

Maavaldajad, kelle maad on lõigatud läbi uue piirijoonega sellisel kujul, et elamu või teised 
tema majandusüksusele kuuluvad rajatised hakkavad olema ühes riigis ja osa maast teises, võivad, 
oma maade harimisel kasutada samasugust vabadust, nagu need varad asuksid ühe riigi valdustes. 
Neilt makstavat maksu hakkavad nad maksma võrdselt teiste selle riigi mõisnikega ja mõlemad 
valitsused otsustavad seada enesele reegliks osutada spetsiaalset kaitset selliste valduste omanikele 
ja võtta meetmeid  ja tegutseda ühisel meelel julgeolekumeetmete ja korrast kinnipidamise üle 
kontrollimeetmete võtmisel.

Artikkel XV.

Maamaks omandilt, nn. vana arvestuse järgi, peab olema mitte kõrgem sellest, millist korjati 
enne 29 märtsi 1815 aastat, seni kuni need mõisad jäävad šveitsi kodanike omandiks ja kõik 
šveitslaste kinnisvarad, millised asuvad Saleve mäe Põhjaküljel, Veyrieri ja Collouge-Archampi  
kommuuni Läänepiiri vahel, koos sellele kuuluvate luhtadega, võivad alati olla müüdud 
šveitslastele.

Genflased, kes valdavad maid Saleve mäe jalamil Savoia poolel või Genfi poolel ja kes 
kasutavad allikaid, millised voolavad mäest välja, olles üldiste otsuste jõul kohustatud selle kasu 
säilitamiseks paluma selleks Kuninga heakskiitu, peab olema rahuldatud võrdselt Tema Majesteedi 
alamatega, rikkumata teiste valdajate õigusi.



Artikkel XVI.

Õigus välismaalaste pärandile, õigus arvestusele (droit de detraction) ja muud sellised, 
millised puudutavad pärandeid ja millised senini eksisteerivad T. Sardiinia Majesteedi valdustes 
Šveitsi kantonite alamate suhtes, aga Šveitsis Sardiinia alamate suhtes, kaotatakse käesoleva 
traktaadi ratifitseerimise päevast.

Artikkel XVII.

Šveitslased, kes valdavad mõisaid ((maavaldused)), millistest on vähema kui kaks Piemonti 
miili kuni piirini, milline on määratletud käesoleva traktaadiga ja kes said õiguse neile varadele 
enne 3 novembrit 1815 aastat, ei pea olema häiritud sellesse puutuvatest otsustest, millised on 
kantud Tema Majesteedi üldisesse seadutekogusse; kuid nende seaduste mõju laieneb nende 
kinnisvarade üle, kui need varad lähevad üle teistele valdajatele ja mitte tavalise pärimiskorra järgi.

Artikkel XVIII.
Alates tuleva aasta 1. aprillist hakkavad vastastikuselt loovutatud maadelt maksud minema 

sellele riigile, milline asub neid valdama. Kogutud summade arvestus peab olema lõpetatud ja 
summad peavad olema väljka antud maade üleandmisele järgneval kuul;  neist arvestatakse maha 
üleandmise ja kohaliku administreerimise väljaminekud.

Artikkel XIX.

Võlad 18 (30) mai 1814 a. Pariisi traktaadi Artiklite XXI, XXVI ja XXX ja 8 (20) novembri 
1815 a. traktaadi jõul, mis loovutatud  Genfi kantonile käesoleva traktaadi alusel, valitsusele, T. 
Sardiinia M. võlad loetakse alates tuleva aasta 1 aprillist  Genfi valitsuse võlgadeks.

Artikkel XX.

Tema Majesteet nimetab kaks komissari, et koos kahe Genfi kantoni poolt nimetatud 
komissariga tuua selgus kõigis võlgades, nii endise Leman departemangu omad ja nende poolt 
väljanõutavad, aga ka muud, millistel võib olla  suhet mõlemate riikide vahel eksisteerivatele 
sidemetele. 

Prantsusmaa valitsus kutsutakse kaasa aitama nende arvete lõpetamisele, mis puutub 
protsente kõigi selle endise departemangu võlgadele. Aktid, arveraamatud ja teised endiste valitsus- 
ja kohtuasutuste paberid aga ka valdade ja teiste mainitud departemangu alamate omavalitsuste 
dokumendid, milliseid hoitakse Genfis ja millised puudutavad milleski Tema Majesteedi elanikke ja 
kogukondi, antakse välja kuninglikele komissaridele; aga need paberid, millised puudutavad kogu 
endist deparemangu või endist Genfi kohtu-prefektuuri ringkonda või endist Genfi sub-prefektuuri, 
jäävad T. Sardiinia M. nõusolekul, peale neist nimekirjade tegemist, jäetakse Genfi viieks aastaks, 
lugedes tänasest kuupäevast, kahe ametniku vastutuse all säilitamiseks, neist üks on nimetatud 
Tema Majesteedi ja teine Genfi valitsuse poolt. Selle tähtaja möödudes, mõlemad valitsused 
otsustavad ühisel nõusolekul, kas käesolev otsus muuta või tühistada.

Tema Majesteedi alamad hakkavad omama vaba pääsu nende Genfis hoitavate paberite 
juurde. Nende nimekirjad või neist nende nõudmisel tehtud ärakirjad ja nende esitamiseks 
kohtuasutustele ja muudele ametiasutustele Sardiinia valdustes, antakse välja  ja kinnitatakse ainult 
Kuninga poolt nimetatud ametniku poolt ja selle eest makstud lõivud kogutakse nende poolt ning 
arvestatakse Tema Majesteedi tulude hulka.

Artikkel XXI.



Nii nagu tollide rajamine uuel piiril ja hädavajadus, milline tuleneb Artikkel I piiride 
määratlemise otsustest, rajada need muudes kohtades, neis kohtades aga tuleb parandada teid, et 
saaks suhelda Alam-Savoia ja Chablaisi vahel, nõuab suuri väljaminekuid, siis Genfi kanton 
kohustub andma T. Sardiinia Majesteedile hüvituse sadatuhat piemonti livreed. See summa 
makstakse välja St. Julienis kuue kuu kestel peale käesoleva traktaadi allkirjastamist.

Artikkel XXII.

Kaks komissari määratakse viivitamatult, üks Tema Majesteedi Kuninga poolt, aga teine 
Šveitsi Liidu ja Genfi kantoni poolt, et täita piire puudutavaid otsuseid ning nad peavad oma töö 
lõpetama enne ratifitseerimiskirjade vahetamist.

Need komissarid hakkavad pidama päevikut oma toimingutest ja peavad esitama selles 
piiride üksikasjaliku topograafilise kava, allkirjastades selle ja nimetades selles kõiki kohti ja 
valdusi. Kolm selle ametlikku eksemplari lisatakse käesolevale traktaadile.

Artikkel XXIII.

Endiste traktaatide otsused, eriti 3 juuni 1754 aasta leping, millise artiklid ei ole tühistatud 
käesoleva traktaadiga, on täielikult kinnitatud.

Artikkel XXIV.

Käesolev traktaat ratifitseeritakse ühelt- Tema Sardiinia Majesteedi ja teiselt Šveitsi Liidu ja 
Genfi kantoni poolt ja sele ratifitseerimiskirjad vahetatakse kolme kuu pärast, või nii kiiresti kui 
võimalik.

Ratifitseerimiskirjade vahetamisele järgneb viivitamatult vastastikuselt loovutatud valduste 
üleandmine.

Selle kinnituseks volinikud jne.
See juhtus Turinis, 16 märtsil 1816 aastal.  (М.П.) Монтильо. (М.П.) Пикте де Рошмонъ., 
(L.S.)Montiglio. (L.S.) C. Pictet de       Государственный             
(L.S.)Provana de  Rochemont, Советникъ.

Collegno.                 Conseiller d´Etat.
           

*****

II (Nr.112).

1816. 18 (30) juuni. Austria, Preisimaa ja Hesse Suurhertsogiriigi vahel Frankfurdis Maine 
ääres sõlmitud Traktaat. 

Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

       T. M. Austria Keiser, T. M. Preisimaa  Kuningas ja T. K. M. Hesse Suurhertsog, 
soovides täpselt selgitada ja kinnitada kõik Nende valduste piiritlemise esmastesse otsustesse 
puutuv, nii need, mis sõlmitud Nende Majesteetide vahel ja Tema Kuningliku Kõrgusega 23 
novembri  1813 aasta Frankfurdi  ja 10 juuni 1815 aastal Viini  traktaatidega, aga ka 9 juuni 1815 
aasta Viini kongressi Aktiga, ja soovides samuti neid ülalnimetatud otsuseid täiendada ja 
kooskõlastada otsustega, millised on allkirjastatud novembrikuul Pariisis, otsustasid sõlmida selle 
lõpliku traktaadi ja selle kava läbivaatamiseks ning allkirjastamiseks määrasid volinikud, ja nimelt:



T. K. ja  K . Apostellik Majesteet – Jean Philippe Baron de Wessenbergi, oma kammerhärra, 
tegevsalanõunik ja Ungari-kuninglike St.  Etienne Suure Risti ordenite  kavaler jne.

T. M. Preisimaa Kuningas, Charles Guillaume Baron Humboldti, oma riigiministri, 
kammerhärra jne., 

aga Tema K. Majesteet Hesse Suurhertsog, Henri Guillaume Charles de Harnieri, Hesse 
Suure Risti ordu kommonoor jne.

ja Henri Baron de Münch de Bellinghausen, oma salanõuniku ja Hesse provintsi 
rahanduskoja direktor;

kes, peale oma volikirjade vahetamist, mis leiti olevat ettenähtud korras olevaks ja otsustasid 
koostada järgmised artiklid;

Artikkel I.

T. K. M. Hesse Suurhertsog loovutab T. M. Preisimaa Kuningale  Westphalie Hertsogiriigi 
sellisel kujul, nagu seda valdas T. K. Kõrgus 9 juuni 1815 aasta Viini kongressi Lõppakti 
allkirjastamise ajal; Tema Majesteet, Tema pärijad ja järeltulijad hakakvad omama seda hertsogiriiki 
oma täielikus riiklikus valduses ja omandis.

Artikkel II.

T. K. M. Hesse Suur-hertsog annab T. M. Preisimaa Kuningale, Tema pärijatele ja 
järeltulijatele kõik nii oma riigivõimu kui ka feodaalse ülevõimu õigused Wittgenstein-
Wittgensteini ja Wittgenstein-Barlebourgi üle .

Need valdused hakkavad olema Preisimaaga suhetes, millised on kehtestatud Saksa Liidu 
Konstitutsiooniga kõigi endiste keiserlike valdajate üle, kes on praegu allutatud kohalike valitsejate 
võimu alla.

Artikkel III.

T. K. K. Hesse Suur-hertsog loovutab T. K. Bavaaria Kuningale, Tema pärijatele ja 
järeltulijatele oma riigivõimu õigused Miltenbergi, Amorbachi ja Heubachi fogtkondade üle, 
samamoodi ka oma omandi- ja riigivõimuõigused Alzenau fogtkonna üle, sellisel kujul ja seisundis, 
millises need fogtkonnad olid  enne 3 novembrit 1815 aastal.

Artikkel IV.

T. K. K. Hesse Suur-hertsog kohustatakse andma Dorheimi fogtkonna T. K. M. Hesse 
Kuurvürstile ja Fogtkondade Rodheim, Ortenberg ja Babenhausen vastu T. K. M. Kuurvürstile 
kuuluva poole Vilbeli ja  Münzenbergi, Traismünzenbergi, Assenheimi, Heuchellheimi ja 
Burggraefeunrode kommuuni, loovutades Temale järgmised territooriumid:

1)Grossauheim, Grosskrotzenburg, ja Oberrodenbach ja  poole Suur-hertsogile kuuluvast 
Praunheimi.

2)osa d´Isenbourgi piirkonnast, milline on moodustatud Diebachi, Langenseboldi, Meerhozi, 
Lieblos, Wächtersbachi, Spielbergi ja Reichenbachi alamametkonnast (Gerichte) ning Wolfenborni 
asumist.  T. K. M. Suur-hertsog loovutab kõik need territooriumid traktaati tingimuste alusel milline 
on allkirjastatud 29 juunil 1816 aastal Frankfurdis Nende Kuninglike Kõrguste Kuurvürsti ja Suur-
hertsogi poolt.

Artikkel V.

T. K. K. Hesse Suur-hertsog, täites 9. juuni 1815 aasta Viini kongressi Akti Artikkel XLVIII 
otsuseid, kohustub  tagastama Tema Hiilgusele Hesse-Hombourgi Maakrahvile kõik valdused, 



tulud, õigused ja muud poliitilised kasud, millistest ta oli ilma jäetud Reini Liidu asutamise tõttu. 
See tagastamine peab järgnema samal ajal, kui käesoleva traktaadi alusel loovutatud territooriumid 
antakse vastastikku üle uute valdajate korraldusse.

Tema K. K. Hesse Suur-hertsogi ja Tema Hiilguse Hesse-Hombourgi Maakrahvi vahel 
sõlmitakse perekonna korraldus, et kooskõlastada käesoleva lepingu otsused endise, seni 
eksisteeriva perekonna korralduse tingimuste ja otsustega.

Artikkel VI.
         9 juuni 1815 aasta Viini kongressi Akti Artikkel XLIX otsustega on tunnistatud, et Tema 
Hiilgus Hesse-Homburgi Maakrahv võib kasutada täieliku riigivõimu õigusi ja seepärast kõrged 
lepingupooled võtavad enesele kohustuse püüda, et Tema Hiilgusele oleks samuti antud hääl üldisel, 
mis on kehtestatud Liiduakti Artikkel VI sätetega, Saksa Liidu Parlamendi istungil ja osa häälest 
juhtudel, kui Parlament järgib korda, milline on kehtestatud mainitud akti Artikkel IV otsustega.

Artikkel VII.

T. K. K. Hesse Suur-hertsog, vahetuseks Tema poolt Artikklite I, II, III, IV ja V jõul 
loovutatud territooriumite ja õiguste eest, hakkab omama, samamoodi ka Tema pärijad ja 
järeltulijad, oma valdustes :

Esiteks, koos kõigi riigivõimu õigustega: d´Isenbourgi vürstide ja krahvide maid, sealhulgas 
ka Heusenstammi ja d´Eppertshauseni külasid, erandiks ainiti ringkonnad, millised on loovutatud T. 
K. K. Hesse Kuurvürstile käesoleva traktaadi Artikkel IV otsuste jõul; samuti krahv Soloms-
Rödelheimi ja d´Ingelheimi valdused, millised olid varem endise Frankfurdi departemangu osaks: 
need valdused ja neis asuvad külad hakkavad olema Hesse Suurhertsogiriigiga suhetes, millised on 
kehtestatud Saksa Liidu Konstitutsiooniga kõigi endiste keiserlike valitsejate suhtes, kes on praegu 
allutatud kohalike valitsejate võimule. Krahvide d´Isenbourgide ja prints d´Isenbourgi suhtes 
hakkavad olema needsamad, millised eksisteerisid enne Reini Liidu asutamist, kuid 
riigivõimuõigused peavad kuuluma, ülalmainitud Artikkel IV jõul, ainult Nende K. K. Kuurvürstile 
ja Hesse Suurhertsogile. 

Teiseks, omandiõigustega: soolakaevandused, millised asuvad Kreuznachi karjamaal ja 
soolaleiukohad, millised kuulusid temale 9 juuni 1815 aasta Viini kongressi Akti allkirjastamise 
ajal. Kuid soolakaevandused, milliseid nimetatakse Münsteriks, nagu eraomand, välistatakse sellest 
nimelt. Riigivõimuõigused nende kohtade ja soolakaevanduste üle hakkavad olema nagu varem ja 
kuuluma T. M. Preisima Kuningale.

Artikkel VIII.

T. K. K. Hesse Suurhertsog, Tema pärijad ja järeltulijad hakkavad omama oma täielikus 
valduses, koos kõigi õigustega, nii omandi- kui riigivõimuõigustes:

 esiteks, d´Alzey ringkond (erandiks Kirchheim-Polanden) ja Spire ringkonnas 
Pfeddersheimi ja Worms kantonid, sellisel kujul, nii, nagu need olid 3 novembril 1815 aastal tollase 
Wormsi valitsemise all, pannes tähele seda, et Preisimaa valduste piirid seal, kus nad puutuvad 
kokku d´Alzey ringkonnaga, jääks täpselt kooskõlla 9 juuni 1815 aasta Viini kongressi Akti Artikkel 
XXV otsustega;

teiseks, Mayence linn koos terrritooriumiga, kaasa-arvatud Cassel ja Kostheim: kuid kõik, 
mis moodustab kindlust, on Saksa Liidu omandiks.

Artikkel IX.

Kõik kindlustused, hooned, maad ja tulud, millised kuulusid Mayence kindlusele sel ajal, 
kui kooskõlas 23 aprilli 1814 aasa otsusega see on antud liitlasvägedele (milline ka ei oleks olnud 
nende tulude sihtotstarve, kas need summad moodustasid osa summadest, milline on märatletud 



kindluse ülalpidamiseks või oleks kasutatud mingil teisel eesmärgil),  laekuvad eranditult kindluse 
ülemate korraldusse ja hakkavad nüüdsest olema osaks varadest, milline on määratud selle 
ülalpidamiseks.

Artikkel X.

Peale käesoleva traktaadi allkirjastamist asutatakse viivitamatult komisjon, milline on 
moodustatud ühest või mitmest T. K. K. Hesse Suurhertsogi ametnikust ja ühest või mitmest 
ohvitserist, kes nimetatakse selleks kindluse ülemate poolt. See komisjoni ülesandeks hakkab olema 
selle määratlemine, millised hooned ja maad peavad eelneva artikli jõul kuuluma kindlusele. 
Komissarid koostavad üksikasjaliku aruande nende hoonete ja maade sihtotstarbelisuse kohta ja see 
paber võetakse aluseks selle suhtes tulevikus vaidluste ärahoidmiseks. See komisjon, arvestades 
rangelt käesoleva traktaadi otsustega, luua reeglid kõigi muude kindluse ülemuste ja 
tsiviilvalitsusega hädavajalike suhete pidamiseks, selliste nagu : vägede korteritesse paigutamine, 
õppuste läbiviimine, linnaelanike poolsete tarnete tegemine jne.

See komisjon hakkab samamoodi tegelema kindluse kubernerile viisaka maja valimisega, 
kuna T. K. K. Suurhertsogi maja on vaid temale teutooniliselt määratud.

Artikkel XI.

T. K. K Hesse Suurhertsog hakkab osalema õiguses pidada garnisoni Mayence kindluses, 
nimetades selleks ühe oma vägede jalaväebataljoni.

Artikkel XII.

Väed, millised moodustavad Mayence kindluse garnisoni, majutatakse kasarmutesse sel 
määral, mil piisav hulk kasarmuid on korrastatud või ehitatud. Need parandused ja uute kasarmute 
ehitustööd (millised mitte mingil ettekäändel ei saa olla teostatud Tema Kuningliku Majesteedi 
arvelt, Tema kui nende kohtade valdaja) peavad olema viidud lõpule nii kiiresti kui on võimalik. 
Seni kestab vägede majutamine elanike pool edasi samal alusel ja viisil nagu praegu; ainiti kõrged 
lepingupooled lubavad kasutada asjaajamist ja püüavad edu saavutada Saksa Liidu kaudu, et linnale 
määrataks piisav hüvitus, selle akti allkirjastamise päevast, kohustuste korraliku täitmise eest.

Artikkel XIII.

Nagu kõik riigivõimu õigused Mayence linna üle kuulub T. K. K. Hesse Suurhertsogile, siis 
ka kohtuasjade ajamine, maksude ja igasuguste lõivude kogumine, samamoodi ka muud 
tsiviiljuhtimise osad, hakkavad olema eranditult ülesandeks tehtud ametnikele, kes  on selleks 
määratud Tema Kuningliku Kõrguse poolt ja nii nagu kuberner, on ka kindluse komandant 
hakkavad vajaduse juhtumil osutama neile vastavat abi. Kuid kindluse sõjaväelisele juhtkonnale 
antakse samuti võim, milline on hädavajalik nendele pandud kohustuste vabaks ja sõltumatuks 
täitmiseks. Tsiviil- ja kohalikud ülemused hakkavad olema sellele allutatud kõiges, mis puutub linna 
kaitsesse ja üldse sõjaliste vajadustele ja meetmetele. Selleks nimelt antakse politsei üksus, kuid 
sellise arvestusega, ainiti, et tsiviilametnik, kes on nimetatud T. K. K. Suurhertsogi poolt, osaleks 
alati sõjaväe ülemuste nõupidamistel, kui arutatakse sarnaseid asju. Politseilised käsud ja eeskirjad 
kuulutatakse välja kindluse ülemuste poolt, kuid linna politsei esindaja järelvalve all. Linnavahid 
hakkavad, nagu see on tavaliselt kindlustes, asuma sõjaväe ülemuste käsu all ja nad ei tohi muidu 
kokku tulla, kui viimase nõusolekul. Sõjaväkke võetakse uustulnukaid vabalt, ilma et tsiviilvõimud 
seda takistaks. Sõjaväe ülemused, kelle vastutusel on linna väliskaitse, aga ka sisekorra tagamine, ja 
kasutades õigust võtta igasuguseid vajalikke ettevaatuse meetmeid, võib panna väljaspoole kindlust 
välja pikette ja eelposte. Sõjaajal või kui Saksamaad hakkab ähvardama sõda ja kindlus 
kuulutatakse piiramisseisukorras olevaks, muutub sõjaväe ülemuste võim piiramatuks ja sellel ei 



hakka olema mingeid muid piire, peale nende, millised on ettekirjutatud arukusega, tava või rahva 
õigusega.

Artikkel XIV.

Kindluse garnison, erandiks Suurhertsogi väed, ei allutata Suurhertsogiriigi kohtukohtadele; 
ta hakkab kasutama vabalt oma Jumalateenistuse pidamise õigust ja võivad välja vedada kõike 
sõjaväele kuuluvat ja on vabastatud igsugustest teede maksudest (Chausse-Geld) nelja miili 
kaugusel kindlusest, aga ka kirjade saatmine ja saamine on Suurhertsogioriigi piires tasuta. Et hoida 
ära kuritarvitusi, siis on ned vabastused ja soodustused määratletud suure täpsusega komissjoni 
poolt, milline asutatakse käesoleva traktaadi Artikkel X sätete jõul.

Artikkel XV.

Kõik mõisad, enne aega, milline on sätestatud Artikklites I, III, V, VII ja VIII, mis on 
müüdud või on valitsue poolt käesoleva traktaadi jõul vastastikku loovutamisega ära antud, jäävad 
nende uutele valdajatele. Kuid peale mainitud tähtaega nende müük või äraandmine loetakse 
kehtetuks.  Neil juhtudel, ainiti kui ei saa tehingut tühistada, rikkumata seejuures neid ostnud või 
muul viisil, kuid mitte kingiks saanud eraisikute seaduslikku kasu, kõrged lepingupooled 
kohustuvad vastastikuselt nende eest võetu anda üks-teisele, vastavalt kuuluvusele. 

Artikkel XVI.

T. K. K. Hesse Suurhertsog, ühendades oma valdustega kõik maad, millised on sätestatud 
käesoleva traktaadi Artikkel VIII, saab selle-samaga kõik õigused, aga samuti võtab enesele kõik 
kohustused, millistel Prantsusmaa oma provintsidest  ja ringkondadest loobumisel on mainitud 30 
mai 1814 aastal Pariisis sõlmitud rahutraktaadis.

Artikkel XVII.

T. K.K. Suurhertsog kohustub, kolme kuu kestel, peale selle traktaadi ratifitseerimist, andma 
Preisimaa Valitsusele kõik aktid riigimõisatele, dokumendid, kaardid ja teised paberid, millised 
kuuluvad Westphalie Hertsogiriigile ja Wittgensteini ja Berlebourgi valdustele, aga T. M. Bavaaria 
Kuningas, T. K. K. Hesse Kuurvürstile ja Tema Hiilgusele Hesse-Hombourgi Landgrahvile antakse 
sellisel viisil välja dokumendid, kaardid ja teised paberid, millised kuuluvad nende poolt 
saadavatele ringkondadele. Samaks tähtajaks peab T. K. K. Hesse Suurhertsogi Komissaridele 
olema välja antud  kõik aktid mõisatele, dokumendid,m kaardid ja muud paberid, millised kuuluvad 
maade juurde, millised astuvad Tema valdusesse.

Artikkel XVIII.

Westphalie Hertsogiriigis asuvate riigimõisate tulud enne 1 juulit, käesoleval aastal, arvates 
maha neist nende mõisate ülalpidamiskulud, kuulutatakse T. K. K. Hesse Suurhertsogile 
kuuluvateks. T. M. Preisimaa Kuningas kohustub need temale tagastama enne aasta lõppu, kuid 
võtmata jänud pearaha osad, nii otsesed, aga ka kaudsed, jäetakse sellest välja. Alates 16 juunist 
1814 aastast kuni 1 juunini, käesoleval aastal, Reini vasakul kaldala asuvatelt ja  käesoleva traktaadi 
Artikkel VIII jõul kogumata maksud maadelt, millised läksid T. K.K. Valdusesse, hakkavad olema 
kogutud Suurhertsogi valitsuse poolt, kes kohustub maksma administreerimiskulusid, mis on nende 
võtmata maksudega tagatud. 

Neljast fogtkonnast, millised on  loovutatud Artikkel III jõul T. M. Bavaaria Kuningale, 



kogumata maksud enne 1 juulit, käesoleval aastal, hakkavad peale kogumist kuuluma T. K. K. 
Hesse Suurhertsogile.

Artikkel XIX.

Võlad, millised olid Hesse Kuurvürstkonnal ja millised viidi üle Westphalie Hertsogiriigile, 
samamoodi ka need, millised tekkisid selle erilise juhtimisega, jäävad sellele Hertsogiriigile. Samuti 
kinnitatakse ka mõningate pensionite, millised tulenevad selle Hertsogiriigi valdamisest 1803 aasta 
Keiserliku otsuse jõul (Reces de l´Empire) väljamaksmise kohustus ja määratletud Prints de 
Wittenstein-Berlebourgile sellelt Hertsogiriigilt igaaastane tulu 15,000 kuldnat. Mis aga puudutab 
teisi võlgu ja kohustusi, varem Westphalie Hertsogiriigile tundmatuid, aga seejärel sellele 
ületoodud, siis kõrged lepingupooled, ühisel nõusolekul otsustasid, et T. M. Preisimaa Kuningas 
võtab enesele kohustuse maksta ära vaid 500,000 kuldnat Hanau-Lichtenbergi  krahvkonna võlgade 
eest, millistele on 1 aprillil 1810 astal antud välja obligatsioonid, millised on tagatud Westphalie 
Hertsogiriigi riigivaradega.

Võlakohustused ja pensionid, millised on võetud Hesse Suurhertsogiriigi valitsuse poolt, 
tema poolt Alzenau, Amorbach, Miltenberg ja Heubach fogtkondade soetamise juhtumil, lähevad 
üle uuele soetajale, kui need ei ole veel väljamakstud Suurhertsogiriigi valitsuse poolt.

d´Isenbourgi Vürstiriigi võlad jäävad talle alles. T. K. K. võtab endapeale poole praeguse d
´Isembourgi printsi isiklikest võlgadest. T. K. K. Hesse Suurhertsog määrab komisjoni, et 
määratleda nende võlgade hulk ning nende jaotus.

Perekonna pärandi õigused, millised 25 vebruari 1803 aasta Keiserliku deputatsiooni otsuse 
Artikkel XLV jõul võinuks olla laiendatud  Westphalie Hertsogiriigile, kantakse praegu üle 
ringkondadele, käesoleva traktaadi Artikkel VIII jõul T. K .K. Hesse Suurhertsogile, mis antud 
hüvituse kujul, mainitud  Hertsogiriigi asemel.

Artikkel XX.

Väed, millised on värvatud Westphalie Hertsogiriigis ja Wittgenstein-Witgenstein ja 
Wittgenstein-Berlebourgi valdustes, samuti aga need, kes on valitus neljas fogtkonnas, millised on 
loovutatud Artikkel III jõul T. K. Bavaaria Kuningale, hakkavad kuuluma veel kaks kuud T. K.K. 
M. Suurhertsogi armee juurde; kuid selle tähtaja möödumisel, reamehed ja all-ohvitserid peavad 
pöörduma tagasi oma elukohta. Ohvitserid, kes on tegevteenistuses, võivad selle aja kestel teatada, 
millist riiki nad teenida soovivad; aga need, kes saavad pensioni ja on pärit Westphalie 
Hertsogiriigist või  läksid üle Kölni Kuurvürstiriigist ja Wittgensteini krahvkonnast, hakkavad seda 
saama T. M. Preisimaa Kuningalt.

T. K.,K. Hesse Suurhertsog võtab oma ülalpidamisele väed selle osa d´Isenbourgi valduste 
osast, milline on ühendatud Suurhertsogiriigiga.

Artikkel XXI.

Kõik Westphalie Hertsogiriigi, Wittgensteini krahvkonna ja nelja fogtkonna, millised on 
loovutatud T. K- Bavaaria Kuningale, tsiviilametnikud, nii nagu nad asuvad tegevteenistuses ja 
saavad pensioni, lähevad üle uutele valdajatele.

Seda sama võib mõista ka T. K. K. Hesse Suurhertogiriigile ringkondades ja maades; T. K. 
K. peale seda võtab nimelt enesele kohustuse maksta välja pensione, millised on assigneeritud 
Mont-Tonnerre departemangu sellesse osasse, milline käesoleva traktaadiga ühendatakse 
Suurhertsogiriigiga. Need suhtuvad ka Kreuznachi soolakaevandustes kasutatutesse, erandiks ainult 
Preisi komissar, kes praegu neid juhib.



Artikkel XXII
.

Kreuznachi soolatehaste soolale ei panda mingeid lõive või makse, nii selle tootmise kui ka 
selle väljaviimise puhul. Samamoodi vabastatakse maksudest sisseveetavad küttepuud, süsi 
((kivisüsi)) ja muud asjad, millised on vajalikud nende vabrikute tööks, või ehituseks ja remondiks. 
Kuid need vabadused ja vabastused ei laiene inimeste isiklikele suhetele ja kohustustele, keda 
kasutatakse töödel või järelvaatamiseks neis tehastes ja kes asuvad Preisimaa alamluses; need aga, 
kes ei ole Preisimaal sündinud, ja kes elavad soolavabrikutes, alluvad seadustele ja korraldustele, 
millistele on allutatud teised välismaalased, kes elavad Preisimaa Kuningriigis.

Sool, milline on T. K. K. Suurhertsogile loovutatavates tehastes toodetav, loetakse 
Preisimaal välismaiseks ja seepärast selle müügi suhtes peab olema rakendatud reeglid, millised 
Preisimaa Kuningriigis on kehtestatud või tulevikus kehtestatakse välismaise soola müügile ja 
sellega seotud lõivude maksmine.

Selleks, et soola hindade erinevus  Reini vasakul kaldal asuvates Hesse ja Preisimaa 
valdustes, ei annaks aiendit soola Alam-Reini Suurertsogiriigi Kreuznachi tehastest salakaubana 
veoks, peab Hesse Suurhertsogiriigi Valitsus leppima kokku Preisimaa juhtkonnaga soola hinnast, 
millist ei saa teisiti kui alles kümne aasta pärast muuta. Samuti sõlmitakse nende vahel kokku 
tingimused, milliste alusel võetakse vajalikke meetmeid kuritarvituste ja keelatud kaubanduse 
vältimiseks, seda nii soola väljaveol, aga ka vabrikutesse soola tootmiseks, ehitusteks ja remondiks  
vajalike vahendite sisseveol.

T. M. Preisimaa Kuningas kohustub Kreuznachi ringkonnas mitte-rajama mingeid teisi 
soolavabrikuid , millised võiksid kahjustada soola tootmist neis vabrikutes, millised on loovutatud 
T. K. K. Suurhertsogile, kas soolakaevanduste või tootmiseks vajaliku Nahe jõe vee  äravõtmisega.

Küttepuude ja söe varud, millised üleandmise päeval hakkavad olema ladudes, jäävad 
Preisimaa Valitsuse omandisse, kuid ta annab need üle Suurhertsogiriigi poolt määratud 
juhtkonnale. Kui nende puude ja söe eest Preisimaa Valitsuse poolt ei ole raha makstud, siis Hesse 
Valitsus võtab enesele kohustused, millised on sõlmitud tarnijate tehtud lepingutes; vastasel juhul 
tuleb maksta Preisimaa Valitsusele kuue kuu kestel rahasummad, millist need maksid. 
Olemasolevad soolavarud jäävad Preisimaa Valitsuse käsutusse.

Artikkel XXIII.

Hesse Suurhertsogiriigi Valitsusel hakkab olema õigus vedada Kreuznachi soolavabrikutele 
vajalikku söe ja puude koguse läbi Preisimaa valduste, ilma, et selleks tehtaks mingeid takistusi ja 
viivitusi ja makstes vaid tavalisi transpordimakse mööda teid, jõgesid ja kanaleid, kuid täites selles 
korra tagamiseks kehtestatud eeskirju. Praegu eksisteerivaid makse selliste kaupade veole mööda 
Nahe jõge ei tõsteta.

T. M. Austria Keiser ja T. M. Preisimaa Kuningas lubavad kiivalt püüda saavutada Hesse 
Suurhertsogiriigi Valitsusele samasuguseid vabadusi puude ja söe veol Kaiserslauternist kuni 
Kreuznachini, mööda Bavaaria valduste teid.

Artikkel XXIV.

T. K.K. Hesse Suurhertsog nõustub, et Preisimaa omaks sõjateed, Tema valduste kaudu, oma 
vägedele, millised marsivad Erfurtist  Eisenachi, Hersfeldi, Giessen ja Wetzlari kaudu Coblencesse 
ja samuti need väed, millised tulevad või läbivad Mayence, omaksid, Bingeni kaudu, vaba läbipääsu 
mööda Coblence teed. Sellest tuleb kolme kuu pärast sõlmida spetsiaalne konventsioon nende 
eeskirjade üle, millised kehtestatakse Preisimaa vägede läbimarssimisele Hanovre Kuninga ja Hesse 
Kuurvürsti valduste. Selles konventsioonis märgitakse ära sõjateeäärsed ööbimis- ja puhkepaigad.

Austria vägedele, millised peavad moodustama osa Mayence garnisonist, määratud tee ja 
ööbimis- ja puhkepaikade määramine lükatakse edasi kuni selles suhtes Austria ja Hesse Valitsuste 



vahel sõlmitava spetsiaalse konventsiooniga. T. K.K. Hesse Suur-hertsog nõustub samamoodi ka 
sellega, et Bavaaria omaks sõjateed läbi Tema valduste, sõjaväele, milline marsib läbi tema Reini 
paremal kalda valduste, selle jõe vasakul kaldal asuvatesse uusvaldustesse. Mis aga puutub 
ööbimis- ja puhkepaiku, sellesse puutuvat vedu ja teisi korraldusi, siis kõik need märgitakse ära 
täpselt spetsiaalses T. K. K. Bavaaria Kuninga ja T. K.K Hesse Suurhertsogi vahel sõlmitavas 
konventsioonis.

Artikkel  XXV.

Kõigi ringkondade ja territooriumite üleandmine, millised on vastastikku käesoleva traktaadi 
Artikklite I, II, III, IV, V, VII ja VIII jõul loovutatud ja üleantavad, leiab aset 7 juulil käesoleval 
aastal, koostades selle suhtes Frankfurdis protokollid, millised allkirjastatakse Valitsejate, kelle 
valdustesse need ringkonnad üle lähevad, volinike poolt. Protokollide koostamisel, nad astuvad 
mainitud ringkonda tegelikku valdamisse. Kreuznachi soolatehased ja kõik neile kuuluv antakse 
samamoodi üle; Suurhertsogi poolt määratud juhtkond saab need tehased, nende-samade, nende 
omandisse puutuvate õigustega ja seaduslike nõudmistega, aga samamoodi koos kõigi nende soola 
tootmiseks vajalike vahendite ja seadmetega, millistega need anti üle Preisimaa valitsusele. 

Alates I juulist, käesoleval aastal, toodetud sool hakkab kuuluma T. K. Kõrgusele.

Artikkel XXVI.

T. K. Austria Keiser ja T. K. Preisimaa Kuningas kuulutavad end T. K. K. Hesse 
Suurhertsogiriigi täielikuks ja täiusliku riigivõimu käendajateks, kõigi Tema valduste üle, aga 
samamoodi nende terviklikkuse üle, sellisel kujul, nii nagu need on määratletud käesoleva 
traktaadiga.

Artikkel XXVII.

Käesolev traktaat ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Frankfurdis kuue 
nädala pärast ja kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks vastastikused volinikud jne.
See juhtus Frankfurdis Maine ääres, 30 juunil 1816 aastal.
(L.S.) Wessenberg.  (L.S.)le Baron de   (М.П.) Вессенбергъ. (М.П.)Баронъ Гумбольдтъ.

Humboldt.           
(L.S.)Harnier.          (L.S.)le Baron de            (М.П.)Гарнье.  (М.П.)Баронъ Мюнхъ.

Münch.

        *****

III (Nr.113).

1816. 18 (30) juuni. Suurbritannia ja Hesseni Suur-Hertsogiriigi vahel Frankfurdis Maine 
ääres sõlmitud Traktaat. 

Tema Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Suurbritannia Ühendatud Kuningriikide ja Iirimaa Kuningas, soovides tõestada oma 
täielikku nõusolekut piire puudutavate otsustega, millised on käsitletud, heaks kiidetud ja sõlmitud  
Frankfurdis Maine ääres toimunud Tema  volinike ja Nende K. M. Austria Keisri ja Ülevenemaalise 
Keisri, T. M. Preisimaa Kuninga ja  T. K. K Hesse Suurhertsogi volinike vahelistel nõupidamistel, 



soovides samuti anda T. K. Kõrgusele anda uue tõestuse oma sõprusest Tema ettepanekul 
spetsiaalse nende vahelise traktaadi allkirjastamisega, milline on kõiges kooskõlas ülalesitatud 
otsustega, otsustas koos T. K. Kõrgusega nimetada selleks volinikud, milleks ka määrasid:

T. Suurbritaania M. -  austatud Richard Le Poer Trench, Clancarty krahvi, Dunlo Vikonti, 
Kilconnel paruni, Trench de Garbally paruni ja Ühendatud Kuningriikide ja Iirimaa peer jne. ;

aga T. K. K. Hesse Suurhertsog  - Henri Guillaume Charles de Harnieri, Hesse Suure Risti 
ordeni kavaler, oma salanõuniku jne.;

ja Henry Baron de Münch de Bellingshauseni, oma salanõuniku ja Hesse provintsi 
rahanduskoja direktori, 

kes, peale oma volikirjade vahetust, millised leiti olevat ettenähtud vormis, otsustasid ja 
allkirjastasid järgmised artiklid:

(Kõik artikklid alates I kuni XXV lõpuni on täielikult ja sõnasõnalt kokkulangevad esimeste 
XXV artikliga millised on lisatud  Nr. II (Nr 112) traktaadiga, milline on sõlmitud Austria, 
Preisimaa ja Hesse Suurhertsogiriigi vahel 18 (30) juunil 1816 aastal).

Artikkel  XXVI.

Käesolev traktaat ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Frankfurdis kahe 
kuu pärast, või kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Frankfurdis Maine ääres 30 juunil 1816 aastal.
(L.S.) Clancarty. (L.S.) Harnier. (М.П.)Кланкарти. (М.П.)Гарнье.

(L.S.)Münch. (М.П.)Мюнхъ.

*****

                     IV (Nr 114).

1816 a. 27 oktoober (8 november). Preisimaa ja Madalmaade vahel Frankfurt Maine ääres 
sõlmitud Traktaat. 

              Tema Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Preisimaa Kuningas ja T. M. Madalmaade Kuningas Luxemburgi Suurhertsog, 
soovides koos Nende Majesteetidega Austria Keisriga, Suurbritannia Ühendatud Kuningriikide ja 
Iirimaa Kuninga ja Ülevenemaalise Keisriga, et oleks nende tingimuste ja rahutraktaadi, milline on 
sõlmitud 20 novembril 1815 aastal Pariisis, otsuste tulemusel sõlmitud spetsiaalne leping, milline 
puutub Madalmaade Kuningriiki või Luxemburgi Suurhertsogiriiki ja lugedes seda lepingut 
vajalikuks, ühest küljest, Kuninglike ja T. M. Madalmaade Kuninga Suurhertsogiriigi valduste 
kasuks, aga teisest küljest, mainitud tingimuste täpseimaks rakendamiseks muude ülalpool mainitud 
Augustlike Õukondade kasuks ja et kinnitada otsuseid, millised on neis tingimustes põhjendatud, 
nimetasid selleks oma volinikeks:

T. M. Preisima Kuningas – Charles Guillaume Baron de Humboldti, Oma Riigiministri jne.
aga T. M. Madalmaade Kuningas Luxemburgi Suurhertsog, Hans Cristophe Ernest Baron de 

Gageni ((Ивана Христофора Эрнеста Барона Гагерна)), oma erakorralise saadiku ja täievolilise 
ministri Saksa Liidu ja vabalinna Frankfurdi juures jne.,

kes, peale oma vastastikuste volikirjade vahetust, millised leiti nende poolt vormile 
vastavaiks, otsustasid ja allkirjastasid järgmised artiklid:

Artikkel I.



T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningas Luxemburgi Suurhertsog, Tema pärijad ja 
järeltulijad hakkavad omama oma valduses kõiki riigivimu- ja omandi õigusi kõigi nende 
ringkondade üle, millised  kuulusid 1790 aastal Belgia provintsidele, Liege episkoopkonna ja 
Bouilloni Hertsogiriigile ja olid Prantsusmaa poolt loovutatud liitlasriikidele traktaadi  jõul, milline 
oli sõlmitud 20 novembril 1815 aastal Pariisis; sama-moodi ka maad, millised asuvad Philippeville 
ja Marienbourgi vahel, ja need kaks linna, mis on samuti loovutatud sama traktaadi jõul.  Selle tõttu 
T. M. Ühendatud Madalmaade Kuninga Luxemburgi Suurhertsogi valduste piirid, alates 
Põhjamerest kuni punktini enne Quievraini, hakkab olema seesama, milline 30 mai 1814 aasta 
Pariisi rahutraktaadiga eraldavad Prantsusmaa maadest, millised on tema poolt loovutatud 
liitlasriikidele. Aga alates Quievrainist piiri-joon, kooskõlas 20 novembri 1815 aasta Pariisi 
traktaadi Artikkel I sätetega hakkab järgima mooda Belgia provintside vana piiri, milline eksisteeris 
1790 aastal, mööda Liege episkoopkonna ja Bouilloni Hertsogiriigi piiri kuni Villersini, d´Orvali 
lähedal, haarates enesesse Philippeville ja Marienbourgi linnad koos neid ümbritseva 
territooriumiga, kuid ei muuda milleski Madalmaade Kuningriigi ja Luksemburgi Suur-hertsogiriigi 
piire, millised on kehtestatud 31 mai 1815 aasta Viini traktaadiga, millise kõik muud otsused 
kinnitatakse täielikult.

Artikkel II.

Osa rahasummadest, millised T. Kristlikeim Majesteet 20 novembri 1815 aasta traktaadi 
Artikkel IV jõul kohustus maksma liitlasriikidele, mis on määratud tingimuste jõul, millised on 
peamiste Liitlas-õukonnadade poolt Pariisis allkirjastatud, Prantsusmaaga piirnevate riikide 
kaitseliini tugevdamiseks. Neist saab Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suur-hertsog 
kuuskümmend miljonit franki.

T. M. Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suur-hertsog  kohustub kasutama seda summat 
riigi piiride kaitseks vajalike kindlustuste ehituseks, arvestades selle suhtes kehtestatud reegleid ja 
tingimusi, millised on liitlasriikide ministrid sätestanud sellele lisatud  nende 2 novembri 1815 aasta 
konverentsi protokollile; see protokoll peab omama samasugust jõudu ja mõju, justkui see oleks 
võetud sõna-sõnalt käesolevasse traktaati.

Artikkel III.

T. M. Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suurhertsog, tunnistades täielikult kasusid, 
millised on antud temale ülaltäheldatud otsustega, milliste jõul on laienenud tema valdused ja 
suurendatud nende kaitse vahendid, loobub osast 20 novembri 1815 aasta Pariisi Traktaadi Artikkel 
IV mainitud summadest, milline järgneks Tema Majesteedile hüvituseks ja 20 novembri 1815 
konverentsi protokolliga oli määratletud kakskümmend üks miljonit kaksada kuuskümmend neli 
tuhat kaheksasada kolmkümmend kaks franki ja 22,5 santiimi. Tema Majesteet nõustub, et see osa 
oleks lisatud Austria ja Preisimaa poolt saadavale osale ja jagatud nende vahel võrdselt.

Artikkel IV.

31 mail 1815 aastal Viinis sõlmitud traktaadi Artikkel III ja Viini kongressi Akti Artikkel 
LXVII jõul on Luksemburgi kindlus kuulutatud Saksa Liidu kindluseks; see on kinnitatud nimelt ka 
käesoleva konventsiooniga. T. M. Preisimaa Kuningas ja  T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningas, 
kui ka Luksemburgi Suurhertsog, soovides kooskõlastada ka muud ülalpool sätestatud artiklites 
sisalduvad otsused uute vajadustega, millised tulenesid 20 novembri 1815 aasta Pariisi traktaadist ja 
et võtta parimaid meetmeid oma vastastikuste valduste kaitseks, leppisid kokku ühise Luksemburgi 
kindluse garnisoni pidamises, korrates seejuures, et see korraldus puudutab ainult kaitse sõjalisi 
meetmeid, ega vähenda mitte mingil viisil T. M. Ühendatud Madalmaade Luksemburgi 



Suurhertsogi riigivõimu õigusi Luksemburgi linna ja kindluse üle.

Artikkel V.

T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suurhertsog loovutab T. M. 
Preisimaa Kuningale õiguse nimetada nimetada selle kindluse kuberner ja komandant ning nõustub 
samuti, et garnisonis üldse ja selle igas vägede liigis, milline seda moodustab, oleks alati kolm 
neljandikku preisi vägesid ja ainult ülejäänud neljandik oleks Ühendatud Madalmaade vägedest, 
loobudes selle kaudu õigusest, milline oli antud Tema Majesteedile Viini Kongressi Artikkel LXVII 
otsuste jõul ülalmainitud koha ametnike määramiseks. 

Väed hakkavad saama palka ja mundreid igaüks oma valitsuse poolt, samamoodi ka 
toiduaineid, kui kindlus kuulutatakse piiramisseisukorras olevaks;  sellel viimasel juhtumil peab 
kogu garnison saama toiduaineid kindluse ladudest, viimaseid aga varustatakse toiduainete 
varudega eeskirjade järgi, millised on kehtestatud Artikkel XIV sätete jõul.

Artikkel VI.

Nii nagu kõik riigivõimu õigused Luksemburgi linna ja kindluse üle, nagu ka kõigis 
Suurhertsogiriigi teistes kohtades, kuulub T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningale Luksemburgi 
Suurhertsogile, siis ka kohtuasjade menetlemine, igasuguste maksude ja lõivude kogumine, 
samamoodi ka mud tsiviiljuhtimise osad hakkavad eranditult olema tsiviilametnike ülesandeks, kes 
on määratud Tema Majesteedi poolt ja nagu kuberner, aga ka kindluse komandant hakkavad neile 
vajadusel abi osutama.

Kuid teisest küljest, ka kindluse kubernerile antakse oma kohustuste vabaks ja sõltumatuks 
täitmiseks hädavajalik võim ja nii tsiviil- kui ka kohalik võim hakkavad olema temale allutatud 
selles, mis puutub linna kaitsesse.

Et hoida ära igasuguseid tsiviil- ja militaarülemuste vahelisi vaidlusi, T. M. Ühendatud 
Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suurhertsog nimetab spetsiaalse komissari, kes hakkab 
vahendajaks kuberneri ja tsiviilvalitsuse vahel ja ta on allutatud kubernerile politseilistes asjades, 
kui need võivad puutuda kokku linna kaitsega ja sõjaväe korraldustega.

Kuberner, selleks samaks, väljumata kõrgemal nimetatud piiridest, võib omalt poolt 
nimetada komissari ja neist kahest ametnikust moodustatakse segakomisjon (kommission mixte).

Kuid sõja ajal või kui üks neist kahest riigist, Preisimaa või Ühendatud Madalmaad, 
ähvardab sõda ja kindlus kuulutatakse piiramisseisukorras olevaks, muutub kuberneri võim 
piiramatuks ja see ei hakka omama mingeid piire, peale nende, millised on kirjutatud ette 
mõistlikkusega, tava ja rahvusvahelise õigusega.

Kui Saksa Liidu Parlament otsustab, et Liidu kindluste kubernerid ja komandandid peavad 
andma spetsiaalse tõotuse, siis Luksemburgi kindluse kuberner ja komandant peavad andma tõotuse 
sormis, milline kehtestatakse Parlamendi poolt.

Artikkel VII.

Luksemburgi linna valvurite arv peab olema kindlaks määratud  seadusega, milline on 
avaldatud Madalmaade Kuningriigis 28 juunil 1815 aastal, proportsionaalne kõigi linnaelanike 
arvuga, kolm valvurit saja inimese kohta ja mitte mingil juhul, ega mingil ettekäändel ei tohi nende 
sõdurite arvu suurendada. Seda kasutatakse vaid valves sel ajal, kui kindluses ei ole garnisoni ja 
selle kohustuseks  on peale neid juhte, kui see valve peab osalema kindluse kaitses, piirdub 
ühiskondliku rahu ja kodanike vara kaitse tagamises, eriti tulekahjude puhul. Nende 
ametikohustuste ja igasuguse teise sõjaväelise teenistuse täitmisel, hakkab see olema allutatud 



kindluse kubernerile ja ilma ta nõusolekuta si saa see koguneda õppusteks ega ka tegelikuks 
tegevuseks. Muideks, nii nagu Luksemburg on Saksa Liidu kindlus, siis kõrged lepingupooled 
otsustavad juba ette, et eeskirjad, millised koostatakse Liidu poolt üldse kõikide kindluste tsiviil-
vahtide korraldamiseks, nõnda ka eriti neilt nõutava vandetõotuse suhtes, siis see tuleb võtta neilt ka 
Luksemburgis

Artikkel VIII.

Sõja juhtumil või selle arvatatavas läheduses, sii  kuberner oma kohustuste tõttu ja oma 
sõjaliste korralduste edukaks täitmiseks peab omama väljaspool kindlust samasugust võimu kui tal 
on kindluses.

Kui aga rahu ajal ta peab vajalikuks saata patrulle või seada üles eelposte, siis selleks 
määratud väeüksused ei oma mingit rekvireerimise õigust ega tohi elada elanike kulul.

Artikkel IX.

Kindluse garnison, milline hakkab olema kuberneri vahetu käsu all, peab rahu ajal 
koosnema 6000 inimesest; kuid T. M. Preisimaa Kuningas ja T. M. Madalmaade Kuningas 
Luksemburgi Suurhertsog, ühisel nõusolekul otsustasid sellel korral ja seni kuni liitlasväed 
hõivavad osa Prantsusmaast, hoida selles vaid 4000 inimest, kellest 3000 hakkavad olema  
preislased ja 1000 on madalmaade vägedest. 

Artikkel X.

T. M. Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suurhertsog nõustub, et kindluse suurtükiväe ja 
insenervägede ülemused oleksid nimetatud Preisimaa poolt, jättes siiski Enesele õiguse määratleda 
Omalt poolt nende väüksuste juurde kaks oma ohvitseri, kes peavad olema Tema Majesteedi ees 
otseses vastutuses. Nende nelja ohvitseri õigused ja kohustused hakkavad olema järgmised:

Suurtükiväe ülem hakkab vabalt käsutama kõiki suurtükke ja varustust. Rahu ajal ta määrab 
nende majutuse aga sõja ajal nende kasutamist. Seejuures on ise-enesest-mõistetav, et mitte ükski 
relv ei tohi olla kindlusest välja veetud. Ta on kohustatud jälgima, et relvad ja varustus oleksid alati 
sellises seisukorras, milline on ette nähtud traktaadiga.

Madalmaade artilleerioaohvitser hakkab samuti jälgima relvade säilimise ja seisukorra üle. 
Nagu nende arv, lafettide ja kogu kindluse relvastusse kuuluva seisukorra üle, aga sama-moodi 
laskemoona hulk, milline on sätestatud  käesoleva konventsiooni sõlmimisel, siis kõige kohta 
koostatud nimekiri peab olema neile kahele ohvitserile ühiseks juhendiks.

Madalmaade teenistuses olevatele ohvitseridele antakse andmed ka tehtavatest muudatustest 
ja nad on kohustatud kontrollima suurtükiväe ülema  käsul kindluse arsenalidest ja ladudest välja 
antud asjade aruandeid.

Inseneride ülem ja Hollandi tegevteeenistuse ohvitser on kohustatud koos jälgima kindluse 
korrashoiu eest ja määrama üldisel nõusolekul selle remondi ja uusehituste rajamise alustamise.

Kuid tööde määramiseks koostatakse üksikasjalik projekt vaid insenervägede ülema poolt ja 
tööd teostatakse vaid tema korralduste järgi. Ainiti, kui ei suvatseta järgida Madalmaade 
Kuningriigis reegliks saanud korda kutsuda tööde teostajaid  avalikel oksionitel kõigile 
ühiskondlikele töödele, siis Madalmaade insenervägede ohvitser peab osalema töövõtjate ja 
töölistega tingimuste kindlaksmääramise juures.

Kõik tekkida võivad arusaamatused lahendatakse kuberneri juhtimisel sega-komissoni poolt 
(commission mixte).

Need remondi ja kindlustuste korrastamise otsused ei muuda mitte milleski Artikkel XIII 
sätestatud otsuseid, millised puutuvad esialgsesse kindlustuste projekti koostamisse üldse ja peale 
tööde teostamist nende ülevaatust.



Artikkel XI.

Garmisoni moodustavad Preisi väed hakkavad kasutama oma Jumalateenistuse pidamise 
vabadust ja linn, kuberneri nõudmisel, on kohustatud selle teostamiseks eraldama viisaka koha.

Artikkel XII.

Kõrged lepingulised riigid, tunnistades vajalikuks anda kubernerile hädavajadusel kindluse 
garnisoni viivitamatu suurendamise võimaluse, otsustasid, et selleks koostatakse spetsiaalne 8000 
inimesest koosnev miilits , s.t. 6000 preisi ja 2000 madalmaade alamast, nendele riikidele 
kuuluvates kindlusele lähimates ringkondades. Nendega võib kuberner igal ajal arvestada. Mõlemad 
riigid hakkavad sellesse miilitsasse värbama sõkjaväeteenistuseks kõlbulikke inimesi, kes on hästi 
välja õpetatud ja relvastatud.Need 2000 miilitsavägede sõjameest, kes peavad olema välja pandud 
Madalmaade poolt, võetakse lipu alla Luksemburi kindluse sõjaväelise kuberneri, Madalmaade 
kindrali, Luksemburgi Suurhertsogiriigi vägede ülema, esimesel nõudmisel, kellel sel juhul antakse 
käsk selle meetme ettenähtud viisil täitmiseks, varem.

Artikkel XIII.

Viivitamatult võetakse kõik meetmed, et korrastataks täielikult kõik kindlustused.
Preisimaa ja Madalmaade Valitsused kohustuvad lõpetama need tööd tähtajaks, milline on 

20 novembril 1815 aastal Pariisis sõlmitud traktaadiga määratud liitlasvägede Prantsusmaale 
tungimise tähtajaks. Nende tööde lõpetamisel koostatakse nende kindlustuste ülalpidamise 
eeskirjad. Tööd, millised see-tõttu ja mõlemate valitsuste kinnitusel, teostatakse kuberneri 
juhtimisel, kellele antakse appi T. M. Madalmaade Kuninga Luksemburgi Suurhertsogi komissar.

Nendeks töödeks antakse rahasummad välja komisjonile, milline on koostatud mõlemate 
riikide ametnikest ja see tegutseb kuberneri juhtimisel. See komisjon hakkab arvete järgi maha 
kandma summasid, milliseid on kulutatud  nimetatud töödeks, millised iga aasta lõpul vaadatakse 
üle Preisimaa ja Madalmaade ohvitseride poolt. 

Artikkel XIV.

Kindluses peab alati olema varutud eluks ja hospidalidele tarvilikke varusid ning aastaks 
toiduvarud 10,000  inimesele. Kuid selleks, et see kohustus muuta jaotamisega vähem koormavaks, 
et osa Prantsusmaast on praegu ajutiselt liitlasvägede poolt okupeeritud on otsustati seekord 
rahulduda varude varumisega ainult 6,000 inimesele.  Edaspidi suurendatakse iga aasta varusid 
1000 inimesele ja sellisel viisil, et nelja aasta pärast oleks varusid ette valmistatud juba 10, 000 
inimesele.

Sõjaväele vajaliku laskemoona ettevalmistamine hakkab olema proportsionaalne kindluse 
suuruse ning garnisoni sõjaaegase arvukusega.  

Artikkel XV.

Selleks, et asjad ja tööd kindluses ei saaks peatuda vajalike rahaliste summade ebapiisavuse 
tõttu, määratakse selle korrashoiuks spetsiaalne summa (fonds de dotation), millist antakse välja 
igaastaselt ja nende täpsed kuluaruanded esitatakse läbivaatamiseks mõlematele valitsustele iga 
aasta lõpus. Sellest samast summast teostatakse üldiselt tasustamine ladude seisukorra üle 
järelvaatajatele ja teistele ametnikele, kes ei kuulu garnisoni, kuid kes kuuluvad kindluse juurde ja 
eraldatakse raha ka selle kanteselei- ja muudeks kuludeks.

Artikkel XVI.



Luksemburgi linn on Saksa Liidu kindlus ja järelikult, Preisimaa ja Madalmaade valitsused 
ei saa olla kohustatud ülalpidama seda üldiseks kaitseks eranditult enda arvel, mispärast ka 
määratletakse, et kõik selle kindluse ülalpidamisse puutuv, peale eelnevates artiklites kehtestatu, 
esitatakse arutamiseks Parlamendile. 

Artikkel XVII.

Mõlemate riikide tollide tegutsemine peatatakse või tehakse vaheaeg vägede läbimarrssimise 
ajaks. Kõik asjad, millised kuuluvad relvastusse ja Preisi Luksemburgi garnisoni väged riietusse või 
kuuluvad läbimarrsivatele vägedele, hakkavad olema vabastatud igasugustest välja- ja sisseveo 
tollidest; kuid peavad olema korra järgi ülemuste poolt tunnistatud, et need asjad on ka tegelikut 
määratud deklareeritud kasutusse või kuuluvad mainitud vägedele.

Artikkel XVIII.

Garnisoni moodustav Preisimaa vägede osa hakkab kasutama kirjavahetuse õigust mööda 
postiteid Trevesi ja Saarebruck, ilma et peaks tasuma kirjade kaalu pealt.

Mis aga puudutab Luksemburgi Suurhertsogiriigi teede maksu, siis garnisoni Preisimaa 
sõdurid neis kordonites, millised kuuluvad valitsusele, mitte eraisikutele või ühendustele, hakkavad 
kasutama Madalmaade sõduritele antud soodustusi ja linna ümber nelja miili raadiuses, loetakse 
neid alati täitmas teenistuskohustusi, kui nad vaid ilmuvad välja mundrites.

Artikkel XIX.

Kõrged lepingupooled peavad õigeks sõlmida lühikese aja kestel ja mitte hiljem kui kolme 
kuu pärast peale selle traktaadi ratifitseerimist, spetsiaalse konventsiooni vastastikuste valduste 
kaudu jooksva sõjateede rajamisest.  Seejuures nad otsustavad eelnevalt, et Preisimaa väed, millised 
lähevad Luksemburgi või siis lahkuvad sellest kindlusest, aga samuti need, kes kuuluvad 
Prantsusmaal asuvate vägede korpusesse, või on sellesse määratud, võivad marssida mööda praegu 
eksisteerivat sõjateed alates Gravemachernist Luksemburgini, aga sealt Prantsusmaa piirideni ja et 
Šveitsis ja Saksamaal Madalmaade Kuningriigi teenistusse värvatavad sõdurid võivad marssida 
alates Coblencest  Liegesse ja Mastrichti. Kõik, mis hakkab puudutama hindu ja nendele vägedele 
vajalike varusid, määratletakse hiljem uue konventsiooni otsuste- ja tingimustega, milline selles 
suhtes peab omama ka tagasiulatuvat jõudu.

Artikkel XX.

Traktaat, mis on sõlmitud T. M. Madalmaade Kuninga Luksemburgi Suurhertsogiga  31 mail 
1815 aastal Viinis ja kõik  9 juuni  1815 aasta Viini kongressi Akti Artiklid, millised puudutavad 
Tema Majesteedi kasu või Tema Majesteedi nõusolekul otsustatut, kinnitatakse täielikult, erandiks 
vaid punktid, millised on selle konventsiooniga ära muudetud.

Artikkel XXI.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kahe kuu 
pärast, aga kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus 8 novembril 1816 aastal Frankfurdis Maine ääres.
(L.S.) Le Baron de (L.S.) Le Baron de   (М.П.)Баронъ     (М.П.)Баронъ 



Humboldt.                  Gagern.              Гумбольдъ.                    Гагернъ.

                                           V (Nr 115).

1816 a. 4. (16.) november. Suurbritannia ja Madalmaade vahel Frankfurdis Maine ääres 
sõlmitud Traktaat. 

Tema Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Suurbritannia Ühendatud Kuningriikide  ja Iirimaa Kuningas ja T. M. Madalmaade  
Kuningas Luksemburgi Suurhertsog, soovides koos Nende Majesteetide Austria ja Ülevenemaalise 
Keisriga ja Preisimaa Kuningaga, et oleks sõlmitud spetsiaalne leping nende rahutraktaadi 
tingimuste tagajärjel, millised on allkirjastatud 20 novembril 1815 astal Pariisis, millised 
puudutavad Madalmaade Kuningriiki või Luksemburgi Suurhertsogiriiki ja et selle lepingu kaudu 
oleks kinnitatud otsused, millised on põhjendatud ülalpool mainitud tingimustele, määrasid selleks 
oma volinikeks:

T. M. Suurbritannia Ühendatud Kuningriigi ja Iirimaa Kuningas, austatud  Richard Le Poer 
Trench, Comte de Clancarty jne.;

aga T. M. Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suurhertsog,  Hans Christophe Ernest Baron 
de Gagerni jne.;

kes, peale oma vastatikuste volikirjade vahetamist, millised leiti olevat vormikohased, 
sõlmisid, allkirjastasid ja otsustasid vastu võtta järgmised artiklid:

(Artiklid I kuni III sissevõetuna, on võetud sõna-sõnalt kooskõlas Nr. IV (Nr. 114) traktaadi 
esimese kolme Artikliga.

Artikkel IV.

       31 mail 1815 aastal Viinis sõlmitud traktaadi Artikkel III ja Viini kongressi Akti Artikkel 
LXVII otsuste jõul on Luksemburgi kindlus kuulutatud Saksa Liidu kindluseks; see kinnitatakse 
nimelt ka käesoleva konventsiooniga.

Artikkel V.

T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suurhertsog loovutab T. M. 
Preisimaa Kuningale õiguse nimetada selle kindluse kuberneri ja komandandi ja nõustuvad samuti, 
et garnisonis üldse ja igas väeliigis, milline seda moodustab, oleksid kolm neljandikku Preisimaa 
väed  ja vaid üks neljandik Ühendatud Madalmaade vägesid, loobudes selle kaudu õigusest, milline 
oli antud Tema Majesteedile Viini kongressi Akti Artikkel LXVII jõuga, nimetada ametnikke 
ülalpool mainitud kohtadele; kuid ainiti see ei vähenda milleski T. M.  Madalmaade Kuninga 
Luksemburgi Suurhertsogi riigivõimu õigusi Luksemburgi linna ja kindluse üle.

Artikkel VI.

Nii nagu kõik riigivõimuõigused Luksemburgi linna ja kindluse üle, nagu ka kõigis teistes 



Suurhertsogiriigi kohtades, kuuluvad T. M. Ühendatud Madalmaade Kuningale Luksemburgi 
suurhertsogile, siis ka kohtuasjade ajamine, igasuguste maksude ja lõivude kogumine, samamoodi 
ka muud tsiviiljuhtimise osad antakse erandikult Tema Majesteedi poolt nimetatud ametnikele.

Artikkel VII.

Traktaat, mis on sõlmitud T. M. Madalmaade Kuninga Luksemburgi Suurhertsogiga 31. mail 
1815 aastal Viinis, siis Tema Majesteedi kasuks puutuv või Tema Majesteedi nõusolekul otsustatud, 
kinnitatakse täielikult erandiks ainult punktid, millised on tühistatud selle konventsiooniga, või 
sellega, milline on sõlmitud Tema Majesteedi Preisimaa Kuniinga ja T. M. Madalmaade Kuninga 
Luksemburgi Suurhertsogi vahel 8 novembril 1816 aastal.

Artikkel VIII.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kolme kuu 
pärast, aga kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See ei juhtus 16. novembril 1816 aastal Frankfurdis Maine ääres.
(L.S.)Clancarty. (L.S.) Le Baron de    (М.П.)Кланкарти. (М.П.)Баронъ

  Gagern*).                                            Гагернъ*).

*)Pariisi konverentsi protokoll 21. novembrist 1815 aastast., milline on selle traktaadi lisaks, 
milline asub traktaadi lõpus, milline on sõlmitud Venemaa ja Madalmaade vahel (Vt. VII (Nr.117).

       ****

VI. (Nr.116).

1817 a. 28. veebruar (12 märts). Austria ja Madalmaade vahel Frankfurdis Maine ääres 
sõlmitud Traktaat. 

              Tema Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

T. K. K. Apostellik Majesteet ja T. M. Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suurhertsog, 
soovides koos Nende Majesteetidega Ülevenemaalise Keisri, Suurbritannia Ühinenud Kuningriikide 
ja Iirimaa Kuningas ning Preisimaa Kuningas, selleks, et oleks sõlmitud spetsiaalne leping nende 
rahutraktaadi tingimuste tulemusel, millised on allkirjastatud 20 novembril 1815 aastal Pariisis, 
millised puutuvad Madalmaade Kuningriiki või Luksemburgi Suurhertsogiriiki ja et selle lepingu 
kaudu oleksid kinnitatud otsused, millised põhiinevad ülalmainitud tingimustel, nimetasid selleks 
oma volinikeks, aga nimelt:

T. M.  ja Apostellik Majesteet – Jean Philippe Baron de Wessenbergi, Ungari-kuningliku St. 
Etienne Suure Risti ordenite ja St. Maurice ja Lazare sõjalise ja vaimuliku ordeni kavaler jne;

aga T. M. Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suurhertsog, Jean Christophe Ernest Baron 
de Gagern, jne.

kes, peale vormikohasteks tunnistatud volikirjade vahetamist allkirjastasid järgmised 
artiklid:

(Artikklid I kuni VI ka. On sisuliselt kooskõlas traktaadi  V (N 115)  I kuni VI artikliga.)

          Artikkel VII.



Kuna Luksemburgi linn on Saksa Liidu kindlus ja järelikult, Preisimaa ja Madalmaade 
Valitsus ei saa olla kohustatud seda eranditult oma arvel ülal pidama, siis selleks määratletakse, et 
kõik mis puutub selle kindluse ülalpidamisse, esitatakse  arutamiseks Parlamendile.

Artikkel VIII.

Traktaat, mis on sõlmitud T. M. ja K. A. Majesteedi ja T. M. Madalmade Kuninga  vahel 
Viinis 31 mail 1815 aastal, kinnitatakse täielikult, erandiks vaid punktid, millised on selle 
konventsiooniga tühistatud.

Artikkel IX.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kolme kuu 
pärast, aga kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus 12 märtsil 1817 aastal Frankfurdis Maine ääres.
(L.S.)Wesswnberg. (L.S.)Gagern*)  (М.П.)Вессенбергъ. (М.П.) Гагернъ.*)

*)21. novembri 1815 a Pariisi Konverentsi Protokoll, milline on selle traktaadi lisaks, asub 
Venemaa ja Madalmade vahel sõlmitud traktadi lõpus: Vt. VII (Nr. 117).

*****

         VII (Nr 117).

1817 a. 5. (17. ) aprill. Venemaa ja Madalmaade vahel Frankfurdis Maine ääres sõlmitud 
Traktaat.

             Tema Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Madalmaade Kuningas Luksemburgi Suurhertsog, 
soovides koos T. M. ja Apostelliku Majesteediga, T. M. Suurbritannia Ühendatud Kuningriikide ja 
Iirimaa Kuningaga ja T. M. Preisimaa Kuningaga, et oleks sõlmitud spetsiaalne leping, nende 
rahutraktaadi tingimuste tagajärjel, milline on allkirjastatud 8 (20) novembril 1815 aastal Pariisis, 
kuivõrd see puutub Madalmaade Kuningriiki või Luksemburgi Suurhertsogiriiki ja et selle lepingu 
kaudu oleksid kinnitatud otsused, millised põhinevad ülalpool mainitud tingimustel, nimetasid 
selleks oma volinikeks, ja nimelt:

Tema Majesteet Ülevenemaline Keiser – Jean d´Anstett, oam salanõuniku, St. Alexandre 
Newsky ordenite kavaler jne.;

aga Tema Majesteet Madalmaade Kuningas, Luksemburgi Suurhertsog, Hans Christophe 
Ernest Baron de Gagern, jne. 

kes, peale oma vastastikuste volikirjade vahetamist, millised leiti nende poolt ettenähtud 
vormis olevateks, sõlmisid, allkirjastasid ja otsustasid koostada järgmised artiklid:

(Selle traktaadi otsused on sõna-sõnalt kooskõlas V (Nr. 115.) traktaadi artiklitega.)

Artikkel VIII.



Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kolme kuu 
pärast ja kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus 5 (17) aprillil 1817 aastal Frankfurdis Maine ääres.
(L.S.) d´Anstett. (L.S.)Le Baron du    (М.П.) Анстетъ. (М.П.) Баронъ Гагернъ.

 Gagern.

*****

                            21. novembri 1815 aasta Konverentsi protokoll.

Härrad nelja õukonna Ministrid astusid läbi arutama neid aluseid, millistele hakatakse 
rajama Prantsusmaa poolt makstava kontributsiooni selle osa kasutamist, milline kooskõlas nende 
üldise korraldusega, milline on esitatud 6 novembri 1815 aasta protokollis, peab olema kasutatud 
Prantsusmaaga piirnevate valduste kaitseliini kindlustamisele. Nende Hiilgused tunnistasid, et selle, 
olemuselt euroopaliku süsteemi, vastu võtmisel, peeti silmas mitte ühe või teise riigi üksikuid 
erahuvisid, vaid üldist julgeolekut ja kõikide huve ja et, järelikult, riigid, millised osalevad selles 
asjas, peavad omama, aeg-ajalt, selle elluviimise suhtes ühesuguseid nõnda oluliseks tunnistatud 
asjas, rahade sihipärase kasutamise suhtes, vastastikuse jälgimise ja andmete omamise õigusi. 

Peale selle, oli tunnistatud, et saavutada õieti korraldatud  asjade käik ja et anda seoses selle 
meetme täitmisega, oleks kasulik teha selle täitmine neile suurtele riikidele, millised osutuvad 
olevat sellele lähimateks ühtedele või teistele ettevõetavate tööde osale, hoolitseda Valitsejatega, kes 
on otseselt huvitatud neist töödest, eelseisvate tööde plaani koostamise ja kõigi selleks kasutatavate 
sobivate vahendite suhtes, kokkulepete sõlmimise eest.

Selle täitmiseks jõudsid ministrid järgmisele kokkuleppele:
et Briti valitsus ühineb Madalmaade valitsusega et määratleda üheskoos selle riigi 

kindlustamiseks määratud rahasummade sihtotstarbeline kasutamine;
et Saksamaa kaitsesüsteemi suhtes, Austria ja Preisimaa õukonnad astuvad kokkuleppesse, 

nii omavahel, aga ka Riikide valitsejatega, milliste territooriumil hakatakse rajama uusi 
kaitseehitisi, nii nende tööde suhtes olevate plaanide ja tööde teostamise suhtes;

et kindlustuste suhtes Savoias, astub Austria valitsus T. M. Sardiinia Kuningaga valitsusega 
samasugusesse kokkuleppesse, millises asub Suurbritannia Madalmaade valitsusega;

et Hispaania suhtes, võimaldavad riigid enesele minna kokkuleppesse selle õukonnaga, 
kooskõlas siin kehtestatud printsiipidega ja nii nagu nende hiilgustele näis vältimatu, et tööd, 
millised projekteeritakse ja teostatakse, oleksid seoses üldise süsteemiga ja niivõrd, kui on võimalik 
omavahel suhelda, siis on veel tunnistatud, et kabinettide vahel peetakse eraviisilisi suhteid, et 
vahetada vastastikku informatsiooni erinevate meetmete suhtes, milliseid võetakse mainitud asja 
edukaks tagamiseks ja selleks asjaks määratud rahade kasulikeimaks kasutamiseks.

Käesolev protokoll hakkab olema vaid üksmeele konstateerimiseks härrade ministrite 
vaadetes siisn arutatud küsimuse olemuse suhtes ja et visandada nende instruktsioonide alused, 
millised antakse sel puhul erinevate õukondade ministritele.

Hardenberg. Rasoumoffsky. Гарденбергъ.   Разумовский.
Castlereagh. Capodistrias.               Кастльри.        Каподистриа.
Metternich.                                          Меттернихъ.

 ******

         VIII (Nr. 118).



1817 a. 29 mai (10 juuni). Venemaa, Austria, Hispaania, Prantsusmaa, Suurbritannia ja 
Preisimaa vahel Pariisis sõlmitud Traktaat.

(See traktaat on trükitud ära ülalpool Nr 107 all lk. 55  ((Antud juhul juba u. lk.36 KL.)).

           IX (Nr. 119).

1819 a. 28 juuni (10 juuli) Austria ja Baadeni Suurhertsogiriigi vahel Frankfurdis Maine 
ääres  sõlmitud Traktaat. 

Tema Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Austria Keiser ja T. K. M. Badeni Suurhertsog, tunnistades, et Saksamaa piiride 
lõplikuks otsustamiseks on hädavajalik asuda mõningate neile kuuluvate maade vastastikusele 
vahetamisele, määrasid selleks oma volinikeks:

T. K. ja K. Apostellik Majesteet Jean Philippe Baron de Wessenergi, jne.
aga T. K. M. Baadeni Suurhertsog, Charles Chretien Baron de Berckleim, T. K. M. Baadeni 

Suurhertsogi Riigiministri, tema saadiku Hiilgavaima Saksa Liidu Parlamendi saadiku ja piiride 
määramise komisjoni voliniku jne.

kes, peale oma vastastikuste volikirjade vahetamist, millised leiti olevat vastava vormi 
kohased, otsustasid alljärgnevates artiklites:

Artikkel I. 

T. K. Kõrgus Baadeni Suurhertsog Enda, oma pärijate ja järeltulijate eest, loovutab koos 
kõigi temale kuuluvate õigustega T. K. ja Apostellik Kuninglikule Majesteedile selle osa teisest 
Wertheimi fogtkonnast, milline asetseb Lengfurthist Würzbourgi jooksvast teest Põhja pool, mis 
tungisid Bavaaria valdustesse ja koosneb kommuunidest d´Anspach, Birkenfeld, Erlach, 
Greusenheim, Karbach, Maria-Buchen, Pflochsbach, Roden, Sendelbach, Steinfeld, Waldzell ja 
Zimmern koos nende karjamadega ja kõik õigused sellele ringkonnale, milline seni kuulus T. K. 
Kõrgusele.

Artikkel II.

Ringkonna asemele, milline oli mainitud eelnevas  artiklis, T. K. ja A. K. Majesteet loovutab 
T. K. K. Baadeni Suurhertsogile, Tema pärijatele ja järglastele, Geroldsecki krahvkonna, milline 
tungib Baadeni valdustesse sellisel kujul, nii nagu see sai Austriale Viini Kongressi peamise Akti 
Artikkel LI jõul.

Artikkel III.

Vastastikune maade äraandmine, milline on täheldatud kahes eelnevas artiklis, järgneb 
viivitamatult peale selle konventsiooni ratifitseerimiskirjade vahetust ja need maad lähevad üle oma 
uutele valdajatele koos kõigi tuludega, mis saadakse peale uude valdusesse mineku päeva. 

Artikkel IV.

Arhiivid, kaardid, plaanid ja igasugused dokumendid, millised kuuluvad vastastikku 
loovutatud maadele või millised puudutavad nende juhtimist, antakse välja tervelt samal ajal, või 



kui see osutub võimatuks, siis mitte hiljemalt kui kolme kuu pärast, peale nende uute Valitsejate 
valdusesse minekut. 

Artikkel V.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Frankfurdis 
Maine ääres kuue nädala pärast, aga kui on võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus 10 juulil 1819 aastal Frankfurdis Maine ääres.
(L.S.)Le Baron de (L.S.)Le Baron de    (М.П.)Баронъ    (М.П.)Баронъ

Wessenberg. Berckheim.          Вессенбергъ.        Беркхеймъ.

    ****

X (Nr. 120).

1819 a. 28. juuni (10 juuli). Venemaa, Austria, Suurbritannia, Preisimaa ja Badeni Suur-
Hertsogiriigi vahel Frankfurdis Maine ääres sõlmitud Traktaat.

Tema Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Austria Keiser Ungari ja Böömimaa Kuningas, T. M. Suurbritannia Ühendatud 
Kuningriikide ja Iirimaa Kuningas, T. M. Preisimaa Kuningas ja T. M. Ülevenemaaline Keiser 
Poola Kuningas, võttes arvesse nii T. K. K. Baadeni Suurhertsogi poolt väljendatud soovi olla 
vabastatud koormavatest kohustustest, millised on tema poolt võetud 1813.a.  Frankfurdi traktaadi 
lisaartiklite jõul, nii ka mis tehtud T. K. Kõrgus  poolt selle ettepaneku tagajärjel ja seejärel 
toimunud  läbirääkimised, ja soovides teha lõpp varem eksisteerinud kahtlustele, millised 
puudutasid Suurhertsogiriigi tulevast seisundit ja valduste territooriumi, otsustasid üldisel 
nõusolekul, et nende volinikud Frankfurdi piiri määratlemise komisjonis, aga nimelt:

Tema Majesteedi Austria Keisri Ungari ja Böömimaa Kuninga poolt – Jean Philippe Baron 
de Wessenberg, jne.

Tema M. Suurbritannia Ühendatud Kuningriigi ja Iirimaa Kuninga poolt – austatud Richard 
Le Poer Trench, Clancarty krahv jne.

Tema M. Preisimaa Kuninga poolt – Charles Guillaume Baron de Humboldt, jne.
Tema M. Ülevenemaalise Keisri Poola Kuninga poolt – Jean d´Anstett ((Иванъ Анстетъ)), 

Tema salanõunik jne.
neile antud volituste jõul, allkirjastasid nende või nendega, kes hakkavad selleks olema 

vastaval viisil volitatud T. K. K. Suurhertsogi poolt, piduliku akti, et kotada kõik endised tinglikud 
kohustused, millised olid senini täitmata, ega olnud positiivsel viisil tühistatud; 

aga nagu seejuures Charlwes Chretien Baron de Berckheim, T. K. K Baadeni Suurhertsogi 
riigiminister, jne. esitas omalt poolt temale T. K. Kõrguse antud volitused, millised leiti olevat 
ettenähtud vormis olevad, siis ülalmainitud Õukondade volinikud sõlmisid temaga ja allkirjastasid 
järgmised artiklid: 

Artikkel I.

8 (20) novembri 1813 aasta Trankfurdi traktaadi lisaartiklid, millised sisaldavad eneses 
Baadeni Suurhertsogiriiki koormavaid otsuseid, on selle kaudu kuulutatud tühistatuks. T. K. K 
Suurhertsog, Tema pärijad ja järeltulijad, vabastatakse alatiseks nende tingimuste täitmisest ja 
Suurhertsogiriigi valduste käesolev territoorium ja piirid on käesolevaga pidulikult tunnustatud.



Artikkel II.

Suurhertsogiriigi pärimise õigus, milline on annetatud Hochbergi krahvidele, Surnud 
Suurhertsog Charles-Frederici poegadele, on lepinguliste riikide nimel volinike poolt tunnustatud.

Artikkel III.

Käesolev traktaat ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Frankfurdis 
Maine ääres kolme kuu pärast, või ka varem, kui see on võimalik.Selle traktaadi eksemplar lisatakse 
Frankfurdi piiride määramise komisjoni peamise otsuse juurde.

Selle kiniitusekd jne.
See juhtus 28 juunil (10 juulil) 1819 aastal Frankfurdis Maine ääres.
(L.S.)Le Baron de Wessenberg.    (М.П.)Баронъ Вессенбергъ.
(L.S.)Le Baron de Berkheim.        (М.П.)Баронъ Беркхеймъ.
(L.S.)Clancarty.        (М.П.)Кланкарти.
(L.S.)Le Baron de Humboldt.       (М.П.)Баронъ Гумбольдтъ.
(L.S.)J. d´Anstett.                          (М.П.)И. Анстетъ.

   *****

XI (Nr 121).

1816 a. 2 (14) aprill. Austria ja Bavaaria vahel Münchenis sõlmitud Traktaat.

Tema Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Austria Keiser ja T. K. Bavaaria Kuningas, soovides samavõrd kinnitada veelgi neid 
nende riikide vahelisi siduvaid sõprusesidemeid kindlaima ja lõpliku piiride ja vasatastikuste suhete 
otsusega, nimetasid selleks vajalike tingimuste üle nõupidamisteks ja nende sõlmimiseks ja 
allkirjastamiseks oma volinikeks:

T. M. Austria Keiser – Jean Pierre Theodore Baron de Wacquant-Geozelles, Marie-Therese 
ja Ungari Kuningriigi St. Etienne Suure Risti sõjaväeliste ordenite kavaleri jne.;

aga T. K.Bavaaria Kuningas – Montgelasi krahvi Maximilieni, Tema Õukonna kammerhärra, 
riigi ja konverentsi ministri ja välisministri, rahandusministri ja siseministri jne.;

ja Rechbergi ja Rothenlöveni krahvi Louisi, Tema Õukonna kammerhärra, tegevsalanõuniku 
jne.;

kes, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti nende poolt vormikohased olevad, 
otsustasid alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

T. K. Bavaaria Kuningas enda, Oma pärijate ja järeltulijate eest, loovutab tagasi ja annab T. 
M. Austria Keisrile, Ta pärijatele ja järglastele täielikku omandisse ja riiklikku valdusesse:

Hausrückvierteli ja l´Innvierteli osad sellisel kujul, nagu need olid Austriale loovutatud 1809 
aastal; 

Tyrolien fogtkond Vils ja Salzbourgi Hertsogiriik sellisel kujul, nagu need olid Austriale 
loovutatud 1809 aastal.

Loovutatavate maade hulgast jäetakse välja Wagingi, Tittmaningi, Teisendorfi ja Laufeni 
fogtkonnad s.t. need nende osad, millised asuvad Salza ja Saale jõe vasakul kaldal.

Need ringkonnad neile kuuluvate ja nendele ametkondliku alluvusega kohtadega jäävad 
Bavaaria täielikku omandisse ja riikliku võimu alla.



Artikkel II.

Nende tagasi loovutatud maade asemele T. M. Keiser, enda, Oma pärijate ja järeltulijate eest 
loovutab T. K. Bavaaria Kuningale Tema pärijatele ja järeletulijatele täielikku omandisse ja 
riiklikku valdusesse:

A. Reini vasakul poolel.

Endises Mont-Tonnerre departemangus:
1)Deux-Pons, Kaiserslautern ja Spire ringkonnad; sellest viimasest jäetakse välja kantonid 

Worms ja Pfeddersheim;
2)d´Alzey ringkonna Kirchheim-Poland kanton; 
endises Sarre departemangus:
3)kantonid Waldmohr, Bliescastel ja Kussel; sellest viimasest jäetakse välja mõned kohad, 

millised asuvadSt. Wendelist Baumholderi tee ääres, milliste asemel nimetatakse Frankfurdis 
asuvate liitlasriikide piirivolinike kooskõlastusel teised.

Endises Alam-Reini ((Bas-Rhin)) departemangus:
4)Landau kanton, linn ja kindlus; sellest viimasest saab, kooskõlas 3 novembri 1815 aasta 

korraldustega, Saksa Liidu kindlus;
5)kantonid Bergzabern, Lagenkandel ja kogu Alam-Reini departemangu osa, milline asub 

Lauteri jõe vasakul kaldal ja milline on loovutatud 20 novembri 1815 aasta Pariisi traktaadi 
tingimustega Prantsusmaale. 

Nende maade valdamisega, millised lähevad T., K. Bavaaria Kuningale, ei kaasne mingeid 
teisi kohustusi, peale nende, millised eksisteerisid Austria valitsemise ajal.

B. Reini paremal poolel.

1)Endised Fuldoisi fogtkonnad Hammelbourg koos Tulba ja Salek, Brückenau koos 
Mottniga, Biebersteini fogtkond, erandiks Melters ja Hattenrodt külad ja osa Biebersteini 
fogtkonnast, millises asuvad külad Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebhardt, Melperz, 
Oberbernhardt  koos ringkondade Steinbach, Saifferz ja Thaideniga, sellisel kujul, nagu need asusid 
T. K.  ja A. K. Majesteedi valdamise ajal.

2)Austriale kuuluv Redwitzi fogtkond, milline tungib Bavaaria valdustesse.

Artikkel III.

T. M. Austria Keiser lubab Enda ja Oma kõrgete liitlaste eest hoolitseda hästi ja kasutada 
kõiki vahendeid selleks, et T. K. Bavaaria Kuningale oleks loovutatud:

esiteks, T. K. K. Hessse Suurhertsogi poolt – fogtkonnad d´Alzenau, Miltenberg, Amorbach, 
Heubach, lihtsalt ja tingimusetult;

teiseks, T. K. K. Bade Suurhertsogi poolt – osa Wertheimi fogtkonnast, 3. novembril 1815 
aastal Pariisis allkirjastatud otsuste alusel.

Artikkel IV.

Nii nagu Ried traktaadi tingimuste alusel on Bavaariale selle poolt ülalmainitud loovutatud 
maade asemel, lubatud tagada valduste katkematu ühtsus, siis Austria Keiser tunnistab, et T. K. 
Bavaaria Kuningas omab õigust nõuda hüvitust väljendatud nõusoleku eest rahulduda valdustega, 
millised ei puutu ta valdustega vahetult kokku.

See hüvitus määratakse Frankfurdis samal ajal ja sellisel viisil, nagu teised Saksamaa 
valduste piire määravad otsused.

Seejuures T. M. Austria Keiser kohustub maksma T. K. Bavaaria Kuningale mõningase, 



vastastikusel kokkuleppel määratletud hüvituse kujul, rahasumma, enne Frankfurdi läbirääkimiste 
edukat lõppu ja selleks ajaks, kui Bavaaria saab kätte pakutava hüvituse valduste vahetu ühtsuse 
õigusest loobumise eest.

Artikkel V.

Luuakse otsene suhtlus T. K. Bavaaria Kuninga valduste vahel Mainel ja nende vahel, 
millised asuvad Reini vasakul poolel, mis peab olema  määratletud selles jagamises osalevate 
riikide nõusolekul.

T. K. K. Baadeni Suurhertsog kutsutakse korraldusi, millised on tarvilikud selle Tema 
valdusi läbiva sõjatee sisseseadmiseks, vastu võtma.

Artikkel VI.

T. K. Bavaaria Kuningas saab sellest Prantsusmaa kontributsiooni osast, milline korralduste 
jõul, millised on tehtud 3 novembril 1815 astal Pariisis, määratud Saksamaa kaitsesüsteemi 
tugevdamiseks, viisteist miljonit franki.

Artikkel VII.

T. M. Austria Keiser kohustub Enda, Oma pärijate ja järeltulijate eest anda T. K.. Bavaaria 
Kuningale, Tema pärijatele ja järeltulijatele mõningase koguse soola, kuid mitte rohkem kui 
kakssada tuhat tsentnerit, sellise hinnaga, millise see läheb tehastele endile maksma. See hind, ja 
seejuures ka tasumine kohaleveo eest, määratakse kindlaks mõlemate kõrgete lepinguliste poolte 
nõusolekul, iga kümne aasta möödudes, võttes aluseks nend hindade keskmise, millise see läks 
kümne aasta kestel tehastele endile maksma; see peaks olema soola alaliseks hinnaks kogu järgneva 
kümne aasta kestel.

Selle soola väljavedu (millist mitte mingil juhul ja mingil viisil ei tohi müüa T. K. ja A. K. 
Majesteedi valdustes) hakkab olema vaba igasugustest väljaveo-tollidest, transiidimaksust või 
mingitest teisest koormisest.

Artikkel VIII.

T. K. Bavaaria Kuningas lubab omalt-poolt ja kohustub enda, Oma pärijate ja järeltulijate 
eest lubada tollivaba soola ja vilja vedu Tirolist Bregenzi mööda teed, milline viib Ta valdustest 
läbi.

Selleks, et see luba ei tekitaks kaubandusele kahjulikke tagajärgi või ei oleks T. K. Bavaaria 
Kuninga omandi- ja riigivõimu vastu, komisjon, milline asutatakse selle traktaadi Artikkel XX jõul, 
peab määratlema nimetatud läbiveo ja tekkivate kuritarvituste ärahoidmiseks vastava, korra. 

Artikkel IX.

Mis aga puudutab laevasõitu jõgedel, millised jooksevad Austria ja Bavaaria valdustest läbi 
või on nende piiriks, siis selle suhtes peetakse mõlemate poolte pool silmas Tescheni traktaadi 
otsuseid; nende korralduste mõju laieneb Salza ja Saale jõele seal, kus need jõed moodustavad 
vastastikuste valduste piiri ja see hakkab kestma selle ajani, kuni rakendatakse kõigil ülalpool 
nimetatud jõgede laevaliiklusele Viini kongressil kehtestatud ühised reeglid.

Artikkel X.

Maade, millised on selle traktaadi alusel vastastikku loovutatud, võlad ((kohustused)) on 
jaotatud kahte klassi, arvestades aega, millal neid valitsuste poolt võeti ja päevad järgi, millistel on 



allkirjastatud Viini ja Pariisi konverentsi protokollid või teised ametlikud aktid, millised tõestavad 
nende maade loovutamist ühe või teise poole poolt;  seetõttu kõik võlad, millised algavad enne 
mainitud aktide allkirjastamist, langevad uue valdaja arvele, aga kõik muud jäävad endistele 
valdajatele.

Selleks, et veelgi täpsemalt määratleda selle reegli rakendamise kuju, otsustatakse:
1)Hausrückviertel, I´Innviertel osade ja osa Salzbourgi võlgade suhtes lugeda eristavaks 

tähtajaks 23 aprilli 1815 aastal, mil need maad loovutati Viinile;
2)ülejäänud Salzbourgi osale, milline ei ole loovutatud samal ajal eelmises punktis 

mainituga, määratletakse 24 jaanuar 1816 aastal;
3)lõpuks, kõigile muudele loovutatud, nii Reini paremal kui vasakul poolel, valdustele, 

Viinis 23 aprillil  või Pariisis 3 novembril 1815 aastal allkirjastatud aktide järgi, määratakse 
tähtaegadeks need kaks mainitud kuupäeva.

Nende maade kohaliku valitsemise ametikohtad täitmise eest määratud, erruläinute 
pensionid ja teenistuses olevate ametnike palgad makstakse välja uue valdaja poolt.

Artikkel XI.

Kõik mõisad ((valdused, omandid)), enne tähtaegu, millised on otsustatud eelmise artikliga, 
mis on müüdud või valitsuste poolt antud maad, selle traktaadi alusel vastastiku loovutatud maades 
jäävad nende uutele valdajatele. Kuid nende müüki või äraandmist peale mainitud tähtaegu 
hakatakse lugema kehtetuteks.  Ainiti, neil juhtudel, kui neid ei saa tühistada erainimeste 
seaduslikku erakasu kahjustamata, kes ostsid või said selle teisiti, kuid mitte tasuta, saades need 
mõisad, kõrged lepingupooled kohustuvad vastastikku nende eest võetu üksteisele välja andma, 
vastavalt kuuluvusele.

Artrikkel XII.

Arhiivid, kaardid, plaanid ja igasugusd dokumendid, millised kuuluvad vastastikuselt 
loovutatud maadele või mis puudutavad nende juhtimist, antakse tervikuna koos maadega üle  või 
kui see osutub võimatuks, siis mitte hiljem kui kolme kuu pärast peale valduste saajatele 
üleminekut.

Artikkel XIII.

Lepingupoolte vahel eksisteerivad võõramaalaste (droit d´aubaine) pärandamisõiguse 
kaotamise lepingud on käesolevaga kinnitatud ja nende mõju laiendatakse mõlemate riikide 
kõikidele valdustele.

Artikkel XIV.

Kõik loovutatud maadel või muudel maadel sündinud sõjaväelased, selle traktaadi jõul 
asuvad ühe lepingupoole riigi valdusesse, peavad aasta jooksul, lugedes ratifitseerimiskirjade 
vahetamise päevast, olema tagastatud valitsustele, milliste alamad nad on. Ainiti, nende ohvitseride 
või reameeste suhtes, kes soovivad jääda ühe või teise riigi teenistusse, lubatakse seda takistamatult 
ja ilma mingi karistuse ohuta.

Artikkel XV.

Igasugusest seisusest eraisikud, aga ka igasugused ühiskondlikud või heategevuslikud 
asutused, hakkavad vabalt, takistamatult ja ilma igasuguste eranditeta kasutama oma vallas- või 
konnisvara, millised asuvad ühe või teise kõrge lepingulise riigi valduses. Inimesed ja perekonnad, 
kes soovivad lahkuda riigist, võivad sellest vabalt ära sõita ja neile antakse selleks, et müüa ära 



nende varad ja et selle eest saadud raha maksuvabalt välja viia, kuus aastat. 

Artikkel XVI.

Kõrged lepingupooled astuvad (mõlemad ühel ajal) käesoleva aasta esimesel mail valdama 
kõiki kindlusi, kindlustusi, linnu ja maid, millised saavad neile selle traktaadi jõul. 

Artikkel XVII.

Bavaaria valitsus hakkab omama õigust vedada Salzbourgist (kolme kuu kestel, lugedes 
selle traktaadi ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast) välja kõik suurtükid ja laengud, millistega 
ta seda linna varustas.

Artikkel XVIII.

Bavaaria valitsuselke annetatakse kaheksakuuline, lugedes selle traktaadi 
ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast, tähtaeg, et maksuvabalt müüa või viia välja kõik temale 
kuuluvad soola, mineraalsete toodete varud, oma tehaste tooted ja igasugusd muud oma varud, ilma 
et peaks maksma makse, koormisi ja arvestuste eest, kuid tunnistades neist komisjonile, millist 
mainitakse Artikkel XX lausetes.

Artikkel XIX.

Vanadel piiridel, millised eraldavad Salzbourgi valdusi Berchtoldsgadenist, milline jääb 
Bavaariale ja Reichenhalli fogtkonnast, on paljud punktid ebatäpselt määratletud ja seepärast 
kõrged lepingulised pooled otsustasid saata nendesse kohtadesse, võimalikult varsti, niivõrd, kuidas 
aastaaeg lubab, piiride lõpliku täpse määratlemise ühise komisjoni, et kaotada sellega igasugused 
põhjused vaidlemiseks ning rahulolematuseks. 

Artikkel XX.

Peale selle, viivitamatult asutatakse komisjon, milline moodustatakse võrdsest arvust Austria 
ja Bavaaria ametnikest: sellele tehakse ülesandeks teha kõik vajalikud arvestused ja korraldused 
nõudmiste suhts, millised võivad tekkida vastastikuste maade loovutamistega.

See komisjon peab kogunema Salzbourgis ja viima asjad, millised on temale ülesandeks 
tehtud, lõpule kuue kuu jooksul.

Artikkel XXI.

Kõik, mis puutub varem annetatud Saale oru metsadesse metsa langetama minemise õigust, 
millega on juba ammusest ajast varustatud puudega Reichenhalli sepikodasid ja vabrikuid, 
määratletakse täpselt komisjoni poolt, milline asutatakse selle trakaadi Artikkel XX lausete alusel. 
Ta võtab nende korralduste aluseks endised Bavaaria valitsuse ja Salzbourgi arhipiiskopkonna 
printside vahelised endised kokkulepped, püüdes seejuures rahuldada võimalust-mööda mõlemate 
riikide vastastikused vajadused.

Artikkel XXII.

Bavaaria valitsus hakkab omama kogu möödunud aastal tema vabrikute jaoks Saale ülem-
orus raiutud metsamaterjali veo õigust maa- ja veeteel, maksmata selle eest mingeid makse või 
lõive. Sellel metsamaterjali hulk ja kvaliteet tunnistatakse Artikkel XX mainitud komisjoni poolt.



Artikkel XXIII.

T. M. Austria Keiser, Enda ja Oma pärijate ning jöäreltulijate eest, loobub igasugustest 
õigustest ja pretensioonidest riigi, maade, mõisa ja valduse suhtes, millised selle traktaadi jõul 
hakkavad kuuluma T. K. Bavaaria Kuningale;

aga T. K. Bavaaria Kuningas omalt poolt Enda, Oma pärijate ja järeltulijate eest loobub 
igasugustest õigustest ja pretensioonidest riikidele, maadele, mõisatele ja valdustele, millised 
käesoleva traktaadi jõul hakkavad kuuluma T. M. Austria Keisrile.

Artikkel XXIV.

Maad, millised on vahetatud ja üle antud käesoleva traktaadi alusel või sellega kinnitatud 
kõrgete lepinuliste poolte poolt, lähevad oma uutele valdajatele üle koos kõigi andamite ja muude 
tuludega, arvestades neid nende valdusesse mineku päevast.

Artikkel XXV.

T. M. Austria Keiser kuulutab enda T. K. Bavaaria Kuninga täieliku ja täiusliku riigivõimu 
vaba ja rahuliku valdamise käendajaks kõigi maade, linnade, kindluste ja mõisate üle, milliseid 
Tema Bavaaria Majesteet praegu valdab või hakkav valdama käesoleva traktaadi tulemusel.

Kõrged lepingupooled teevad Sankt-Peterburi, Londoni ja Berliini liitlasõukondadele 
ettepaneku liituda selle lepinguga ja kinnitada seda samasuguse käendusega. 

Artikkel XXVI.

See traktaat ratifitseeritakse  ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Münchenis 
viieteistkümne päeva pärast, aga kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus 2 (14) aprillil 1816 aastal Münchenis.
(L.S.) Baron de   (L.S.)Le Comte (М.П.)Баронъ  Ва-    (М.П.) Графъ
 Wacquant-Geozelles.    De Montgelas.           Лфтеъ Жозелль.        Монжеласъ.
(L.S.) La Comte de      (М.П.)Графъ Рехбергъ.

Rechberg.

       ***

            Protokoll Nr 40.

                           10 juuli 1819 aasta istung.

Artiklite kinnitamise hetkel, millised võetakse Frankfurdi territoriaalse komisjoni üldisesse 
akti, see komisjon leidis, et oleks olnud viisakas ja mugav anda ka T. H. hr. Parun  de Plessenile, 
kellele on antud volitused S.A.R. Mecklembourg-Strelitz Suurhertsogi poolt ja hr .President de 
Bergile, kellele on antud volitused T. K. K. d´Oldenbourgi Suurhertsogi poolt – korralduste 
ettelugemine, millised puutuvad viisi, millisega on täidetud Nende Kuninglike Kõrguste suhtes 
kohustused, milliseid T. M. Preisimaa Kuningal oli mugav nende suhtes vastu võtta Viini kongressi 
Artikkel 49 jõuga.

Hr. Parun von Plessen ja hr. Von Berg, peale üldise protokolli artiklite, millised  puudutasid  
nende õukondade huve, läbilugemist, kiitsid täielikult heaks nende sisu, leides selle täielikult olevat 



kooskõlas eelmainitud Viini kongressi akti artikliga. 
D´Anstett. Д´Анстетъ.
Cancarty.   Кланкарти.
Humboldt. Гумбольдъ.
Wessenberg. Вессенбергъ.

Plessen. Berg. Плессенъ. Бергъ.

 ****

Protokoll Nr. 41.

10 juuli 1819 aasta istung.

Peale kõigi territoriaalsele komisjonile ülesandeks antud läbirääkimiste lõppu asusid riikide 
volinikud artikklite lõpliku sõnastamise juurde, millised pidid minema protokolli ja need artiklid 
selle kuupäeva istungitest olid kinnitatud, arvult viiskümmend. Need on liidetud käesolevale 
protokollile tähtede T. T. -

Järgnes kokkulepe allkirjastada formaalne akt selle kuu 20 kuupäeval.

D´Anstett. Д´Анстетъ.
Humboldt. Гумбольдъ.
Cancarty.   Кланкарти.
Wessenberg. Вессенбергъ.

      *****  

Nr. 122.

1820 a. 7. (19) november. Kaks Troppau Kongressi protokolli, millistega määratletakse 
suurte Riikide sekkumise õigust.

((F. Martensi kommentaar.))

Näis, et Viini õukond võis olla tulemustega, milliseid ta taotles Aacheni kongressil, täiesti 
rahul: suurriikide vahel sõlmitud liit sai uue ja piduliku kinnituse, kõik Euroopa õukonnad 
väljendasid täielikku tähelepanu Austria soovide suhtes ja lõpuks, vestlustes Preisimaa ja Venemaa 
monarhidega, keiser Francois veendus, et mitte ainult tema ei vihka igasuguseid revolutsioonilisi 
tembutusi. Francois I ja eriti prints Metternich jäid Vene valitsusega rahule, kes väljendas siirast 
soovi toetada kõiki nende  püüdlusi, et saavutada Euroopas vaikus ning rahu.

Sellistel asjaoludel saab arusaadavaks, miks Viini kabinett kõigis oma pingutustes, mis olid 
suunatud Euroopas igasuguse poliitilise vabaduse kaotamisele,  pöördus pidevalt koostegutsemise 
palvega Venemaa poole. Prints Metternich kasutas üpris osavalt ära Vene valitsuse alandlikku 
järelandlikkust ja rahumeelsust, et viia ellu oma poliitilisi printsiipe nii Italias, aga ka Saksamaal. 
Seda eesmärki silmas pidades tunnistas Metternich üpris praktiliseks toetada Austria liitlaste pidevat 
kartust ja hirmu Euroopas rahu säilimise suhtes. Kõigis  Keiser Francoisi kirjades Keiser 
Aleksander I-le, kõigis prints Metternichi kirjades  krahv Nesselrodele ja Capodistriale, lõpuks, 
kõigis nootides, mis antud Austria saadikute poolt üle Vene valitsusele, kordub üks ja sama motiiv: 
Euroopa rahvad on haiged ja revolutsioonilised ideed levivad kõikjal hirmuäratava kiirusega, 
kulutades riikide elujõudu. Prints Metternich oli veendunud, et ainult monarhhide ja valitsuste  
rahvaste vastase kaitse- ja rünnaku liiduga võis tagada Euroopa rahu ja riikide heaolu. Selles oma 



suunas läks Viini õukond mõnikord isegi nii kaugele, et isegi ei mõelnud, kuulutades poliitilisteks 
agidaatoriteks selliseid isikuid, kelle ustavuses oli Vene valitsus sügavalt veendunud. 

Viitame, näiteks. 22 aprilli 1819 aasta kirjas Keiser Aleksanderile Keiser Francois I 
väljendab oma kaastunnet Kotzebue tapmise puhul. Selle tõestuseks, et isegi  Vene Keisri enda nime 
kuritarvitavad revolutsionäärid ja korra vaenlased, Austria Keiser esitab järgmise fakti: tuntud 
Aleksander I kasvataja, Šveitslane Laharpe, kes sel ajal rändas mööda Itaaliat koos Suurvürst 
Nikolai Pavlovitsiga, justkui oleks astunud liitu Itaalia karbonaaridega ((carbonaris)), veendes neid 
selles, et Vene Keiser on valmis neile kogu Itaalia vabastamiseks appi tulema. Aleksander I vastus 
sellisele sõnumile asub tema omakäeliselt kirjutatud 18 juuni kirjas Francoisile. Valitseja väljendab 
oma tänu, kuid ei saa oma sõbra ja liitlase eest varjata seda, et esitatud sõnum kurvastas teda väga. 
Teie Majesteet, kirjutab Valitseja Keiser, tuntud on minu suhted isikusse, kellest Teie kirjas 
räägitakse.  Olles harjunud noorpõlvest hindama teda eristavaid, kõrgeid moraalseid omadusi, ja 
teades tema ausust ja otsekohest iseloomu, ma võinuks vaid kibedustundega ja imestusega kuulda 
neist tegudest, milliseid temale omistatakse. Muideks, kõige tõenäolisemalt on Laharpe 
süüdistamine selgitatav ainult mingi mõtlematu sammu, milline on tema poolt tehtud Itaalias 
viibimise ajal, vales tõlgendamises. 

Sellega ka see väike episood lõppes. Kuid hulga suurema visadusega tõestas Viini õukond, 
et kogu Saksamaal on peades meeleolu äärmiselt ohtlik ja et õudse revolutsiooni puhkemine on 
üpris tõenäoline.  AustriaKeisri  sõnade järgi Saksamaa suveräänid näitavad välja uskumatut 
nõrkust ja „hulgale“ meeldimise soov sunnib neid „kisakõridesse“ ja „paskvillantidesse“ ((teotav 
laimaja)) alandlikult suhtuma. Seepärast korra arutute vaenlaste nahaalsus võtab Saksamaal üha 
suuremaid mõõtmeid ja lõpuks, ähvardab kogu Euroopa rahu ja heaolu. (Письмо Франца I к 
Александру I от 19 сентября 1819 г.).

Mitte vähem reljeefselt väljendas prints Metternich Saksamaa sisemise olukorra kohta, 
milline „on hulga enam haige, kui igasugune teine Euroopa riik“.  Eriti on asjade sellises olukorras 
süüdi „revolutsiooniline Preisimaa, milline on segi ajanud kogu Saksamaa. Õnneks, Preisimaa 
Kuningas ja ta ministrid said õigel ajal aru, kuhu nende poliitika viib ja lõpuks, hakkas Preisimaa 
ise toetama Austria püüdlusi, millised olid suunatud Saksamaa ja  Preisimaa enda monarhhia 
päästmisele.(Депеша графа Головкина от 10 (22( сентября 1819 г.  Vt. samuti Springerś 
Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frieden 1809. Bd. I. S. 250).

Eriti aimatavalt ilmnesid need Austria valitsuse püüded Carlbadi ja Viini konverentsidel. 
1819 aastal. Siis õnnestus prints Metternichil koguda endaümber „mõistlikke ja häid inimesi“ ja 
veenda neid allkirjastama tuntud Carlsbadi otsuseid, millised olid suunatud Saksamaal viimaste 
poliitiliste vabaduste ja õiguste jäänuste kaotamisele. Kuid, vatamata Saksamaa poliitikute, kes olid 
kogunenud Carlsbadi, teenistusvalmidusele ja järelandlikkusele ning kes alandlikult nõustusid 
täitma Austria ministri tahet, pidas viimane ikkagi hädavajalikuks tagada endale oma Saksamaa 
poliitika suhtes veel Vene valitsuse heakskiit. Metternich teadis väga hästi, millist autoriteeti omas  
Venemaa Keiser Saksamaal. Selle kaatlutlusega on selgitatav see energia, millisega Viini õukond 
püüdis saavutada Vene valitsuse nõusolekut, kui mitte Carlsbadi otsuste tekstiga, siis vähemalt 
nende üldise vaimuga. Kuna Saksa Liit, tõestas Golovkinile prints Metternich, „on surnult sündinud 
keha“ ja nii nagu Austriale kuulus algatus, siis ta peab seda kasutama. Ise „Preisimaa lubas Austrial 
hõivata selle koha, millisele teda kutsus Saksamaal arvamus ja mõjuka partei soovid“. Muideks, 
kuigi Austria kabinet austab täielikult ettevatlikkust, millisega Keiser Aleksander suhtub riikide 
sõltumatusesse oma siseasjade korraldamisel, ta eeldab ikkagi, et antud juhtumil Carlsbadi otsuste 
heakskiidu avalik avaldus ei hakka olema mitte ainult soovitatav vaid on ka kohane.(Депеша 
Головкина от 10-го (22-го) сентября 1819 года).

Keiser Aleksander ja tema lähimad liitlased ei olnud täielikult Viini õukonna vaadetega 
Saksamaa siseolukorra suhtes, üksmeelel. Nad teadvustasid väga hästi, et Austria poliitika eesmärk 
on – orjastada kogu Saksamaa ja mängida Saksa Liidus juhtrolli. Selle lõppliku eesmärgi 
saavutamisele kaasaaitamine ja Austria hegemoonia kindlustamine Saksamaal ei vastanud kuigivõrd 
Venemaa huvidele. Kui aga Vene valitsus veel pööraks vajalikku tähelepanu iga riigi 
võõrandamatule õigusele iseseisvalt juhtida oma siseasju, Viini kabinett pidanuks saama ainult 



kategoorilise äraütlemise kõigile tema sekkumise algatustele. Kuid Keiser Aleksander oli sügavalt 
imbunud läbi veenddumusest, et tema Keisririigi ja Austria liit ja sõprus on rahu, milline läks 
rahvastele maksma lugematuidohvreid, säilitamiseks täiesti hädavajalik. Ta teadvustas enesele väga 
hästi, et põhimõtteliselt mitte ükski riik ei oma õigust sekkude teise riigi siseasjadesse ja ta viitas 
mitmeid kordi ohtudele, millised vältimatult tulenevad sarnastest sekkumisest. Ainiti, teisest küljest, 
sisemised pöörded riikides ja revolutsiooniliste ideede propaganda Euroopa rahvaste hulgas, paistis, 
Keisri arvates, rahule mitte vähem ohtlik, kui  ühe või teise riigi sõltumatusele ja rahule  
kallalekippumine. Tingimusetu rahu säilitamine, nii rahvusvaheliste suhete valdkonnas, aga ka 
riikides enestes – selline oli Venemaa poliitika deviis peale 1815 aastat. Kui isegi igasugust sise-
riiklikku ümberkorraldust vaadeldi kui kallalekippumist rahvusvahelisele korrale ja rahule,  kui 
välismaist sekkumist oleks pidanud tunnistama mitte ainult antud valitseva monarhi õiguste 
puutumatuse mugavaks  kaitsmise vahendiks, vaid siis ka samuti täiesti seaduslikuks ja vältimatuks.

Kuid ei saa mittenõustuda, et sarnane vaade statu quo säilitamise tingimustele 
rahvusvahelistes suhetes pidanuks tingimata viima ebapüsivusele püüdlustes ja sisemiste 
vasturääkivusteni ning ebajärjepidevusele argumentatsioonis.  Keiser Aleksander I ilmselgelt ei 
suutnud kaasa tunda kõigile Viini õukonna katsetele allutada oma võimule kõik Saksamaa 
valitsused. Samuti ta soovis rahulikku ja heaolulist Saksamaad näha.  Kuid, samal ajal, ta ei 
tunnistanud võimalikuks täita Austria valitsuse soove tingimusetult, kes soovis Venemaa poolset 
suurt survet Saksamaa valitsustele, et neid nurisemata sundida alluma Carlsbadi resolutsioonidele. 
Keiser vaid ühines oma liitlase sooviga, et nende poolt vastu võetud „ajutised“ ja „ülemineku“ 
meetmed saavutaks varsti ettenähtud seadusliku eesmärgi. (Письмо Александра I к императору 
Францу I от 4 (16) октября 1819 г.).

Erilise reljeefsusega on väljendatud Keiser Aleksanderi vaade Saksamaa asjadele Aktis, 
millise pealkirjaks on: „Apercu des idees de l´Empereur sur les affaires de l´Allemagne“, see tehti 
21 novembril 1819 aastal, mis pidi olema Venemaa esindajate instruktsiooniks välismaal. Keiser 
veendus, et saksa valitsuste endi vahel, kahjuks, ei eksisteeri anarhistlike püüdluste vastase võitluse 
hädavajalikkuse suhtes  üksmeelt ja kooskõla. Valitsused ise sattusid segadusse ja kardavad astuda 
võitlusse rahu ja korra neetud vaenlasega.Kuid millega, küsib Keiser, selgitada endale sellist 
„käputäie inimeste“ julgust? On vajalik tunnistada, räägib Valitseja, et „kaasaegsed valitsused on 
kaotanud täiesti veetluse, samas kui, vastupidi, peab kogu nende jõud seisnema liberaalsetes 
asutustes, millised on nende poolt annetatud oma rahvastele.“. Kuid, lisab Aleksander I, „rääkides 
liberaalsetest asutustest, me ei pea silmas akte, mis nõrkusest välja paisatud, ega lepinguid, mis 
rahva agitaatorite poolt suveräänidele peale sunnitud, ega lõpuks konstitutsiooni, millised on 
annetatud raskendavatel asjaoludel, kui kasvava tormi rahustamise vahend. Me eeldame, et meie 
aeg nõuab ja seejuures tungivalt, et valitsused ja eriti neist need, millised läbisid revolutsioonilised 
kriisid, ise end vabatahtlikultkohustasid juhtima täpselt kindlaks määratud alustel ja kindlalt 
kehtestatud vormides... Vabadus on hädavajalik ja ta peab samuti olema pandud täpsetesse 
piiridesse, nii nagu kõik maailmas omab oma piire.Vabaduse piirid ei seisne mitte milleski muus, 
kui korra prinsiipides“.

Minnes üle Saksa Liidu siseolukorra tundmaõppimisele, Keiser tunnistab täiesti õiglaselt 
kõigi Saksamaa valitsuste õigust võtta vastu igasuguseid seadusandlikke ja politseilisi meetmeid, et 
hoida ülal oma autoriteeti ja korda. Mis aga puutub mitte-saksa valitsusi, siis nad vivad ainult kiita 
heaks selliseid meetmeid, sest et, „Euroopa ühiskonna solidarsuses, igasugune muu tegevusviis, 
milline on peale sunnitud revolutsiooniliste kirgedega on kas kannatatav valitsuste nõrkusega, 
kohtab kõige positiivsemat opositsiooni mittesaksa riikidest liitlaste poolt“. Üldse, lõpetab Valitseja, 
Saksamaa valitsused ise võivad võtta ette kõikvõimalikke muudatusi liiduliste asutuste korralduses 
ja mittesaksa riigid võivad soovida vaid üht: selleks, et Saksamaal valitseks vastastikune valitsuste 
ja rahvaste vaheline  täielik usaldus.

Ei saa märkamata jätta seda, et meie poolt esitatud novembri kirja tegelikud sõnad ei ole 
mite täiesti kooskõlas Saksa Liidu asjadesse mittesekkumise printsiibiga.  Nad on vasturääkivuses 
samuti sellele „äraootavale seisundile“, millise valitsus tegelikult kavatses valida Saksa asjade 
suhtes. Kui Inglismaa valitsus tunnistas võimatuks öelda välja oma heaksiitu Carlsbadi otsustele, 



Venemaal aga ei olnud selle otsuse suhtes mingeid vastuväiteid. Lord Castlereagh tõestas krahv 
Lievenile, et valitsuste eneste huvides on mitte sõlmida omavahelist  rahvaste vastast liitu , kuna 
selline liit võib viia vaid valitsuste eneste langemiseni. (Депеша графа Ливена изъ Лондона отъ 
30 ноября (12 декабря) 1819 г.).

Venemaa valitsus,27 jaanuari 1820 aasta ring-depeššis ((circulaire)), läheneb 
märkimisväärselt Briti kabineti vaatele. Ainult Saksa riikide eneste vahelise õiguse ja vabatahtliku 
kokkuleppe alusel  peavad olema määratletud nende vastastikused suhted ja kohustused nende 
alamate suhtes.  Välismaine sekkumine hakkab olema vaid kahjulik ja ei saa mitte kuidagi omada 
sihtotstarbeks „toetada  „liitu, millise eesmärgiks oleks vaid piiramatu võimu mõtetud huvid“. 
Üldse, üldeuroopalike huvide vaatepunktist Saksamaa riigid on oma siseasjade juhtimises vabad. 
Kui nad isegi soovivad rajada ühtset „liidulist riiki“, „riikide liidu“ asemel ja sellisel viisil 
likvideerivad Viini kongressi akti, sedavõrd see puudutab Saksamaa sisemist korraldust, „Venemaa 
mitte ainult ei ei tegutseks selle vastu, vaid plaksutaks kahetsustundeta käsi, ja  ka isegi 
rahuldustundega“. 

Sellisel viisil, Vene valitsus ei soovinud Saksamaa valitsustele sundida peale politseilisi 
meetmeid, millised on ette dikteeritud prints Metternichi poolt nend voliniku poolt Charlsbadis ja 
Viinis. Keiser Aleksander võttis Charlsbadi otsused teadmiseks, kuid ei toetanud neid energiliselt 
ega soovitanud neid Saksamaa riikidele. 

Selle äraootava ja määratlematu poliitikaga ei suutnud mitte kuidagi Viini õukond nõustuda. 
(Срав. Депешу к гр. Лебцельтерну от 1 января 1820 г.). Metternich süüdistas Vene valitsust 
järjepidamatus: kord ta astub välja piiramatu juhtimise õiguse eest, siis aga võtab oma kaitse alla 
„nn. liberaalsed asutused“. Kuid üldse Metternich jäi rahule Vene valitsuse poliitikaga: ta teatas 
mitmeid kordi Golovkinile, et ta on „suurepärane ja esmaklassiline“, nii et isegi „austria minister ei 
saa omada paremat“. Kuid vaid Saksamaa asjades ta soovinuks Venemaa poolset suuremat energiat 
ja suuremat rõhu avaldamist Saksa Liidu liikmetele, millistest kaugeltki mitte kõik nägid Carlsbadi 
otsustes parimat korra- riikides ja alamate heaolu -garantiid.

Krahv Golovkin mõistis väga õieti Metternichi Saksamaa poliitikat, milline oli suunatud 
sellele, et „Saksamaad orjastada“. „Sellest ajast peale“, kirjutab Golovkin 6 (18) jaanuari 1820 aasta 
depeššis, „nii nagu Preisimaa lakkas olemast toetuspunkt, millisele oli rajatud Saksamaa vabaduste 
tasakaal ja peale tema teisejärguliste riikide hulka üleviimist, Austria ülemvõim teostuks 
tegelikkuses“.

Viini õukond oli kuni sellise määrani hõivatud Saksama asjadega, et isegi tema poliitika 
Prantsusmaa suhtes oli märkimisväärselt nende poolt määratletud.  Metternich oli alalises hirmus, et 
Prantsusmaal toimub uus revolutsioon, milline peab möödapääsematult mõjutama ka Saksamaad. 
Ta, see-juures laskis täiesti silmist selle, et Saksa Liidu korraldus muutis selle riigi sel määral  
jõuetuks, et ta kuigivõrd ei kaitsnud Austriat Prantsusmaa poolse rünnaku eest. „Saksamaa“, tõestas 
krahv Golovkin, „milline kujutab endast Saksa Liitu, on pigem Prantsusmaale kohandatud  
lahinguväli, kui  Austria liitlane ja tugipunkt“. (Депеша 1-го (13) ноября 1819 г.). Seejuures Viini 
kabinett pidas pidevalt silmas vaid üht eesmärki: kõigi jõududega takistada seda, et Saksamaal ei 
toimuks mitte mingeid pöördeid millised rahuldaksid sakslaste püüdlusi poliitilisele vabadusele.

Mitte vähema, või isegi veelgi suurema tähelepanuga jälgis Austria valitsus asjad käiku 
Itaalias, kus ta valdas kõige rikkamaid ja viljakamaid provintse. Juba ülalpool oli meil võimalus 
viidata Viini õukonna Itaalia poliitikale, milline seisneb kõigi valitsemise ja kohtuasutuste 
alustpanevas muutmises, et kustutada itaallaste kõik mälestused katkematutest sidemetest, millised 
ühendasid neid üheks rahvuseks. „Iga oma korraldusega“, tõestab krahv Brusasco, kes oli 1817 
aastal Sardiinia saadikuks Peterburis, „iga meetmega Austria Valitsus muutis ära mingi 
institutsiooni, rikkus mingeid huvisid ja purustas mingid unistused“. (Vt. Bianchi. Storia 
dokumentata della diplomazia Europea, vol I, p. 451 c seg.). Samasugusel arvamusel Viini õukonna 
poliitika suhtes Itaaliasse oli ka krahv Golovkin. „Napoleon, räägib ta 15. (27) juuli 1820 a. kirjas 
krahv Nesselrodele, „andis Itaaliale kolm asja, milliste eest on rahvad valmis ohverdama oma elu, 
aga nimelt: rahvuslikkuse, kuulsuse ja konstitutsiooni“. Austria aga võttis kõik ära ja tahab itaallasi 
saksastada. Golovkin oletas, et itaallased omavad õigust kaastundele ja sümpaatiale. 



Teisiti, iseenesest mõistetavalt, vaatlesid Itaaliat Austria Keiser ja tema esimene minister. 
Franccois I teatas krahv Golovkinile, et „itaalia rahvad ei tunne seda rahvuslikku ühtsust, milline 
eksisteerib, näiteks, Saksamaal. Nad moodustuvad vaid paljudest erinevatest rahvastest, millised 
kadestavad ja on teineteise suhtes vaenulikud, niipalju kui on riike.  Kuivõrd asjatu on karta nende 
poolset ühist liikumist, samavõrd puudub neil ka ühine arvamus“.(Депеша Головкина от 17-го 
(29) августа 1820 г.).

Ainiti neapoli revolutsioon häiris Viini kabinetti sellisel määral, et sundis teda võtma selle 
vastu kõige energilisemaid meetmeid, mis ilmselgelt tõestasid kartusi,et Lõunas arenev liikumine 
võib edasi laieneda üle kogu Itaalia. Keiser Francois ja prints Metternich, alates Neaapolis 
puhkenud revolutsioonist, tõestasid, et see on uus üleeuroopalise revolutsioonilise vaimu 
ilmnemine, milline võib Neaapolist levida üle kogu Euroopa. Viini kabinett kuulutas, et Austria on 
valmis kasutama kõige energilisemaid meetmeid selle mässu mahasurumiseks ja et ta ei pea paljuks 
igasuguste ohvrite toomist, et et selle edasine liikumine peatada. Pidades silmas seda, et neaapoli 
revolutsioon ei jätnud kaugeltki ükskõikseks Venemaad, Keiser Francois tegi Keiser Aleksander I 
ettepaneku sõita uueks nõupidamiseks kokku Poola. Prints Metternich eeldas, et uus mõlemate 
keisrite kohtumine on täiesti piisav selleks, et päästa Euroopa ja kuigi Preisi Kuningale oli samuti 
saadetud kutse sellele koosolekule, ainiti oli temale antud mõista, et tema puudumisest saadakse 
täiesti aru, pidades silma selle riigi siseriiklikku olukorda. (Депеша Головкина 14-го (26-го) июля 
1820 г.). Mis aga puudutab Inglismaad, siis ta suhtub juba liiga indiferentselt ((ükskõikselt)) 
kontinentaalsetesse asjadesse, ja seepärast, Viini kabineti arvates, tema viibimine mainitud 
kongressil oleks vaevu eriti vajalik. Järelikult, Austria valitsus soovis korraldada vaid kahe monarhi 
kohtumise, kes Euroopa nimel pidid tegutsema Neaapoli mässajate vastu.

Vene valitsus oli aga täiesti teisel arvamusel. Ta oli samuti valmis tunnistama Neapoli 
revolutsiooni ohtlikkust, kuid mõistis teisiti põhjuseid, millised olid selle esile kutsunud ja pakkus 
Euroopas rahu tagamiseks välja teised vahendid. Märkimisväärses ettekandes, milline esitati 30 
märtsil 1820 aastal Kõigekõrgemale tähelepanuks, tõestatakse, et valitsused ise on märkimisväärselt 
süüdi selles üldises rahulolematuses, milline kutsus esile revolutsioonilise plahvatuse. „Kurjuse 
põhjus“, räägitakse selles aktis, „põhineb täielikult valitsuse poolsel õnnetul lugupidamise kaotusel. 
Nad lubasid – kuid vaid selleks, et vältida neid ähvardavat häda või et väljuda kitsikusest. Nad 
tegid järelandmisi, kuid kas need järelandmised olid täielikud? Nad püüavad luua endale moraalset 
mõju, kuid kas seda on võimalik saavutada ebamoraalse prinsiibi rakendamise vahendusel: Divide 
et impera?“((Jaota ja valitse)). Õnneks, suuri riike ühendav kristliku vendluse ja sõpruse liit võib 
neid kõiki päästa ja tagada neile heaolu. Ainiti, ei saa tunnistamata jätta, et senini se liit oli pigem 
„surnud ja passiivne“, selle asemel, et olla „elav ja aktiivne“. Sellistel asjaoludel uus monarhide 
kohtumine võis anda liidule uue elustava jõu, kuigi selle poolt võetud valisriikide siseasjadesse 
sekkumise meetmed, ilmselgelt, ei suuda aidata kaasa nende alamate silmis, valitsuste austuse 
suurenemisele. Kui aga kongressi ei toimu, siis on veelgi hullem, sest et sellisel juhtumil see liit ise 
lendab vastu taevast. 

Sellel alusel ja juhindudes endistest näidetest, oli Valitsejale tehtud märtsiettekandes tehtud 
ettepanek võtta initsiatiiv enesele, et kutsuda kokku uus kongress et klaarida Hispaania ja Portugali 
vaheline kokkupõrge. See ettepanek tehti Viini õukonnale, milline, ainiti, ei väljendanud Hispania 
asjadesse sekkumise suhtes erilist soovi. Äärmisel juhul prints Metternichi  5. juuni 1820 a. depeššis 
Lebzelternile, arendatakse üpris üksikasjlikult seda mõtet, et Hispaania asjadesse sekkumine on 
kohatu seepärast, et sellel maal on kogu häda „materjaalset“ iseloomu, samas kui Euroopa on 
„moraalselt“ haige.  Suurte liitlasriikide sekkumine, tõestab prints Metternich oma 5 juuni 1820 
aasta depeššis kr. Lebzelternile, Hispaania asjadesse oleks olnud mitte ainult kasutu, vaid hoopis 
kahjulik, sest ei ole kellegi poole pöörduda, nõnda nagu kuningas ise kiittis heaks kõik tehtud 
muudatused. Sekkumine oleks olnud võrdne üleskutsega uutele segadusele. Seepärast, Hispaania 
suhtes, soovitas Metternich liitlasriikidel võtta seiskoht, milline oleks olnud  „vaoshoitud, ühtlane ja 
seetõttu aukartus äratav“.

Kuu ja mõne päeva pärast, kui Neaapolis puhkes revolutsioon, Viini õukond muutis seda 
vaadet. Siis ta tõesas järjekindlalt sekkumise hädavajalikkust, milleks Venemaa nõusolekust näis 



olevat piisavat, et tal oli enam õigus. Venemaa huvid ei olnud vahetult seotud Neapoli sündmustega 
ja nad ei saanud põrkuda Austria poliitika eesmärkidega Itaalias. Viini kabineti poolt  tehtud kahe 
keisri kokkusaamine pidi tagama Venemaa sanktsiooni Viinis kavandatud Neapoli revolutsionääride 
vastastele meetmetele.

Venemaa valitsus ei lugenud võimalikuks vastu võtta Austria vaadet kongressile.  Keiser 
Aleksander I ei väitnud midagi Francoisi arvamuse vastu, et kõigist Euroopa monarhhidest „ on 
ainult nemad oma tegutsemistes täiesti vabad“ (Austria keisri kiri 25 juulist 1820 aastast), kuid ta 
tõestas üldise rahvusvahelise kongressi kokkukutsumise vajadust, millisel, peale Püha Liidu 
asutajate, pidid olema kutsutud ka  Inglismaa ja Prantsusmaa esindajad. Aga kui Preisimaa 
Kuningas ei saa ise kongressile sõita, siis ta võib saata oma esindaja. Kui Inglismaa aga keeldub 
järsult kongressil istungitest osalemisest, siis sellest ei järeldu  kuidagi see, et ülejäänud riigid on 
kohustatud loobuma oma kavatsuste teostamisest. (См. Письмо графа Каподистриа к 
Меттерниху от 29 августа (10 сентября) 1820 г. и депешу к Головкину 2-го августа).

Kuid nagu Metternich, vastupidiselt, oletas, et uus monarhhide koosolek võib ainult esile 
kutsuda pettlikke oletusi ja probleeme. Seejuures, Berliini ja St.Jamesi kabinetid samuti, printsi 
sõnade järgi, väljendusid uue kongressi kokkukutsumise vastu. Vaatamata kõigile Viini õukonna 
põhjendustele, jäi Venemaa valitsus oma esialgse arvamuse juurde, et kui riike ähvardab 
revolutsioonioht, kas siis peab olema kokku kutsutud rahvusvaheline kongress, millisel viis 
suurriiki hakkavad olema kogu Euroopa esindajateks. Peale selle, Venemaa nõudis, et eelnevalt 
oleks koostatud ja läbi arutatud kongressil arutlusele tulevate küsimuste kava.

Krahv Golovkin, oma ettekannetes, selgitas seda  Viini kabineti käitumist selle asjaoluga, et 
eelseisval kongressil ta hakkab olema peamiseks asjast huvitatud pooleks ja on sunnitud ennetama 
süüdistusi Neapoli revolutsioooni suhtes puhtalt egoistlike eesmärkide taotlemises. Ainiti, septembri 
alguses prints Metternich nõustus „kabinettide koosolekuga“, ((reunion des Cabinets, kabinettide 
uuestiühinemine)), ja teatas oma valmidusest võtta endapeale programmi formuleerimise.  Pidades 
silmas selle otsuse olulisust ja mäletades, kuivõrd suurt vaeva nõudis selle saavutamine, krahv 
Golovkin koostas deklaratsiooni kava, millises ta sõnastas Viini õukonna esialgse arvamuse ja 
seadis üles tema järgneva nõusoleku üldise kongressi kokkukutsumiseks, Krahv näitas seda 
deklaratsiooni prints Metternichile ja palus tal see, saadiku nimel, kulleriga saata Peterburgi. Austria 
minister ei eitanud, et deklaratsioon kordab tema sõnu ja esialgset arvamust, kuid märkis, et on 
hulga parem, kui saadik ise selle saadab, tema nimel, oma valitsusele. Golovkin, et et vältida 
igasuguseid süüdistusi, enne kulleri ärasõitu, esitas deklaratsiooni, Metternichile, koos küsimusega: 
kas ta sooviks sellesse teha veel mingeid märkusi?  Samal päeval saab ta deklaratsiooni tagasi koos 
Austria kantsleri kirjaga, millises viimane palub tal jätta deklaratsioon ärasaatmata, kuna ta ei näe 
selle järgi olevat mingit vajadust. „Ab uno disce omnes!“ ((u. „Ühe inimese kaudu tunned kõiki“)) 
hüüatab kr. Golovkin oma 10 (22) septembri 1820 a. kirjas kr. Capodistriale. Üldse, kaheaastane 
kogemus veenas meie saadikut, et tänu Austria intriigidele, Inglismaa ükskõiksusele ja Preisimaa 
nõrkusele, kujutab Liit endast mõnikord ülesannet, milline on vaja veel lahendada. „Vaid ainult 
meie“, järeldas ta, „jäime Liidu  aluseks olevate põhimõtete valvajateks ja ustavateks täitjateks“. 
(Письмо к Каподистриа от 22-го сентября (3- го октября) 1820 г.).

Peale kongressi iseloomu ja koosseisu küsimuse lahendamist jäi üle määratleda selle 
avamise aeg, koht ja arutlusele tulevad küsimused.  Kooskõlas Keiser Aleksanderi  sooviga, oli 
kongressi avamine kuni oktoobri lõpuni edasi lükatud ja selle toimumise kohaks oli valitud väike 
Sileesia linn Troppau. Programmiks pidid olema 29 septembri instruktsioon Lebzelternile, milline 
oli salaja saadetud Venemaa valitsusele. Kuid üksikasjalikumalt oli Viini kabineti vaade väljendatud 
17 novembri memorandumis.

Instruktsioonides püüdis Metternich tõestada, et Neapoli revolutsioon on üldine, Euroopa 
asi, millisest Austria ei ole enam huvitatud, kui teised riigid. Viini kabineti vaated langevad kokku 
kogu Euroopa kasuga. Aga kõik liitlasriikide valitsused on  üksmeelel selles: 1)revolutsionääride 
ohtlikkuse suhtes; 2)Neaapoli uue valitsuse suhtes ühesuguse suhtumise vajalikkuses; ja 
3)hädavajalikkuses võtta revolutsiooni mahasurumiseks kõige energilisemaid meetmeid; lõpuks 4) 
kõigi liitlasriikide poolt teadvustatakse, et traktaatidest kinnipidamine peab olema nende poliitika 



aluseks. Sellisel viisil tuli Troppau kongressil: 1)määratleda täpselt üldine alus, millisel liitlas-
valitsused võivad sekkuda teiste riikide siseasjadesse ja 2)rakendada seda põhimõtet viivitamatult 
Neapoli suhtes. (Vt. Bianchi. Storia documentata della diplomazia Europea., vol. II, p. 21).
  17. novembri 1820 aasta Austria memorandumis arutatakse üksikasjalikuimal viisil 
meetmeid, millised peavad olema võetud revolutsiooniliste liikumiste vastu. Prints Metternisch 
lähtub sellest põhiprinsiibist, et kogu Euroopa ootab riikidelt, millised on kogunenud Troppau 
kongressile, revolutsiooni nakkushaiguse vastu tegelikke meetmeid, milline on on avaldunud 
sellisel õudsal viisil Neapolis.  Revolutsioon ähvardab eranditult kõiki riike ja seepärast peavad nad 
kõik juhinduma „rahvusvahelise õiguse vaieldamatutest põhimõtetest ja enam terve moraali 
igavestest eeskirjadest“.  Muideks, revolutsioone on kahte liiki: seaduslikud ja ebaseaduslikud. 
Esimesed, lähtuvad valitsuselt eneselt, üldiselt rääkides, ei õigusta välismaist sekkumist, seejuures 
kui teised, seisnevad riigikorra muutmises mitte seadusliku valitsuse ja monarhi poolt, peab 
kutsuma tingimatult esile üldise ohu ja selle tulemusel, välisriikide poolse sekkumise. Kuid oma 
kõrgeima sanktsiooni leiab sekkumise õigus sel juhtumil, kui revolutsioon on ilmselt 
seadusevastane ja näitab avalikult välja vaenulikke kavatsusi teiste riikide suhtes. 
 Nende kaalutluste alusel Viini kabinett seab oma ülesandeks selgitada välja need , 
moraalsed“ ja „tegelikud“ garantiid, milliseid peavad riigid omama,. Et kaitsta enda 
revolutsiooniliste kavatsuste vastu.  Prints Metternich teeb ettepaneku sõlmida „Garantiiakti“ (Acte 
de garantie), millise esimeses osas kuulutatakse, muuseas, järgmisi moraalseid printsiipe:1) praegu 
Euroopas eksisteeriva seadusliku suveräänssuse ja peamiste riiklike asutuste säilitamine, seatakse 
riikide, millised allkirjastavad käesoleva akti, moraalse garantii alla. 2)Seni kuni seaduslik 
valitsusvõim valitseb riigis, välisriikide õigus sekkuda tema siseasjadesse ei saa aset leida. 3)See ei 
saa toimuda ka juhtudel, kui seaduslik valitsus teostab ise riigis reforme. 4)Kuid riigid, kes 
allkirjastavad selle Akti, käsitlevad kui juriidiliselt mitteeksisteerivaid (nul et non avenu en droit) 
kõiki antud riigi peamiste intutsiooonide muudatusi, millised on teostatud seadusliku võimu vastu 
suunatud ülestõusu ajal. Lõpuks, 5) igasugused muudatused, millised on teostatud mingis riigis, 
seaduslikku võimu ignoreerides, ei saa olla lepingupoolsete riikide poolt seaduslikuks tunnistatud, 
kes samuti, et kasutada kõiki vastastikuse garantii kasusid, on kohustatud kaotama enda juures kõik 
ebaseaduslikult viisil loodud uuendused.

Austria valitsuse veendumusel, isegi siis, kui neid põhimõtteid ei vormistata kohustusliku 
rahvusvahelise traktaadi vormis, siis igal juhul nende suurte Euroopa riikide poolne pidulik 
väljakuulutamine ei ole ainult äärmiselt soovitatav, aga ka üpris hädavajalik. 

Mis aga puudutab kavandatud garantiiakti teist osa, millises arutatakse „tegelike garantiide“ 
küsimust, siis see sisaldab endas hulga enam probleeme.  Ebaseadusliku revolutsiooni suhtes 
suverään, kelle õigused on rikutud, omab võrandamatut õigust pöörduda sekkumise palvega 
välisriikide poole. Kui aga seaduslik monarh on faktiliselt jäetud ilma sekkumise palumise 
võimalusest, siis see peab leidma aset välisriikide endi initsiatiivil. Mis aga puudutab riigis tehtud 
muudatusi, millised on tehtud seadusliku võimu poolt, siis Viini kabinett eeldab, et ei saa tunnistada 
seaduslikel monarhidel piiramatut õigust teostada tema poolseid suvalisi ümberkorraldusi, kui 
nende kaudu satub ohtu teiste riikide siserahu.

Sellised olid printsiibid ja üpris avar tegevusplaan, milline oli töötatud välja Viini valitsuse 
poolt. Troppau kongressil, milline avati 11 (23) oktoobril ja kestis kuni 12 (24) detsembrini, Austria 
kabineti vaade sise-pööretele riikides ja sekkumise õigusele, jäi peale, vaatamata Inglismaa poolsele 
passiivsele vastupanule.

Venemaa valitsus nõustus üpris varsti Viini kabineti arvamusega, ühisest revolutsiooni 
vastasest võitlusest, kuid soovis ainult asetada sekkumise õiguse mitte üldistele moraali 
prinsiipidele, vaid Püha Liidu Aktile, milline Keiser Aleksandri isikliku veendumuse põhjal pidi 
olema liitlasriikide valitsuste kogu poliitika aluseks. Ettekandes, milline oli esitatud Valitsejale 5 
(17) oktoobril 1820 aastal Varssavis, tuuakse uuesti esile mõte, et valitsuste „moraalne jõud“ on 
viimasel ajal märkimisvärselt nõrgenenud ja seepärast nad on sunnitud otsima abi teistelt, et 
võidelda pahameele vaimu ning revolutsiooni vastu. Las suveräänid uuesti ammutavad oma 
elujõudu Jumalikust ilmutusest, milline peab olema nende poliitika aluseks.



Kui lõpuks Troppaus Venemaa ministrite, krahvid Nesselrode ja Capodistria ning prints 
Metternichi vahel, algasid nõupidamised, kujunes mõlemate valitsuste vahel välja täielik üksmeel. 
Tõsi, Vene volinikud ei saanud mitte märgata Austria kantsleri taktikat, milline seisnes selles, et  ta 
kongressi istungitel tavaliselt lükkas nende ettepanekud tagasi, st siis hiljem uuesti nende juurde 
tagasi tulla ja esitades neid siis enda omadena. Ainiti ei saa jätta mainimata, et krahv Capodistria 
allus vähem Austria kantsleri idedele, kui krahv Nesselrode. Eravestlustes, milline tpoimus 14 (26) 
oktoobril nende kolme diplomaadi vahel, krahv Capodistria mõistis hukka Neapoli  kuninga 
käitumise, kelle kaitseks liitus pool Euroopat. „Ühest küljest“, tõestas krahv, „Ferdinand pidulikult 
tõotas aktidel, tänu millele koondus tema trooni ümber märkimisväärnu osa ta alamatest. Teisest 
küljest, ta ka kavatses neid-samu alamaid karistada, kutsudes oma maale välismaised väed. Mille- 
pärast ta soovib oma alamaid karistada?“ „See-eest“, vastab nördinult Capodistria ise, „et nad, 
sarnaselt temaga, tõotasid aktidel, millised on kinnitatud, otsustades kõigi andmete põhjal, tema 
enese autoriteediga!“

Prints Metternichi see õiglane märkus kuigivõrd segadusse ei ajanud. „Ja“ vaidles ta täiesti 
külmavereliselt, „ma olen nõus, et alternatiiv on ebaaus ja kurb. Kuid mida te käsete teha? Näidake 
minule teine Itaalia revolutsiooni oma pesas rahustamise vahend ja ma võtan selle rõõmuga vastu. 
Austria tänab siis teid. Kas Te tõesti mõtlete, et me ei pööranud tähelepanu avaratele ja suurtele 
ohtudele, millistesse me ise satume?“ Ja miks me senini ei ole oma vägesid Neapolisse saatnud? 
Milleks me siin oleme?. „Me soovime, hüüatas prints Metternich, „eelkõige ja üle kõige arutada 
suurt küsimust üheskoos Vene valitsusga“. (Vt. Prints Metternichiga peetud läbirääkimiste aruannet, 
milline on esitatud Kõigekõrgemale tutvumiseks).

Kuivõrd Keiser Aleksander ja krahv Nesselrode olid valmis tulema vastu Austria kavadele ja 
ühinema revolutsiooni vastu Viini kabinetiga, tuleb eriti reljeefselt esile 24 oktoobri (5 novembri 
1820 a. ettekandes Valitseja Keisrile. Selles huvitavas aktis arutatakse samuti, ühest küljest, üldist 
revolutsiooni ohtlikkuse ja selle mahasurumise vahendite küsimust ja teiselt, sisesegadused, 
millised toimusid mõlemates Sitsiilia, Hispaania ja Portugali kuningriikides. Austria ettepanek 
sõlmida riikide, millistes pöörded toimusid möödudes seaduslikust valitsusest, siseasjadesse 
sekkumise õiguse suhtes spetsiaalne Akt, tunnistatakse ettekandes üpris mõistlikuks ja sihipäraseks. 
Selles kavandatud lepingus peab olema määratletud, et iga valitsus, milline allub vastuhakule või 
kiidab selle heaks, peab olema Liidust välja heidetud. Revulutsiooniliste riikide siseasjadesse 
sekkumine ei ole mitte aiinult hädavajalik, vaid ka seaduslik ja sekkumise eesmärgiks peab olema 
endise seadusliku võimu taastamine.

Mis aga puutub Neapoli küsimuse eripärasse, siis suurriigid peavad pöörduma praeguse 
valitsuse poole Neapolis endise „monarhistliku valitsemise korra“ taastamise nõudmisega. Austria 
sõjaväele, kui Euroopa armeele, tuleb anda ülesandeks tungida Neapoli riigi territooriumile ja võtta 
endise asjade korra taastamiseks meetmed.

Pidades silmas sellist üksmeelt Venemaa ja Austria vahel, kellega ühines samuti ka 
Preisimaa, juba esimestel kongressi istungitel olid otsustatud peamised, eriti rasked küsimused. 
Kuid kõik Metternichi püüdlused sundida Inglise volinkku nõupidamistel tegevalt osalema ja 
ühinema otsustega jäid asjatuks. 

Kui 7 (19) novembri istungil allkirjastati alljärgnev protokoll, millise eesmärgiks oli olla 
„garantiiakt“ või „pacte“ tulevaseks ajaks, prints Metternich, ei kavatsenud tõele truudust murda, et 
veenda Londoni kabinetti ühinema kolme liitlas-monarhi poolt väljakuulutatud printsiipidega.

Troppaust Londonisse prints Esterhazy nimele Metternichi poolt saadetud 12 (24) novembri 
1820 aasta depeššis, ta räägib, muuseas: „Oleks liiast Teile, prints, rääkida kuivõrd kauge on meist 
(s.t. kolmest liitlasest, kes allkirjastasid protokolli) mõte sekkuda mingi sõltumatu riigi 
administratiivsetesse ja seadusandlikesse asjadesse“. Printsiibid, millised on välja kuulutatud 
protokollis, saavad järgitud kolme lepingulise riigi poolt, kuid „nad ei ei oma mingit suhet teiste 
riikide sellistesse siseasjadesse, millised ei levita oma mõju välismaale. Need põhimõtted peavad 
silmas eranditult jõuga teostatud riigipöördeid ja puudutavad revolutsioone, millised aeg-ajalt 
paralüseerivad seaduslikku võimu“.

All täheldatud protokoll ja selle lisa, näib,. et see ei lange täiesti prints Metternichi 



eelpoolkirjeldatud tõlgendusega;  kuid ei ole kahtlust, et nende sisu vastab ülalesitatud Austria 5 
(17) novembri 1820 aasta memorandumiga.

           ***

             Eel-protokoll.

Liitlas-kabinetid, oma kongressil Troppaus, et asuda küpselt ohtude üle, millised ähvardavad 
Euroopat paljudes riikides, kõigi kohustuste kuritegelikult lohakile jätmisel puhkenud revolutsiooni 
tulemusel, arutama;

Soovides nõnda olulistel asjaoludel võtta tarvitusele seaduslike ja päästvate 
printsiipide, millistel põhineb nend liit, rakendamise; 

Soovides samuti toetada õigusi, millised on pühistsetud traktaatidega ja ära hoida oma 
rahvaid  ja Euroopat kuriteoga nakatumise ning kaitsta selle kahetsusväärsete tagajärgede eest;

Soovides, lõpuks, kindlustada tsivilisatsiooni õnnelik ja rahulik areng, tõe ja seaduse 
valitsemine kristliku moraali, korra ja valgustatud juhtimise kaitse all, mainitud kabinetid, esitades 
memodes oma vaated neid suurriike puudutavates küsimustes, millised on lisatud nende 23 oktoobri 
ja 7 novembri konverentsi aktidele, nõustusid üksmeelselt määratleda käesolevas Eel-protokollis 
selle Akti põhimõtted, millise jõul nende poolt tunnistatakse õigust ja kohustust lõplikult määratleda 
meetmed, millised nende poolt võidakse ette võtta, et hoida ära pahe edasine areng, millline 
ähvardab ühiskondlikku korda ja teostada ravitsemine seal, kus see pahe ilmsiks tuleb ja kus seda 
võib liitlasriikide poolt saavutada.

Seetõttu Austria, Preisimaa ja Venemaa volinikud, nende Valitsejate tähelepanuks, 
allkirjastasid järgmised punktid:

Printsiibid.

     1.

Euroopa Liidu koosseisu kuuluvad Riigid ((Les Etats faisant partie de l´Alliance 
Europeenne)), millised oma sisemises korralduses said muudetud mässu tagajärjel, millid 
ähvardavad oma tagajärgedega teisi riike, selle samaga lakkavad olemast mainitud liidu koostisosad 
ja jäävad sellest välja seniks, kuni nende olukord hakkab esitama seadusliku korra ja kindluse 
garantii.

     2.

Liitlasriigid ei piirdu sellise väljaarvamise väljakuulutamisega, kuid olles ustav nende poolt 
väljakuulutatud printsiipidele ja austusele, milline iseloomustab iga seadusliku valitsuse võimu, aga 
samuti kõikidele aktidele, millised pärinevad tema vabast tahtest, nad kohustuvad ära ütlema oma 
tunnustuse andmisest kõigile muudatustele, millised on saavutatuud ebaseaduslikul viisil. 

      3.

Kui riigid, millistes sarnasel viisil sooritatakse sellised muudatused, tekitavad teistes 
riikides, oma lähima naabruse tõttu, kartust vältimatu ohu ees  ja kui liitlasriigid hakkavad olema 
võimelised omama neile tõsist ja head mõju, nad kasutavad, et neid tuua tagasi Liitu, eelnevalt 
sõbralikke pingutusi, aga seejärel sunnijõudu, kui sellise jõu kasutamine osutub möödapääsmatult 
vajalikuks.

Märkus. 



    4.

Nii, nagu Mõlemate Sitsiiliate kuningriik on saanud kannatada ühest ülalpool mainitud 
muudatusest ja nii nagu eelmises punktis kirjeldatud meetme võtmine osutub olevat selle 
kuningriigi suhtes tungivalt hädavajalik, siis liitlasriigid otsustavad, et need meetmed võetakse 
muutumatu kavatsusega  kasutusele,

Austada mainitud kuningriigi poliitilist eksisteerimist ja puutumatust ja ainsa eesmärgiga:
Tagastada kuningale ja rahvale vabadus; asetada kuninglik võim võimalusse asutada 

Mõlemate Sitsiiliate kuningriigis selline asjade kord, milline võiks säilida oma enda alustel ja ilma 
välismaise jõu toetuseta, kaitsta end uute revolutsiooniliste vapustuste eest ja tagada rahvale tema 
rahu ja heaolu.

       5.

Kas liitlasriigid saavutavad ülalmainitud eesmärgid sõbralike toimingutega või siis on nad 
sunnitud seda saavutama sõjalise jõu kasutamisega, on tunnistatud, et nende ühiste jõupingutuste 
viljad võivad olla garanteeritud Mõlemate Sitsiiliate kuningriigile ja Euroopale Neaapoli riigis 
ajutise okupatsiooniarmee viibimisega.

Sõbraliku kokkuleppe juhtumil antakse selline julgeoleku pant kuningale, kui ta seda 
riikidelt nõuaks.

Sel  või teisel asjade käigul, täidetakse sõjaline okupeerimine, lepinguliste- või käesoleva 
aktiga liitunud riikide nimel, Austria vägede poolt.

6.

Et täita kõik need korraldused tervikuna, nimetavad liitlasriigid spetsiaaled volinikud, kes 
olles varustatud ühesuguste instruktsioonidega ja modustavad, Austria voliniku eesistumisel , 
konverentsi, millisele tehakse ülesandeks kõik läbirääkimised ja kokkuleppete sõlmimised, millised 
võivad leida aset mainitud riikide ja T. K. Mõlemate Sitsiiliate kuninga vahel.

7.

Sellistel alustel viiakse lõpule tööd Troppau koossolekul, seni kuni, kabinetid jõuavad 
selgusele, ühest küljest, pöördumise tulemustest, millised on tehtud T. K. Mõlemate Sitsiiliate 
kuningale ja teiset küljest, kui nad saavad vastused, millistes Tuileries ja St. Jamesi kabinetid 
avaldavad oma otsused käesoleva eel-protokolli suhtes.

Selle tulemusel ta saadetakse koos kõigi lisade ja vajalike selgitustega mainitud 
kabinettidele.

See juhtus ja allkirjastati 19 novembril 1820 aastal Troppaus.
Metternich. Меттернихъ.
Hardenberg. Гарденбергъ.
Bernstorff. Бернсторфъ.
Nesselrode. Нессельроде.
Capodistrias. Каподистриа.

   *

             Lisa 19 novembri 1820 aasta protokollile.

Kooskõlas printsiipidega, millised on esitatud samal kuupäeval sõnastatud eel-protokollis ja 



et viia ellu need printsiibid Neapoli asjade suhtes, kabinetid, olles allkirjastanud mainitud 
protokolli, nõustusid:

1)adresseerida T. K. Sitsiilia Kuningale kutsekiri, miline on lisatud käesolevale protokollile;
2)viia läbi instrueerimine, milline on siia samuti lisatud, olles ardresseeritudAustria, 

Preisimaa ja Vene õukondadele, kes asuvad Neapolis.
Otsustades võtta sellise sammu, pidasid kabinetid silmas:
1)mitte lasta käest ühtki vahendit, millised on nende käsutuses, et hankida T. K. Sitsiilia 

Kuningale täielik ja täiuslik vabadus;
2)anda rahvale augustlikus isikus tema seaduslik Monarhi vahendaja, kes üksi, peale 2 juuli 

toimunud sündmuste haletsusväärseid tagajärgi, võib kooskõlastada Mõlemates Sitsiiliate 
kuningriigis korra taastammise rahuga ülejäänud Itaalias ja Euroopas.

Selle tegevuse tulemuste alusel teevad riigid enesele lõplikku kokkuleppe  meetmete suhtes, 
millised nad võtavad kava täitmiseks, milline on esitatud eel-protokollis.

Hr-d Prantsusma ja Suurbritannia volinikud kutsutakse esindama nende valitsustele 
käesoleva protokolli sisu ja Austria, Preisimaa ja Venemaa õukondade soovi, et Prantsusmaa ja 
Suurbritannia õukonnad nendega ühineksid sõbralikes pöördumistes, millised on adresseeritud 
selles samas mõttes T. K. Sitsiilia Kuningale.

Peale selle, järgnes kokkulepe, et käesolevast aktist teavitatakse Rooma, Turini ja Toskaana 
õukondi, kui Neapolis asjade käigust lähimal viisil huvitatud.

See sõlmiti ja  allkirjastati 19 novembril 1820 aastal Troppaus.
Metternich. Nesselrode. Меттернихъ.            Нессельроде.
Hardenberg. Capodistrias. Гарденбергъ.           Каподистриа.
Bernstorff. Бернсторфъ.

*****

Nr. 123.

1821 a. 30 aprill (12 mai).Venemaa, Austria ja Preisimaa Õukondade Deklaratsioon, milline 
on allkirjastatud Laybachis (П.С. З. № 28,619).      

((F. Martensi kommentaar.))

Troppau kongressi istungid toimusid kuni 1820 aasta detsembrini. Nõustunud 
põhimõtteliselt tungivas vajaduses sekkuda Neapoli kuningriigi siseasjadesse, leppisid kolm Põhja-
riiki üpris kiiresti kokku seatud eesmärgi saavutamise vahendite suhtes. Prints Metternichile anti 
juhtiv roll kõigil läbirääkimistel ja ta kasutas seda suure osavuse ning tseremoniaalsuseta. Krahv 
Capodistria raporteeris Keiser Aleksandrile, et prints Metternich vaidleb kogu aeg Venemaa 
volinike ettepanekute vastu, kuid nõnda, et hiljem neid kasutades ja muutes need nende endi 
omadeks.

Austria ja Venemaa keisrite vaheliste kokkulepete alusel oli otsustatud, et neist igaüks 
pöördus Rooma Esivaimuliku poole palvega, et ta võtaks enesele vahendaja rolli Neapoli 
seaduslikus korras valitsejate ja revolutsionääride vahel. Keiser Aleksander I, oma 30 novembri (12 
detsembri) 1820.a. kirjas paavstile tõestab üpris ilukõneliselt ülesande üllust, milline on pakutud 
antud juhtumil Rooma katoliikliku kiriku peale. „Katoliikliku kiriku pea“, pöördub Aleksander I 
paavsti poole, „on moraali apostel, religioooni kaitsja, osa Itaalia valitseja, Te omate 
hädavajalikkusest suurt mõju Mõlemate Sitsiiliate kuningriigi rahvale, Teile kuulub eelisõigus 
sellele, et ta mõistusele kutsuda ja temale tõestada, et alludes võimule, milline on põhjendatud 
kuriteole, millise kaudu seadis end kogu Euroopaga, millised on õnneks allutatud teisele korrale, 
vaenulikku suhtesse“. 

Ainiti, ei Aleksander I, ega ka Francois I ei saanud mõelda, et paljalt ainult Rooma paavsti 



vahendusega tagastatakse Bourbonide dünastiale endine isevalitsus ja hävitatakse uus 
konstitutsiooniline valitsemise kord. Prints Metternich saavutas oma soovi täitmise: liitlasriigid olid 
nõus panema Austriale oma vägedega ja relvajõul Neapolis vanade kordade taastamise kohustuse.

Muide, küsimus Austria poolsest okupeerimisest oli vaid puudutatud, ega olnud Troppau 
kongressil lõplikult otsustatud. Siin olid ainult välja selgitatud peamised suurriikide poolsete 
välisriikide  rahvaste siseasjadesse sekkumise printsiibid. Peale ülalmainitud prootokolli oli 
Troppau kongressil veel teehtud ettepanek allkirjastada spetsiaalne sala-protokoll, milline 
kinnitavad kolme liitlasriigi poliitika peamised põhialused. Selle protokolli sõlmimisel pidid 
osalema vaid kolm riiki, nii nagu Inglismaa pidas võimatuks ühineda teiste riikide siseasjadesse 
alalise sekkumise poliitikaga.

Vähe sellest:Troppau kongressil oli samuti koostatud spetsialse lepingu kava, mille 
pealkirjaks oli „Acte de preservation“, milline koosnes viiest artiklist, millistes mõistetakse hukka 
igasugune revolutsiooniline liikumine ja määratletakse sekkumisõigus üldse ning täpsemalt 
Mõlemate Sitsiiliate kuningriigi asjadesse. Selle lepingupoolteks on ainult: Venemaa, Austria ja 
Preisimaa, millised, muuseas, nõustuvad Neapoli territooriumi Austria eksekutsiooni armee, millist 
nimetatakse Euroopa armeeks“, poolse okupeerimisega. Võib arvata, et see kava on Austria 
päritolu.

Viimasel Troppau kongressi 24 novembri 1820 aasta istungil oli otsustatud, et kongress viib 
oma istungid üle Laybachi, kuhu lubas kohale tulla ka Neapoli kuningas ise. Esimene Laybachi 
kongressi istung toimus 11 jaanuaril 1821 aastal, millisel Venemaa esindajateks olid: krahvid 
Nesselrode, Capodistria ja Pozzo di Borgo.

Läbirääkimised, millised toimusid sellel kongressil ja otsused, millised olid tehtud suurte 
liitlasriikide poolt, on teada. (Vt. Bianchi. Storia documentata della diplomazia Europea, vol. II 30, 
e seg.).

Alljärgnevas deklaratsioonis Venemaa, Austria ja Preisimaa kuulutasid kõige pidulikumnal 
viisil neist põhimõtetest, millistest nad kohustuvad juhinduda nii rahvusvahelistes, kui ka 
siseriiklikes asjades. (Vt. Bianchi, loc.cit., p. 65).

***

Euroopale on tuntud põhjused, millised ärgitavad liitlasriikide Valitsejaid võtma vandenõude 
ja mässude, millised ähvardavad rikkuda üleüldist rahu, milline on nii suurte jõupingutustega ja 
ohverdustega vaevu taastatud, tõrjumise meetmeid.

Samal ajal, kui Nende suuremeelset kavatsust Neapoli Kuningriigis täideti, puhks teine mäss 
ja mis oli oma omadustelt, võimalikumast veelgi nurjatum, Piemontes.

Ei pühad sidemed, millised nõnda palju sajandeid sidusid valitsevat Savoia õukonda tema 
alamate rahvaga, ega ka valgustatud juhtimise headloovad viljad, targa Valitseja püüdlused 
lühikesed isamaalised seadused ja ka isegi mõte hädade õudusest, millisele nad allutasid isamaa, 
miski ei  suutnud hoida inimesi tegemast kõlvatuid neid hukutavaid püüdlusi.

Juba oli visandatud üleüldise ümberpööramise kava. Selles üleüldises rahvaste rahu vastases 
kavatsuses, oli igal vandenõulasel kindlaksmääratud tähendus; igaüks ruttas täitma kaasosaliste 
ootusi. Reetnud trooni ja riigi, rikkudes tõotuse pühadust ja nõnda sõjaväelastele väärtuslikku au  
kohustust, unustades kõik kohustused, avasid tee kõigile korratustele.

Kõikjal ilmus kurjus ja seda ühesugusel kujul; näis, et ühine vaim juhtis neid hukatuslikke 
heitlusi.

Nende süüdlased, omamata kavatsetud revolutsiooniks head põhjust, olemata toetatud rahva  
arvamuse ja sooviga, otsivad oma tegudele valeõpetustes õigustust ja koostegevuses ebaseaduslike 
ühingutega põhjendavad veelgi ebaseaduslikumaid lootusi. Neile on seaduste päästev võim ike, 
millise peab kiiresti kukutama: nad ei tunnista isamaa vastast siirast armastust ja risti vastu kõigile 
tuntuid moraali ettekirjutusi, tuues sisse suvalisi unistajate ütlusi üleüldiseks kodanliku korra 
esimeste aluste muutmise, valmistavad ilmale lõpmatu õnnetuste ahela.

Liitlas-valitsejad nägid terviklikult selle vandenõu üldist ohtlikkust, kuid samal ajal, 



vaatamata selle petlikule välimusele ja mässajate kiidukõnede rohkusele, märkasid  ka nende olulist 
nõrkust. Katse tõestas monarhide poolt tehtud otsuse õiglust. Seaduslik võim võitis varsti 
vandenõulaste jõuetu vastupanu üle ja salasepitsused kadusid õigusmõistmise mõõga ees. 

Seda edu kergust ei tohi pidada juhuslike asjaolude kokkulangemise või isegi inimeste 
loomuomaduste kasuks; kes võitluse päeval pidasid end nii ükskõikselt ülal. Selle tõelised põhjused 
on väärt uurimist ja nende avastamine on inimkonna sõpradele lohutav.

Ettenägelikus rabas õudusega kurjategijate südametunnistust, aga rahva halvakspanu, kes 
olid kaasatud hädasse nende mässude korraldajate poolt, rebis relvad nende käest.

Liitlas-valitsejate väed, milliste ainsaks ülesandeks oli mässajate vaigistamine, ega mitte 
mingite spetsiaalsete kasude soetamine või kaitsmine, tulid appi mässajate poolt orjastatud rahvale. 
Ta nägi neis sõdurites tema vabaduse kaitsjaid, mitte tema sõltumatuse vaenlasi ja sõda lõppes 
viivitamatult ja mässust häiritud riigid, muutusid liitlasriikide suhtes sõbralikeks, kes nõudsid neilt 
vaid rahu ja heaolu.

Kuid neis olulistes asjaoludes ja nõnda raskendatud olukorras, Liitlas-valitsejad, Nende 
Majesteetide Mõlemate Sitsiiliate kuninga ja Sardiinia Kuninga nõusolekul, tunnistasid 
hädavajalikuks võtta ettevaatusmeetmeid, millised olid tingitud terve mõistuse ja üldise heaolu eest 
hoolitsemisest. Väed, milliste kohalolek oli vajalik korra taastamiseks, jäävad ajutiselt kohale ajaks, 
milline on määratletud kohtade vajadustega, vaid selleks, et kaitsta seaduslikku võimu ja aidata teda 
headtegevates toimingutes, millised on vajalikud olnud hädade jälgede silumiseks.

Õigusmõistmine ja omakasupüüdmatus, millist hingestasid Liitlas-monarhide nõuanded 
hakkavad alati pidama silmas iga riigi sõltumatuse ja õiguste kinnipidamise eesmärki, sellisel kujul, 
nagu need on tunnistatud ja määratletud eksisteerivate traktaatidega. Ohtliku mässu rahustamise 
tagajärjed ise on, Ettenägelikkuse heasoovlikuses, rahu kinnitamises, millist rahvaste ja käesoleva 
poliitilise korra vaenlased püüavad rikkuda, millisega on lahutamatult seotud Euroopa rahu ning 
õnn.

Liitlas-valitsejad, olles Laybachis läbirääkimistel ärgitatud nendest tunnetest, otsustasid 
kuulutada maailmale eeskirjadest, millistest nad juhindusid, otsustades kindlalt neist mitte kunagi  
taganeda. Nende üksmeeles hakkavad kõik arukalt mõtlevad inimesed alati nägema ja leidma 
kindlat kilpi mässajate kallaletungide vastu. Selleks Nende Keiserlikud ja Kuninglikud Majesteedid 
käskisid oma volinikel see deklaratsioon allkirjastada ning avalikustada.

See juhtus 30 aprillil (12 mail) 1821 aastal Laybachis.
Austria: Австрии:

Metternich. Меттернихъ.
Le Baron de Vincent. Баронъ Венсанъ.

Preisimaa: Пруссии:
Krusemarck. Круземаркъ.

Venemaa: России:
Nesselrode. Нессельроде.
Capo-d´Istrias. Каподистриа.
Pozzo di Borgo. Поццо-ди-Борго.

****

Nr. 124.

1821 a. 17 (29 ) juuni. Endise Varssavi Hertsogiriigi asjade lõpetamist puudutav 
Konventsioon (П.С.З. № 28,651).  

((F. Martensi kommentaar)).

Kõrvuti läbirääkimistega, millised puudutasid Europa kõrgeimaid poliitilisi huve, toimusid 



S-Peterburi ja Viini õukondade vahel vähemtähtsates asjades, kuid mis puudutasid vahetul viisil 
nende huve, pidev mõtete vahetus. Erilist tähelepanu tõmbas enesele asjade olukord piirkondades, 
millised kuulusid varem Varssavi Hertsogiriigi koosseisu. Kraakovi Vabariigi  sisemine olukord ja 
rahaasjade korraldamine, millised puudutasid Poola valdusi, mis olid jagatud ära Venemaa ja 
Austria vahel, olid kaua mõlemate riikide vaheliste diplomaatiliste läbirääkimiste asjaks.

Küsimustest, millised puutusid Kraakovi Vabariiki, väärib erilist tähelepanu Kraakovi 
episkoopkonna asi, milline oli terve aasta kestel Austria ja Venemaa valitsuste vaheliseks 
vaidlusasjaks.Viini kongressi Akti alusel oli Kraakovi episkoobi valimine antud Valitseja Keisrile, 
kes võis esimene kord ta nimetada täiesti enda äranägemise järgi, kuid hiljem Kraakovi kapiitel ja 
Senat pidid esitama igaüks kaks kandidaati, kelle hulgast uue episkoobi valimise õigus oli antud 
Keisrile. (См. Том III , стр. 368, статья XVII ),(Vt. Kd III, lk. 171  Artikkel XVII)((Siin on juba 
tõlgitud teksti lk.)). Lõpuks, ei saa lisamatta jätta, et Kraakovi episkoopkonna ametkonna 
moodustas peamiselt Poola Kuningriigi Lõunaosa.

Silmas pidades neid asjaolusid väitis Vene valitsus, et Kraakovi episkoobiks pidi olema alati 
vene alam, kes allus vene sedustele ja ülemvõimule. Kraakovi episkoop oli ametiisik, kes juhtis 
temale antud  vaimulike asju. Sellest, et episkoobi kateeder asus faktiliselt Kraakovis, ei järgne veel, 
et episkoop oleks pidanud tingimata olema Kraakovi alam. Seejuures, nii nagu 8/10 Kraakovi 
eparhiat asub Vene territooriumil ja suur osa episkoobi kogudusest elab Poola Kuningriigi piires, 
siis millisel viisil saab nõuda, et Vene valitsus annaks välismaalasele, kes ei ole allutatud Vene 
seadustele, juhtida sarnast eparhiat? Peale selle, on ju 1815 a. Viini traktaadi alusel Kraakovi 
episkoobi määramise õigus tunnistatud Vene valitsusele ja seepärast ta peab olema temast sõltuv, 
mitte Kraakovi Senatist. Lõpuks, Kraakovi episkoop on ex officio ((ameti poolest)) Poola 
Kuningriigi Senaator – millega uuesti kinnitatakse hädavajadust, et ta oleks Venemaa alam. Kuid, 
tunnistades episkoobi Vene alamaks, ei ole valitsusel mingit kavatsust vabastada ta vastutusest 
Kraakovi Senati ees tulude juhtimise ja eparhia asjade suhtes Kraakovi piirkonna piires. Selline oli 
Vene valitsuse vaade, milline oli sõnastatud 10 aprilli 1819 aasta noodis Austria saadikule hr. 
Thurnile.

Sellise vaatega ei olnud nõus Austria, kellel oli samuti õigus hoolitseda Kraakovi Vabariigi 
asjade üle. Austria Valitsus tõestas, et Kraakovi episkoop: 1)peab sõltuma ainult vabariigist, millise 
alam ta peab olema; 2)pidades silmas oma poliitilist iseloomu, ta ei saa olla asetatud ühele pulgale 
nn. sega-alamatega; 3)Poola Kuninga ülemvõim ei ole vähimatki rikutud sellega, et Kraakovi 
episkoop ja tema kapiitel oleksid Vabariigi alamad. Peale selle, Viini kabineti arvates, episkoobi 
määramise õigus ei või vähimatki mõjutada episkoobi ja kapiitli poliitilist asendit. Kui aga 
Kraakovi episkoop on samal ajal Poola Kuningriigi Senaator, siis see võib olla vaid sellel eeldusel, 
et see ametikoht on kokkusobitatav tema vaimuliku pastori ja episkoobi kohustustega. Lõpuks, 
pidades silmas 1815 aasta traktaatide otsuseid, ei saa juttugi olla episkoopkonna kaheks osaks 
jaotamisest. (См. ноту гр. Лебцельтерна от 6-го (18-го) апреля 1820 г.).

Viimane otsus episkoopkonna jaotamise võimalikkusest,selleks, et hoida ära igasugune 
kokkupõrge, oli erilise järjepüsivusega kaitstav krahv Golovkini poolt, kes ei nõustunud kõiges oma 
valitsuse arvamusega. Krahv tõestas spetsialses memorandumis, et : 1)episkoobi alamlusel ei ole 
mitte midagi ühist tema vaimulike kohustustega; 2)kodanikuõiguste teostamine sõltub tema 
seaduslikust elukohast, milliseks on, antud juhtumil, epiarhaalne linn; 3)igale riigile kuulub jus 
circa sacra  ja seepärast on Kraakovi episkoop – isik, kes asub teenistuses kahe valitsuse juures. 
Lõpuks Senaatori väärikus ei oma miskit ühist episkoobi ametijärguga. (См. Письмо Головкина к 
графу Нессельроде от 1-го (13-го) марта 1820 г.).

Golovkini arvamusega nõustus hiljem ka Venema valitsus, sest et 20 märtsi  1820 asta 
depeššiga oli temale tehtud ülesandeks Viini õukonnale teatada järgmine ettepanek. Kraakovi 
Vabariik võib ise otsustada: kas ta soovib enda juures omada oma alamast episkoopi või siis ta on 
valmis andma episkoobi ametijärgu Poola Kuningriigi alamale. Viimasel juhtumil Kraakovi 
episkoop hakkab juhtima kogu eparhiat ja säilitama kõik episkoopkonna tulud. Siit tuleneb, et kui 
episkoobiks saab Kraakovi alam, siis ta ei hakka omama õigust juhtida kogu eparhia asju, millise 
suur osa asus Poola Kuningriigi piires.



See huvitav vaidlus ei oleks veel varsti lõppenud, kui Preisimaa valitsus ei oleks leidnud 
väljapääsu, millise järgi mõlemad pooled said ära leppida. Mais 1820 aastal teatas Vene valitsus, et 
ta loeb selle asja lõpetatuks, Preisimaa kabineti arvamuse alusel, millise järgi Kraakovi episkoop, 
Poola Kuningriigi vaimuliku ametijärguga, pidi olema tema alam ja alluma tema seadustele ja 
tavadele. Ja nii, nagu Austria valitsus tunnistas samuti, et episkoop kuulub kahekordse kontrolli alla: 
Kraakovi Senatile, kuna episkoobi tegevus puudutab Kraakovi piirkonda ja Poola Kuningriigi 
võimudele selle tema eparhia osa suhtes, milline asub sellel maal, - siis Venemaa kõrgemad õigused 
oleksid kaitstud ja tunnistatud. Sellisel viisil saavutas valitsus endale seatud eesmärgi. (Депеша к 
Головкину от 15-го мая 1820 г.).

Veelgi kauem kestsid läbirääkimised rahaliste pretensioonide likvideerimise konventsiooni 
sõlmimiseks, milliseid omasid teine-teise vastu Austria ja Venemaa valitsused Poola valduste suhtes 
Viini lepingute tulemusel. Soovides läbirääkimisi mitte venitada ja et kegendada konventsiooni 
sõlmimist, tegi Venemaa valitsus Austriale ettepaneku teha ühisarve (en bloc), millise alusel 4 
miljonit Poola riigikassa võlga Austriale, kaetakse rahaliste pretensioonidega, milliseid Poola omab 
Austria suhtes. Mis aga puudutab alles jänud rahalisi pretensioone ja nende tasumise viisi, siis need 
küsimused kuulusid vastastikusele arutelule ja kokkuleppele. (Депеша к гр. Головкину от 5-го 
июля 1819 года). 

Austria valitsus võttis Venemaa ettepaneku vastu ja nimetas oma volinikud, kes pidid astuma 
läbirääkimistesse Venemaa volinike prints Lubecki ja Kalinowskiga. Kuid, võttes ettepaneku vastu, 
Viini kabinet ei kavatsenud kuigivõrd selle asja lõpetamisega kiirustada. Vastupidi, Austria 
rahaasjade haletsusväärne olukord kirjutas valitsusele ette selle asja igasugusel viisil aeglustamise.

Nii Austria valitsus tegutseski kahe aasta kestel. Vaatamata kõigile Golovkini  ja mõlemate 
spetsialsete Venemaa volinike palvetele ja energilistele esildistele, jäi austria valitsus kõigutamatuks 
ja oli ammendamatu uute ettekäänete leiutamisel, et lükata edasi asja lõpplikku lahendamist. 
Lõpuks, 11 oktoobril 1820 aastal Austria ja Venemaa volinike poolt oli allkirjastatud protokoll, 
milline pidi lebama aluseks projekteeritud konventsioonile. Venemaa valitsus oli väga rahul selle 
lõppmatu küsimuse silumise üle.  Kuid Viini kabinett mõtles teisiti. Ta teatas, et see protokoll paneb 
Austria riigikassale liiga koormava kohustuse, millised krahv Stadion, Austria rahandusminister, 
tunnistas teostamatuks.

Sellise kategoorilise avalduse tulemusel algasid Viinis uuesti läbirääkimised.  1821 aasta 
jaanuari alguses krahvid Nesselrode ja Capodistria, kes peatusid teel Troppaust Laybachi, Viinis, 
pidasid selles asjas nõu Golovkiniga ja kahe teise Venemaa volinikuga. Nii, nagu kr. Stadion 
kuulutas samuti kr. Nesselrodele, et Austria valitsus kunagi ei kinnita oktoobri-protokolli, kuid on 
nõus mitte-takistama Poola Kuningriiki temale hädavajalikku soolakoguse tarnimist, Venemaa 
ministrid otsustasid nõuda Austria valitsuselt selle lubaduse formaalset kinnitust, lükates 
likvideerimise asja lahendamise eelseisvale Laybachi kongressile. Krahv Golovkin oli veendunud, 
et ainult Valitseja Keisri ja Ferancois I vahel peetud isiklike läbirääkimiste kaudu võib saavutada 
soovitud eesmärki.

Tegelikult, Laybachis Austria Keiser oli sunnitud teatama, et ta võtab vastu otsuse, millise 
teeb tema liitlane ja sõber. Keiser Aleksander tutvus isiklikult selle asjaga komisjoni tööde alusel ja 
ka otsustas, et oktoobri-protokoll peab olema aluseks likvideerimise konventsioonile. Keiser 
Francois allus vastuvaidlematult sellele otsusele ja sõlmis viivitamatult alljärgneva akti.

           Tema Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Ülevenemaaline Keiser Poola Kuningas jne. jne.
ja T, M. Austria Keiser Ungari, Böömimaa, Lombardia ja Veneetsia, Galiitsia ja Lodomiri 

Kuningas jne jne.
arvestades seda:
et kuigi 21 aprilli (3 mai) 1815 aasta Viini traktaadi Artikkel XXXIII on otsustatud, millisel 

määäral Austria Keiserlik valitsus kohustub osalema rahasummade saamises, milline tuleb välja 



nõuda endise Varssavi Hertsogiriigi sise- ja  välisvõlgnikelt, aga samuti tasuda selle Hersogiriigi 
sise- ja välisvõlad;

ülalmainitud traktaadi Artikkel XXXIV otsuseid ei saadud raskuste tõttu Hertsogiriikide 
hagide ja võlgade lõpliku arvestuse tegemisel ja selle kaudu määratleda üheksandikku osa, millise 
Austria peab ära maksma või saama, senini täide viia;

ja seepärast otsustati üldisel nõusolekul, jättes kõrvale igasugused väikesed arvestused, 
asuda nende asemel tegema üldist tehingut.

Seetõttu kõrged lepingupooled, soovides, et selle otsusega oleks määratletud viis, millisega 
Austria Keiserlik valitsus saab tuua selguse temale esitatud eraisikute, praeguse Poola Kuningriigi 
alamate hagides ja lõpuks, soovides samuti kinnitada veel enam nende vahel eksisteerivaid 
sõbralikke suhteid ja kooskõla, nimetasid volinikud, kes tuleksid kokku Viinis et lõpetada 
kokkuleppe teel kõik vaidlused, selle selleks volitatud vastastikuste ministrite poolse  
allkirjastamisega.

Selleks T. M. Ülevenemaaline Keiser Poola Kuningas nimetas oma ministrisk krahv George 
comte Golowkini ((графа Юрия Головкина)) tegevsalanõuniku, senaatori, tegev-kammerhärra, 
oma erakorralise sadiku ja volitatud ministri T. M. ja K Apostelliku Majesteedi  juures jne.

Aga T. K. ja K. Apostellik Majesteet oma ministriks:
Clement Venceslas Lothaire Prince de Metternich Winnebourg, Prince d´Ochsenhausen, Duc 

de Portella; Kuldvillaku, Ungari  kuningliku St. Etienne Suure Risti ordenite kavaler jne.
T. M. Ülevenemaaline Keiser Poola Kuningas nimetas volinikeks; 
Francois Xavier Prince Drucki-Lubecki, oma salanõuniku, Wilna tsiviilkuberneri, Võrdselt 

Püha aposterlliku Vürst Vladimiri Suure Risti 2 järgu ordeni jne. kavaleri 
ja Dominique Cajetan de Kalinowski, Poola Kuningriigi riiginõuniku, Poola Püha Stanislasi 

esimese järgu ordeni jne kavaler.
Aga T. M. Austria Keiser Ungari, Böömimaa, Lombardia ja Veneetsia, Galiitsia ja 

Lodomerie Kuningas: 
Krahv Pierre de Goёssi, Austria Keiserliku Raudse Krooni esimese järgu ordeni, Püha 

Leopoldi ordu kommandör kes omab kuldset tiviil-auristi jne.
ja Claude Chevalier de Fuljod, tegev-õuenõunik T. K. ja K. Apostelliku Majesteedi Pea-

riigikassa-kojas jne.
kes, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat vormikohased, sõlmisid, 

otsustasid ja allkirjastasid järgmised artiklid:

Artikkel I.

Austria Keiserlik valitsus kohustub nüüdsest edaspidi üksi ja Poola Kuningriigi valitsuse 
poolse osaluseta, rahuldama kõik Varrsavi Hertsogiriigi enne 20 maid (1 juunit) 1815 aastat võetud 
võlad hagide järgi, kui varem endiste Austria alamate omad, aga ka Podgorze ja selle ringkonna  
elanike, kes senini mainitud Hertsogiriigi ja praegu juba Austria alamad.

Aga Poola valitsus omalt poolt kohustub üksi, Austria osaluseta, rahuldama kõik enne 20 
maid (1 juunit) 1815 aastat võetud võlad Varssavi Hertsogiriigis hagide põhjal, nii endise Poola 
Kuningriigi alamate kui ka Kraakovi vabalinna ja selle ringkonna elanike omad.

Peale selle Poola valitsus ei hakka nõudma Austrai Keiserlikult valitsuselt seda 
üheksandikku osa, millist see viimane kohustus ära maksma preisimaa alamatele, kes olid varem 
Varssavi Hertsogiriigi alamad ja kelle Preisimaa loovutas Poola Kuningriigile 10 (21) mai 1819 
aasta Berliini konventsiooni jõul. 

Artikkel II.

Poola valitsus loobub igasugustest, erinevate riikide õiguste alusel, Austriale esitatavatest 
hagidest, kes valdasid neid Varssavi Hertsogiriigis enne 20 maid (1 juunit) 1815 aastal.

Nad loobuvad samuti ka neist Austria suhtes esitatud nõudmistest, millised võisid olla 



põhjendatud 21 aprilli (3 mai) 1815 aasta Viini traktaadi tingimuste jõuga.
Lõpuks ta nõustub, et Austria ei maksa rahasummasid, millised on loovutatud Preisimaa 

poolt Poola valitsusele 10 (22) mai 1819 aasta Berliini konventsiooni jõul.
Omalt poolt Austria Keiserlik valitsus nõustub, et praeguse Poola Kuningriigi valitsus ei 

maksa nelja miljonit poola zlotti, millised see viimane kohustus maksma Austria riigikassale 21 
aprilli (3 mai) 1815 aasta Viini traktaadi Artikkel XXX jõul, aga samamoodi ka sellele summale 
sellest päevast arvestatud protsentide maksmise. 

Ta loobub samuti ka selle summa maksmisest, millise pidi Varssavi Hertsogiriik maksma 
temale 1813 aastal sõlmitud konventsiooni jõul, Poola vägede Austria valdustest läbimarrssimise 
eest.

Ühe sõnaga, ta loobub igasugustest Varssavi Hertsogiriigi hagidest, millised need ka ei 
oleks.

Artikkel III.

Mis aga puudutab paberraha, milline on antud välja Varssavi Hertsogiriigi valitsuse poolt ja 
mis on senini käibel, siis selle Hertsogiriigi peenrahad, millise tegelik väärtus on alla 
nominaalväärtuse ja ka igasugused pangapiletid (billets au porteur) ((Enne 1912 aastat olid 
paberrahad riiklikud  krediidi piletid, NL ajal n. 1937 a. riigipanga pilet ja peale 1961 a.  olid 1 ja 3 
rbl paberrahad riigi-kassa piletid aga 5 ja 10, 25, 50, 100 rbl riigi-panga piletid. KL.)) millised need 
ka ei oleks Hertsogiriigi valitsuse poolt välja antud, siis Austria ei ole kohustatud kellegile neile 
juurde maksma; ja kui isegi Austria alam hakkab omama üht neist ülalpool mainitud müntidest või 
paberahadest, siis ta peab pöörduma sellega praeguse Poola Kuningriigi valitsuse poole, kes võib ta 
soovi rahuldada, nagu ka Poola alamate puhul, samasugusel alusel. 

Artikkel IV.

Austria Keiserlik valitsus vabastatakse tema poolt 1815 aasta Viini traktaadi Artikkel 
XXXIII jõul võetud kohustusest maksta summast, millist endine Varssavi Hertsogiriik pidi maksma 
välisriikide valitsustele või nende alamatele, üheksandiku; selle asemel ta loobub üheksandikust 
osast sellest summast, millise on Hertsogiriigile võlgu välisriikide valitsused või nende alamad.

Praegune Poola Kuningriik kohustub maksma kõik need ülalmainitud võlad ja nimetatud 
saadavad summad tunnistatakse tema erandlikuks omaduseks.

Artikkel V.

Austria Keiserlik valitsus vabastatakse igasugustest kohustustest Krupka ja Miniami suhtes.
Poola valitsus kohustatakse rahuldama, sellest tingitult, nii Poola alamate ja asutuste, aga ka 

Kraakovi vabalinna ning selle ringkonna elanike ja asutuste, lõpuks ka T. M. ja K. Apostelliku 
Majesteedi alamate ja asutuste endi, millised asuvad Tema valdustes, seaduslikke hagisid, kui 
nõutav summa oli krediitoritele tagatud sarnaste assigneeringutega juudi ühingutele, millised 
asuvad praegu Poola Kuningriigis või Kraakovi vabalinnas ja selle ringkonnas. 

Artikkel VI.

Austria Keiserlik valitsus, võttes arvesse selle konventsiooniga Poola valitsusele pandavad 
kohustused, lubab temale hüvituseks anda igal aastal üheteistkümne aasta kestel ja tasuta, kolmsada 
viisteist tuhat tsentnerit soola; Poola valitsus aga kohustub omalt poolt ostma Austria valitsuselt igal 
aastal, samasuguse üheteistkümne aasta kestel, sadatuhat tsentnerit soola, tasudes tsentneri eest 
kaheksa Poola zlotti.

Nende mõlemate otsuste täitmise kord on sätestatud protokollis, milline on koostatud 
käesoleva konventsiooni üksikasjalikumaks selgitamiseks.



Artikkel VII.

Võlahagisid puudutavalt, milised esitatakse Austria Keiserlikule valitsusele praeguse Poola 
Kuningriigi ja Kraakovi vabalinna ja selle piirkonna alamate ning kiriklike asutuste poolt, suhtes 
tehakse spetsiaalsed ja lõplikud korraldused kõige lähemal ajal. 

Artikkel VIII.

21 aprilli (3 mai) 1815 aasta Viini traktaadi Artiklitega  XXXV, XXXVI ja XXXVII on 
otsustatud tagastada vastastikuselt esitatud sularahas või võlakirjades ja muudes kohustustes 
seisnevad pandid, samamoodi ka summad, millised on antud hoiule mingitesse ametiasutustesse ja 
mis on viidud üle ühest piirkonnast teise, lõpuks dokumendid, plaanid, kaardid ja igasugused 
paberid, millised kuuluvad vastastikustele valitsustele või nende alamatele; kuid kuna see otsuse ei 
ole senini täielikult täidetud, kuna selleks mõlemate õukondade poolt nimetatud komissarid ei 
saanud nõustuda selleks kehtestatud ühesuguste reeglitega, siis need eeskirjad, et lõpetada 
ülalnimetatud asi kindlaksmäratud tähtajaks, määratletakse spetsiaalselt, aga komissaridele tehakse 
ülesandeks vaid, ilma mingite arutelude ja vaidlusteta, selle täitmine.

Artikkel IX.

Selleks, et ettenähtud viisil ja kiiresti täita otsused, millised on sätestatud eelnevates 
artiklites ja et hoida ära vastastikuste valitsuste ja isegi nende alamate vahelised igasugused 
arusaamatused, on selle konventsiooni üksikasjalik tingimuste selgitus kantud protokolli, milline on 
allkirjastatud vastastikuste volinike poolt ja kinnitatud mõlemate õukondade ministrite poolt.

See protokoll hakkab olema samasugust jõudu ja mõju, just-nagu see oleks sõna-sõnalt 
kantud konventsiooni enesesse.

Artikkel X.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kuue nädala 
pärast, aga kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks mõlemate õukondade vastastikused volinikud ja ministrid, kes on selleks 
spetsiaalselt volitatud, allkirjastasid selle ja asetasid sellele oma vapipitsatid.

See juhtus 17 (29) juunil 1821 aastal Viinis.
(L.S.)Xavier Prince Drucki-Lubecki. (М.П.)Князь Ксаверий Друцкий-Любецкий.
(L.S.)Dominique Cajetan de Kalinowsky. (М.П.)Доминикъ Каетанъ Калиновский.
(L.S.)Comte George Golowkin.  (М.П.)Графъ Юрий Головкинъ.
(L.S.)Pierre Comte de Goёss. (М.П.)Графъ Петрь Гоессъ.
(L.S.)Claude Chevalier de Fuljod. (М.П.)Кавалеръ Клавдий Фульодъ.
(L.S.)Metternich. (М.П.)Меттернихъ.

*****

Nr. 125.

1822 a. 14. (26) juuli. Lisaartiklid 5. (17) juulil 1815 aastal sõlmitud karistamise 
konventsioonile (П. С. З. № 29,115).  

((F. Martensi kommentaar))



1821.a. Märtsis tõstis prints Ipsilanti Valahhas türklaste ikke vastase ülestõusu lipu ja 
tõstatas sellisel viisil, päevakorda kurikuulsa Ida küsimuse.Ipsilanti üleskutse leidis kõige 
kaastundlikuma ja vaimustatud vastukaja tema kaas-hõimlaste südametes. Sellisel viisil puhkes 
tuntud kreeklaste ülestõus, milline järgnevate üheksa aasta kestel oli alaliselt Austria ja Venemaa 
diplomaatiliste läbirääkimiste asjaks. Kuid pidades silmas uusimaid Finlay, Reybaud, Gervinus ja 
Mendelssohn-Bartholdy poolseid Kreeka ülestõusu ajaloo uuringuid, millistes üksikasjalikult 
käsitletakse diplomaatiliste läbirääkimiste käiku, meie kavatseme peatuda ainult sellistel faktidel, 
millised on meie poolt võetud üle diplomaatilisest kirjavahetusest, milliseid säilitatakse 
Välisministeeriumi Arhiivis ((Архиве Министерства Иностранныхъ Делъ)) millised on veelgi 
paremini võimelised valgustama sündmuste erinevaid faase, millised viisid sõltumatu Kreeka 
Kuningriigi asutamisele.

Kui meenutada, et prints Metternich seadis oma poliitilise tegevuse kõrgeimaks eesmärgiks 
iga hinna eest Euroopas rahu tagamise ja tema jälgimise all korra, siis Kreeka ülestõus võis olla 
tema silmis ainult üleilmsete vandenõulaste, mässajate sigitis, kes julgesid astuda seadusliku võimu 
vastu. Tõesti, Keiser Farancois ja tema minister püüdis kirjalikult ja suuliselt veenda Venemaa 
valitsust, et kreeklased tõusid moslemi  ikke vastu üles vaid tänu „Kreeka peakomitee“ ((„comite 
central hellenique“; «греческаго генеральнаго комитета»)) propagandale, millisel on kõigis 
riikides oma  toetajad. Selle revolutsioonilise komitee eesmärk on Kreeka ülestõusu ärakasutamine, 
et tõstatada kurikuulus Ida-küsimus, lagundada riikide Euroopa rahu ja korra kaitsjate liit ja 
kindlustada, sellisel viisil, üleeuroopalise revolutsiooni võit.

Erilise jõuga ja üksikasjalikkusega peatud sellel vaatepunktil keiser Francois 22 augusti 
1821 aasta kirjas Aleksander I-le. Euroopa, tõestab Austria Keiser, valdab käesoleval ajal ainult kaht 
hüve: austus traktaatide suhtes ja kurjuse tunnetamine, milline kurnab inimsoo elujõudu. Sellele 
pahele, milline on hädavajalikult vaja võita, on enam kannatanud Euroopa, kui Türgi, kus segadused 
on tekitatud välismaiste agitaatorite poolt, kes ei usu Jumalat, ega tunnista end olevat kohustatud 
mingitest inimeste seadustest. Veelgi suurema põhjendatuse ja püsivusega veenas prints Metternich 
Venemaa valitsust, et ta ei pea astuma välja kreeklaste eest, ega taotlema türklastelt suurt austust 
tema poolt Venemaaga sõlmitud traktaatide vastu, ega alustama sõda. Eriti ta kartis Venemaa ja 
Türgi vastast relvastatud kokkupõrget. „Igasugune toetus“ rääkis prints  „milline on osutatud asjale, 
milline on tuntud kreeka nime all, seni kuni see hakkab asuma sellel kõikuval pinnasel, millisele 
panid mässajad kreeka asja, on ületamatute hädade alguseks“. Sest, mitte inimarmastuse huvid ei 
kaitse kreeka poolehoidjad, vaid revolutsiooni asi: nad ei soovi risti võitu, vaid riikidevahelist tüli, 
aga seda eriti Venemaa ja Austria vahel.(Депеша Меттерниха к Лебцельтерну 24 августа 1821 г. 
Vt. Depeches inedites du chevalier de Gentz, publices par Prokesch-Osten, Paris 1876, t. II, p. 196 
etc.).

Teisiti vaatas kreeklaste ülestõusule Keiser Aleksander. Ta tõestas peale 1815 aastat kogu 
oma poliitikaga, kuivõrd ta vihkab revolutsioonilist liikumist ja kuivõrd ta on alati valmis sellega 
raugematu  energiaga ja halastamatult võitlema. Kuid ta ei saanud näha Kreeka ülestõusus eranditult 
ebaseaduslikku võitlust seadusliku valitsuse vastu. Veelgi vähem sai Venemaa ükskõikselt vaadata  
pealt Türgi poolt endale pidulikult võetud kohustuste Türgi poolseid kõige räigemaid rikkumisi. 
Türgi vägede poolt Doonau vürstiriikide okupeerimine, Venemaa kaubanduse õiguste piiramine 
Türgi valduste piires, metsikused ja vägivald, millist teostati Türgi valitsuse poolt õigeusklikest 
kristlaste elu, au ja omandi üle – kõik need olid sellised ilmsed rahvusvaheliste traktaatide 
rikkumised, millised ei saanud jääda karistamatuteks. Vaat, miks Keiser Aleksander, vaatamata 
siirale soovile hoida Euroopas alal rahu ja tunnistades kreeklaste poolt alatud võitluse formaalset 
ebaseaduslikkust, ikkagi ei saanud asuda Austria valitsuse vaatepunkti. Tõsi, prints Metternichil 
õnnestud üpris tihti Kreeka küsimuses peetud diplomaatiliste läbirääkimiste kestel pidurdada vene 
poliitika energilist käiku: eriti Laybachi ja Veroona kongressidel ta ekspluateeris sel eesmärgil 
Keiser Aleksandri suhtes oma isiklikku mõju. (Vt. Mendelssohn-Bartholdy. Gestischte 
Griechenlands. Lpz. 1870, Bd. I, S. 158 u. flg.). Kuid prints Metternich eksis kõvasti, oletades, et 
tema hirmutamised punase viirastusega ja Euroopas saabuva revolutsioonilise kaosega suudavad 



muuta ajalooliste sündmuste käiku ja paralüseerida Vene poliitika traditsioonilise suuna ületamatu 
jõu. Märkimisväärne sisemiste jõudude, millised liigutavad rahvaid edasi nende progressiivse 
arengu teel – mittemõistmine- vaat selles seisnes Metternichi poliitika põhiline puudujääk. See 
vajakajääk ilmnes erilise jõuga Kreeka maharahustamise läbirääkimistel. 
          11.juuni 1821 aasta kirjas Austria Keisrile, Aleksander I tõestab, et kreeklaste ülestõusul saab 
olla vaid kaks tulemust: kas Porta võidab ja pühib maapinnalt kristliku rahva, milline on senini 
olnud Türgi fanatismi ja kristluse vaheliseks vahetuks lüliks, või siis Türgi valitsus võidetakse ära ja 
siis peavad kogu Euroopas tekkima uued probleemid ja hädad. Keiser ei soovi hakata käsitlema 
ülestõusu tekitanud põhjuseid, kuid ta pöördub oma liitlase ja sõbra erapooletusetunde poole 
küsimusega: „Kas siis Venemaa saab ükskõikselt vaadata sellele, et täielikule hävitamisele, 
tegemata vahet süütutel ja süüdlastel, antakse ainuusuline rahvas, kes on antud pidulike 
traktaatidega tema kaitse alla?“. Kuid Venemaa ei taotle mitte mingeid erandlikke kasusid ja soovib 
siiralt tegutseda samuti selles küsimuses koos oma liitlastega.
 Need-samad mõtted esitatakse 1821 aasta depeššides krahv Golovkinile.  Nende alusel 
Venemaa valitsus nõustus Viini kabinetiga,  et Euroopas on suur hulk revolutsionääre, kes on valmis 
ära kasutama segadusi Idas, et lahutada riike ja kukutada eksisteerivaid seaduslikke asutusi.  Kuid 
pidades silmas just neid agitatorite püüdlusi, on hädavajalik, et liitlasriigid astuksid välja kreeklaste 
kaitseks ja teeksid lõpu türgi kõlvatustele. „Ei ole kahtlust“, järkab 10 septembri 1821 aasta depešš, 
„et nad (revolutsionäärid) saavutavad lähimal ajal hiilgava võidu, kui Euroopa riigid võimaldavad 
neile, nii nagu nad sellele loodavad, selle suurepärase riigi (Kreeka) saatuse“. Aga konfidensiaalses 
22 juuni depeššis püüab kr. Nesselrode tõestada Venemaa võõrandamatut õigust astuda välja  
rõhutud kreeklaste eest ja nõuda Portalt austust Venemaa poolt kaitstava õigeusu suhtes. Vähe 
sellest: Venemaa väed on valmis täitma kogu Euroopa tahet ja jõuga sundima türklasi panema piir 
oma fanatismile ja raevutsemisele.  Venemaa ei soovi oma piiride laiendamist vaid ainult rahu ja 
Euroopa heaolu.

Krahv Golovkin oli täielikult läbi imbunud ideest, et Venemaa on asjade jõul sunnitud 
Türgile sõda kuulutama ja astuma välja ülestõusnud Kreeka eest. Ta tõestas (11 (23) augusti 1821 
aasta kirjas kr. Capodistriale), et prohveti fanaatilised järgijad ei ole võimelised mõistma kristliku 
moraali ülevust. Tema sõnade järgi, oli Ottomani Impeerium rajatud jõuga ja ainult selle abil ta saab 
eksisteerida. Selle alusel vaid füüsilise jõu vahendusel on võimalik türklasi sundida austama 
võõraid õigusi. Kuid teisest küljest, meie Viini saadiku isiklikud vaated Ida küsimuses ei langenud 
täielikult kokku temale antud instruktsioonidega. 

Esiteks – kr. Golovkin nõudis kiiresti Türgi vastaste meetmete võtmist. Tema arvates, 
Venemaa peab tegutsema viivitamatult, kui ta soovib osutada abi Türgi kristlastele.  Vastasel juhul 
ta läheb appi vaid surnukehadele. (Письмо его к гр. Каподистриа от 2-го (14.го) октября 1821 г.).

Kuid eriti lahkneb krahvi vaade valitsuse vaatest Venemaa ja Austria vahelise siira liidu 
võimalikkuse suhtes Ida küsimuses. Austria poliitika deviisi Ida suhtes väljendab Golovkin kahe 
järgneva sõnaga: „tegevusettus ja äraootamine“. Krahv Golovkin nägi Austrias serblaste kurja 
vaenlast ja selle tõestuseks esitab selle fakti, et 1813 aastal türgi armee justkui tungis Serbiasse, 
Austria kabineti ülesandmise peale, soovitades türklastel „hävitada“ kõik serblased.(Депеша от 12-
го (24-го) ноября 1821 г.). Austriat eristab Venemaast, Golovkini sõnade järgi, nii erinevus huvides 
ja eesmärkides, nõnda ka kogu nende vastastikuse Türgi suunalise poliitika suhtes.

Ainiti, nimelt selline vastandlikus vaadetes sundis Vene valitsust hankima kõigi jõududega 
selgust Viini kabineti kavatsuste suhtes. Pidades silmas Türgi vastase sõja võimalikkust, pidi 
Venemaa omama täielikku kindlustunnet seisukoha suhtes, millise võtab sellisel juhtumil Austria. 
Golovkin, valitsuse käsul, lähenes mitmeid kordi põletavate küsimustega Metternichile: mida teeb 
Austria Venemaa ja Türgi vahelise sõja juhtumil? kas Venemaa saab end pidada kõigi liitlasriikide 
volitatuks? Kõigile nendele küsimustele vastas prints Metternisch kas täieliku vaikimisega või siis  
üldiste, mitte midagi ütlevate fraasidega. Metternich mitmeid kordi viitas sõndele, just-kui Keiser 
Aleksandri poolt öeldute, et „esimene vene sõdur, milline ületab Pruti, annab tulevase katastroofi 
signaali, niivõrd õudse, kuivõrd määratlematu ta on oma tagajärgedelt“. (Депеша гр. Головкина от 
7-го (19-го) и 16-го (28-го декабря 1821 г.). Seejuures nii nagu Golovkin tõestas Austria 



kantslerile, et Austria ja kõigi ülejäänud liitlasriikide enese huvides on Venemaga ühineda, et 
lahendada Kreeka küsimus, viimane aga ei lakanud väitmast, et Venemaa ei pea kreeklaste pärast 
alustama Porta vastast sõda, kes on  „mässajad, mereröövlid ja röövlid“. Kuid samal ajal Metternich 
ei eitanud Venemaa õigusi rõhuda Porta poolsele sõlmitud traktaatide täitmise kohustusele.

Sellisel viisil, Golovkin veendus üha enam ja enam veendumuses, et prints Metternichi 
poliitika on kahepalgeline ja Venemaale vaenulik: ta astus lähedasse, Venemaa vastasesse, liitu 
Inglismaaga. Neist faktidest Golovkin tuletas üldise järelduse, et ei ole küsimust, peale 
Idaküsimuse, milises Austria huvid on vähem solidarsed, kuna “õiguse suhtes: traktaadid ja otsused 
Portaga on erinevad; kasu suhtes: poliitilistel ja kaubanduslikel huvidel ei ole miskit ühist;  
ettenägelikkuse suhtes: Austria kannatab enam revolutsiooniliste sepitsuste vaimu all, kui Venemaa. 
Lõpuks, isegi moraalsete suhete vaatepunktist, Venemaa, religiooni ja traktaatide alusel omab hulga 
enam püha ja positiivset kohustust sekkuda moslemi Türgi ja kristliku vahelistesse suhetesse, kui 
Austria, milline võib piirduda ainult ühtede lihtsate esildistega, millised on nõutavad 
inimarmastusest“.)Депеша 20-го августа (1-го сентября) 1821 г.).  Kui aga Venemaa ja Austria 
vahel on sellised suhted, siis krahv Golovkini arvates on nende vaheline üksmeel mõeldamatu.

Seejuures, Vene valitsus soovis siiralt seda üksmeelt, kuid Viini õukonna käitumine 
kurvastas teda väga. Ta tunnistas äärmiselt ülesuurendatuks Viini kabineti väite, et see sama päev, 
kui Venema haarab Kreeka mässajate päästmiseks relvad, on „Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa 
hukkunud“. (Смю депешу Меттерниха к гр. Лебцельтерну от 28-го января 1822 г.). Vene 
valitsuse arvates oleksid sellised kartused põhjendatud, kui ta ise oleks kutsunud esile Kreeka 
ülestõusu ja liitlasriigid ei valdaks piisavat jõudu et kaitsta oma õigusi ning autoriteeti. Kui aga 
Viini õukond nõuab alaliselt Venemaalt mõõdukust ja kannatust Türgi suhtes, siis ta unustab 
täielikult, et Vene valitsus on senini näidanud välja ebatavalist kannatust. Lõpuks, Austria laseb 
kõrvust mööda selle asjaolu, et kui Venemaa hauks Ottomani Impeeriumi suhtes mingeid 
vallutamise kavatsusi, siis ta arvatavasti ei hakanuks pöörama peamistele Euroopa riikide 
tähelepanu türklaste poolsetele rahvusvaheliste traktaatide rikkumistele. (Депеши к Головкину от 
31-го января 1822 г.).

Tatitchewi ((Татищева)) tuntud reis Viini pidi aitama kaasa Venemaa poliitiliste vaadete 
lõplikule selgitamisele ja tema lähenemisele Austriale. 5 veebruari 1822 aasta reskriptis Tatichewile 
määratletakse järgmisel viisil ülesanne, milline on pandud sellele diplomaadile. Idaküsimus, räägib 
Valitseja Keiser, puudutab suuri huve, millised seatakse ilmsesse ohtu, kuid need peavad olema 
päästetud „üldise liidu“ vahendusel. „Ma ei soovi sõda“, väidab Aleksander I, „ma tõestasin seda ja 
tõestan seda uuesti teie misjoonile. Kui aga veel on võimalik sõda ära hoida, siis vaid sellega, et 
türklastega räägitakse, Euroopa nimel, sellele arusaadavas keeles. Asi ei seisne selles, et teha 
Türgist Euroopa riik, vaid selles, et sundida teda jälle hõivama seda kohta rahvusvahelises korras, 
millist ta omas möödunud aasta märtsis“. Aga kui Porta ei täida Vene ultimaatumit, siis okupeerivad 
„ühise liidu“ nimel Vene väed Doonau vürstiriigid ja valitsus loodab, et kõik liitlasriigid kutsuvad 
oma saadikud Konstantinoopolist tagasi, kinnitades sellega Venemaa pretensiooonide põhjendatust.  
Aga kui Troppau ja Laybachi kongressidel Keiser Aleksander nõnda kiivalt täitis Austria ja 
Preisimaa soove, siis ta omab õigust antud juhul loota vastastikususele.Lõpuks, Tatitchewile oli 
tehtud ülesandeks saavutada Metternichi poolne konfidentsiaalse protokolli allkirjastamine, millises 
meie nõudmiste õiglus oleks olnud tunnistatud kõige positiivsemal kujul.

Kui sarnase aktiga Austria ja koos temaga ülejäänud liitlasriigid garanteerivad Venemaale 
Porto poolne ultimaatumi peamiste nõudmiste täitmine ja lubavad kuulutada türklastele, et nad ei 
saa arvestada mingi riigi kaitsele, siis Venemaa on nõus oma ultimaatumit muutma.

Tatitchew, jõudnud Viini, asus viivitamatult täitma temale antud erakordselt tähtsat 
ülesannet. Koos kr. Golovkiniga ta pidas Austria kantsleriga, kes väljendas suurt rõõmu uue 
voliniku saabumisest, üpris kestvaid nõupidamisi. Prints ei sattunud segadusse, Golovkini 
juuresolekul, teatas Tatitchewile, et kui senini Viini õukonna tegevused olid ebapiisavalt kindlad, 
siis see on seletatav lihtsalt sellega, et Venemaa sõnumid olid äärmiselt segased ja ebamäärased. 
Täitsa võimatu oli aru saada, mida Venemaa soovib ja mida ta taotleb. Golovkin protesteeris 
energiliselt nendele sõnadele vastu.  Tatitchew aga ütles, et Venemaa soovib Austria poolset 



kohusetundlikku koostegevust. Las Viini õukond teatab türklastele, et ilma Venemaa poolse 
vahendustegevuseta nad ei ole võimelised kreeklaste ülestõusu maha suruma ja et sõja käik selle 
riigiga ei kuulu vähimaltki kahtluse alla. Metternich tõestas, et türklased ei karda „hävitussõda“: 
meeleheide ja fanatism teevad neid ohtlikeks vaenlasteks. Kui aga Tatitchew nõudis, et Viini 
õukond kutsuks samuti internuntsiuse Konstantinoopolist tagasi, kui Porta ei loobu oma 
kangekaelsusest, Metternich ehmus kõvasti ja hüüatas:“Aga siis ju Porta langeb täiesti Inglismaa 
mõju alla“. (Депеша Татищева от 28-го февраля (12-го марта) 1822 г.).

Veelgi suurema üksikasjalisusega tõestas Austria kantsler oma salajases 19 aprilli kirjas 
Tatitchewile, et internuntsiust ei ole võimalik tagasi kutsuda. Kuid Tatitchew jäi oma arvamuse 
juurde ja teatas, et Venemaal ei ole midagi karta Inglismaa juhtrollist Konastantinoopolis. Muideks, 
märtsis, kui Viinis saadi teada Porta poolsest Venemaa nõudmiste täitmisest äraütlemisest, prints 
teatas Tatitchewile, et nüüd Vene valitsus omab vaieldamatut õigust võtta Türgi vastu vägivaldsed 
meetmed ja Viini õukond on nõus lõpetama Portaga diplomaatilised suhted. (Депеща Татищева 10-
го (22-го марта 1822 г.). Kuid nii, nagu Metternich, peale selle, kuulutas oma otsusest teha teistele 
riikidele Viini kabineti eeskuju järgimise ettepaneku, Tatitchev tunnistas võimatuks sundida 
Metternichi allkirjastama protokolli kava. (Депеща 28-го марта (9-го апреля).  Veelgi enam 
paistab kummaline ülalmainitud Metternichi aprillikiri, millises ta erinevate sofismidega ((kr. 
sophisma, pettejäreldus, tahtlikult vääratele eeldustele rajatud järeldus, mis formaalselt näib õigena; 
rajaneb mõistete ja sõnade mitmetähenduslikkusel ning nähtuste eri külgede lahtikiskumisel 
üksteisest. Vs.)) tõestab Austria poolse saadiku Konstantinoopolist tagasikutsumise võimatusest, kui 
teised riigid selle meetmega ei nõustu. Metternichi arvates, et kui Austria ja Preisimaa kutsuvad 
oma saadikud tagasi, samas kui Inglismaa ja Prantsusmaa jätavad oma esindajad 
Konstantinoopolisse, siis öeldakse, et konstitutsiooniline monarhhia kaitseb enam Euroopa rahu ja 
Türgi puutumatust, kui piiramatu monarhhia(!). Järelikult, see meede peab olema ühine, selleks, et 
see oleks Austria poolt võetud.

Selles samas suunas tegutses prints Metternich konverentsidel, millised avati juunis Viinis 
Idaküsimuse arutamiseks.  Sellest võtsid osa viie suurriigi saadikud, kuid need ei viinud mitte 
mingile positiivsele tulemusele.

Sellisel viisil ei saa öelda, et Tititchew saavutas täielikult temale pandud eesmärgid. Ta ise 
jäi väga rahule vastuvõttuga, milline korraldati temale Viinis: ta oletas samuti, et prints Metternich 
on valmis Ida küsimuses lähenema. (Письмо к гр. Нессельроде от 21-го июня (3-го июля) 1822 
г.). Kuid aga teisest küljest, ta väitis, et prints veel ei ole loobunud Venemaa suhtes oma „eksitamise 
süsteemist“.  Ainult siis, kui prints näeb, kirjutas Tatitchew märtsis Viinist, et me mõistsime teda ja 
nägime tema läbi, ta täidab meie nõudmised. (Vt. Mendelssohn-Bartholdy, Geschichte 
Griechenlands, Bd. I, S. 295; Springer. Geschichte Oesterreichs I, S. 372).

Muideks, näib, prints Metternich samuti, omalt poolt, oli Tatitcheviga erakordselt rahul: 
Golovkin mõistis viimasel ajal kantslerit väga hästi ja muutus seepärast äärmiselt ebamugavaks. 
Kui saabus Tatitchew, Austria kantsler ei tseremoonitsenud Golovkiniga, kelle ees ta vaimustus 
Tatitchevist, rääkides, et ta saab viimasega vestelda kui „avatud, korraliku ja oma asja meistriga, kes 
läheb otse eesmärgile“. Kui ta aga rääkis Golovkiniga, ta ei suutnud kunagi unustada, et ta – Austria 
kantsler, aga krahv – Vene saadik. (Депеша Головкина от 28-го февраля (12 марта) 1822 г.).

Sellistel asjaoludel kr. Golovkin tunnistas enam mõistlikuks esitada erruminekuavaldus ja 
tõesti, Kõigekõrgema 16 septembri 1822 aasta korraldusega ta vabastati tema poolt täidetud kõrgelt 
ametipostilt. 

Pidades silmas Idaküsimuse suurt tähtsust, saab mõistetavaks, miks sellega olid hõivatud 
erandlikult kogu Austria ja Venemaa kabinettide tähelepanu. Vaid harva olid suhete asjaks 
vähemtähtsamad küsimused. Üheks selliseks tuleb lugeda karistuskonventsiooni lisa küsimus. (Vt. 
Köide III. Nr. 98). 

Krahv Golovkin pöördus 1 mai 1819 aasta noodiga Austria valitsuse poole selle 
konventsiooni täiendamise ettepanekuga ja et laiendada see samuti Poola Kuningriigi üle. Viini 
õukond võttis selle ettepaneku vastu ja omalt poolt, viitas järgmistele punktidele, millised peavad 
olema lahendatud:



1)desertööriks peab olema tunnistatud mitte ainult tegevarmeest ärajooksnu, vaid igaühe, 
kes astus sõjaväeteenistusse, olgu ta siis reservis või maakaitseväes ((milice));

2)iga mittesõjaväelisest seisusest alam, kui ta ilma passita ja hulkuriks tunnistatuna, võib 
olla välismaale saadetud;

3)isikud, kes suundusid välismaale õigete passidega, kuulub ikkagi väljaandmisele kui neid 
kutsutakse sõjaväeteenistusse, reservi või maakaitseväkke;

4)sõjaväeteenistusse ei tohi võtta teise riigialamaid, erandiks juhtumid, kui neil on selleks 
oma valitsuse luba või siis volitatud nende kodumaa seaduste jõul. 

Poola Kuningriigi asevalitseja Suurvürst Konstantin Pavlovits ((Constantin Pawlovitch, 
Константинъ Павловичъ)) kiitis kõik need artiklid heaks, erandiks esimene, milline pidi olema ära 
muudetud. Selle tulemusel, kr. Golovkinile anti nende läbirääkimiste pidamiseks volitus, millised 
lõppesid alles 1822.a.  Juulis 1821 aastal Austria valitsus uuendas läbirääkimised, teatades, et senini 
olid need ebaedukad, kuna Vene valitsus käsitles tõstatatud küsimust kui eranditult Poolat 
puudutava, seejuures kui see puututab kogu Keisririiki ja ja selle vahelisi suhteid Austriaga. 

Peamiseks probleemiks oli konskriptsiooni ((ld. conscriptio, üleskirjutus, sunduslikku 
väeteenistusse võtmine, enne üldkohustuslikku väeteenistust kehtinud süsteem, kus kutsealusel oli 
võimalus end ka vabaks osta v- endale asendaja leida.Vs.)) puudutav artikkel. Vene valitsuse 
arvates, igasugune isik, kes asus sõjaväes, reservis, maakaitseväes või lihtsalt mingisuguses 
sõjaväeteenistuses, milline see ka ei oleks olnud, peab olema peetud desertööriks ja ilma eelneva 
nõudmiseta väljaantud, kui ta ületas piiri ilma õige passita. Austria valitsus ei pidanud võimalikuks 
ilma eelneva väljanõudmiseta kedagi välja anda. Seejuures, nii nagu Poolas on igaüks 20 -30 
aastates isik loetud reservis olevaks, siis ta võib olla välja nõutud kui desertöör, kuigi tal oli pass.  
Sellist üldist sõjaväekohustust nagu on Poolas, ei ole nii Keisririigis, ega ka Austrias. 

Peale selle, Poola Kuningriigis, kus reservi moodustavad kõik noored inimesed, kes Austrias 
tunnistatakse vaid sõjaväeteenistuseks kõlblikeks, kuid kuni reservi arvamisteni alluvad 
tsiviilvõimudele.  Poola Kuningriigis aga reserv moodustab armee. Edasi, Austrias on terved elanike 
klassid, kes on sõjaväeteenistusest vabastatud, millist Poolas ei ole. Sellest tulenevalt, pidades 
silmas hädavajalikku vastastikkust, Austria valitsus peab lugema desertöörideks isikud, kes vaid 
võivad kuuluda kutsealusteks („die conscribirten Anwendbaren“), kuid kes sõjaväeteenistuses ei ole 
ja sõjaseadustele ei allu ja järelikult deserteerumise kuritegu sooritada ei saa. Kõik need asjaolud, 
millised tulenevad Austria ja Poola Kuningriigi vägede organiseerimisest peavad olema võetud 
arvesse. 

Selle alusel Austria valitsus nõudis, et oleks tehtud eristus lihtsa väljanõudmise ja desertööri 
väljanõudmise vahel. 

Peale selle peamise vaidlustatud punkti kutsusid ka mõned teised 1815 aasta karistus-
konventsiooni otsused esile arusaamatusi, kuid need ei andnud põhjust nende lõplikuks 
lahendamiseks.  Vene valitsus nõustus põhimõtteliselt  Austria arvamusega ja kr. Golovkin oli 
volitatud allkirjastama karistus-konventsiooni lisaartikleid. (Нота гр. Нессельроде к Головкину от 
25-го ноября 1821 г.). Kuid ikkagi mitte varem, kui juulis 1822 aastal kavandatud akt allkirjastati. 

***

T. M. Ülevenemaaline Keiser Poola Kuningas jne. jne. jne.  ja T. M. Austria Keiser, Ungari 
ja Böömima kuningas jne jne. jne., leides nende keisririikide vahel hästi eksisteerivate sõpruse ja 
liidu sidemetega kooskõlas olevat, 5 (17) juuni 1815 aasta vastastikuse desertööride väljaandmise  
kartelli ((kokkulepe))  mõju laiendamine, ja peale selle, soovides täpsemate otsustega märkida 
mõned nende ministeeriumite poolt pakutud selle kartelli täitmise muudatused, otsustasid  kanda 
need erinevad tingimused 5 (17) juunil 1815 aastal sõlmitud kartelli juurde lisaartiklina ja nimetada 
selleks teostamiseks volinikeks ja nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser Poola Kuningas,  Sieur George Comte Golowkine ((Графа 
Юрия Головкина)), tegev-salanõunik, senaator, tegev kammerhärra, T. M. Keisri ja Kuninga  
erakorraline saadik ja täievoliline minister T. M. ja Apostelliku Kuningliku Majesteedi juures jne.



aga T. M. Austria Keiser Ungari ja Böömnimaa Kuningas, Sieur Clement Vencelas Lothaire 
Prince de Metternich-Winnebourg, Prince d´Ochsenhausen, Duc de Portella, Kuldvillaku kavaler 
jne. 

ja Sieur Henri Comte de Bellegrade, Kuldvillaku kavaler, Austria Keiserliku Leopoldi Suure 
Risti ordeni kavaler, kantsler ja Raudse Krooni esimese järgu ordeni kavaler Marie-Therese sõjalise 
ordu sõjaväe komandör jne., kes otsustasid sõnastada alljärgnevad artiklid:

Artikkel I.

Peale tegevvägedest pärit desertööride, igaüks, kes kuulub kummagi Keisririigi sõjajõudude 
juurde, nimelt maakaitseväkke (Landwehr) või Austria reservi, aga samuti ka Poola esimesse reservi 
ja kes läks ilma passita või ettenähtud kirjaliku vormita, millises on märgitud kohad, milliste kaudu 
ta pidi rändama, üle teise riigi valdustesse, loetakse desertööriks ja peab olema sellisena välja antud, 
isegi ilma eelneva väljanõudmiseta, nii kiiresti kui jõutakse ta isik tuvastada.

Artikkel II.

Iga mittesõjaväelane, ühe lepingupoolse riigi alam, kes ületas piiri ilma passita või vastava 
loata, loetakse hulkuriks ja kui selline, aetakse piirist eemale; nende hulgast välistatakse valdajad, 
kelle maad puutuvad kokku riigipiiriga ja kelle suhtes 21 aprillil (3 mail) 1815 aastal sõlmitud 
traktaadi Artikkel XX otsused jäävad ka edaspidi jõusse.

Artikkle III.

Kõik inimesed, kes on määratud sõjaväeteenistusse, eriti need, kes kuuluvad Poola teise 
reservi aga samuti ka need, kes asuvad Austria konskriptsiooni nimekirjades, nimetuse all „die 
conscribirt Anwendbaren“ saadetakse tagasi, kuigi nad ületasid piirivormikohaste passidega, kuna 
nad võetakse varsti oma asukohariigi valitsuse poolt kinni sõjaväeteenistusse saatmiseks, 
tegevväkke või reservi, või maaomakaitsesse jne.

Artikkel IV.

Ühe lepingupoolse riigi alamaid ei hakata võtma teise poole sõjaväeteenistusse, kuni nd ei 
tõesta, et nad, nende isamaal eksisteerivate seaduste järgi on igasugusest sõjaväeteenistusest 
vabastatud, nii tegevväes, kui ka reservis või siis maaomakaitses või et nad on juba oma kohustused 
täitnud või lõpuks, et said oma valitsuselt loa astuda välisriigi sõjaväeteenistusse.

Artikkel V.

Ühe lepingupoolse riigi alamale, kes asub juba selle konventsioooni avalikustamise ajal teise 
poole sõjaväes, antakse valida, kas pöörduda tagasi oma isamaale või jääda sellesse teenistusse, kus 
ta juba asub. Iga sõdur, kellel lubatakse üht või teist poolt valida, peab oma otsusest teatama aasta 
jooksul, lugedes käesoleva lisaartikli ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast. Kui ta soovib 
naaseda oma isamaale, siis  teda ei tohi mingil ettekäändel kinni pidada ja ta peab saama 
viivitamatult vabastuse ning võib vabalt naaseda oma kodumaale, ilma et teda vähimatki karistataks 
puudumise eest, ega ka ülejooksmise eest, kui ta osutuks selles süüdi olevaks; aga kui, vastupidi, 
väljendab vabatahtlikku soovi jääda teise lepingulise riigi teenistusse, siis tema isamaal ei teostata 
tema omandi konfiskeerimist, ega esitata arvet tema tagaotsimise eest. Ainiti, sellest viimati 
mainitud soodustusest jäetakse ilma need, kes olles süüdi ärajooksmises, ei saa kasutada 
armuandmist, milline antakse neile sellisel viisil, et vabalt naaseda isamaale.

Artikkel VI.



Nagu on tunnistatud, et väljaantavate desertööride ülalpidamise kulude arvestust teostatakse 
eeskirjade järgi, milline on sätestatud 5 (17) juuni 1815 aasta kartelli Artikkel V otsustega, sellise 
tasumise arvestamise kohta, oli sattunud erinevate probleemide küüsi, siis selle asemel on 
otsustatud, et tasutakse alati seitse ja pool kreutserit või seitse pool kopikat või siis viisteist Poola 
grossi hõbedas, desertööri igapäevase ülalpidamise eest; selle summa hulka loetakse ka 1 ¾ naelane 
leivaports ja tasu öömaja eest, mis kõik kokku on 3½ kreutserit, ülejäänud neli kreutserit antakse 
igale desertöörile igapäevaseks tasuks, seda mainitud 5 (17) juuni 1815 aasta kartelli Artikkel V  6 
lõigu ((§))jõul. Desertööri ülalpidamise kulud, milliste eest peab tasuma, tuleb lugeda tema 
kinnipidamise päevast alates ja arvestada umbes kauguse järgi, millisel ta asus kinnipidamise hetkel 
üleandmise kohast; kuid seejuures nimelt otsustatakse, et kunagi ei hakata maksma desertööri 
ülalpidamise eest enam kui kolme kuu eest, kui siis vaid tema haiguse tõttu.

Artikkel VII.

Kui desertöör haigestub juba peale kinnipidamist, siis igapäevane tasu hospidalile, milline 
on otsustatud üldisel nõusolekul, hakkab olema kakskümmend üks Poola krossi, milline moodustab 
kümmet ja poolt kopikat hõbedas, sellesse kaasaarvatud igapäevase 7½ kreutseri maksmine või 15 
Poola grossi. Need hospidali kulud, nagu ka teised, millised tekivad tavaliselt desertööri 
ülalpidamisel, makstakse ära tema väljaandmisel. 

Artikkel VIII.

5 (17) juuni 1815 aasta kartelli konventsiooni Artikkel VI jõul määratud rahaline tasu 
(Taglia) sellele, kes teatab desertöörist või toob ta kohale, makstakse samamoodi välja ka neil 
juhtudel, millised on märgitud käesoleva lisakonventsioooni Artikkel I;  kuid seda tasu ei tohi 
nõuda, kui inimene, kes on määratud vaid sõjaväeteenistusse, tagastatakse nimelise väljanõudmise 
alusel, millisest on räägitud käesoleva konventsiooni Artikkel III. Kui  siis selline inimene, kes on 
määratud sõjaväeteenistusse, võetakse kinni ja saadetakse edasi valitsuse kulul, millisele on esitatud 
nõudmine, siis tasumine tekkida võivate ülalpidamise ja hospidali kulude eest, järgneb tema 
väljaandmisel täpselt samuti, nagu ka tegelike desertööride eest.

Artikkel IX.

Nii nagu kogemustest on teada, et vahest tekib desertööri hädavajaliku riietusega 
varustamise vajadus  ja nagu see vajadus võib tekkida ka inimestel, kes on määratud 
sõjaväeteenistusse, keda tuleb välja anda nimelise väljanõudmise tagajärel, millest on mainitud 
käesoleva lisakonventsiooni Artikkel III, siis seda määratakse  anda ka neile, kui teistele, neile 
vajalikku riietust alljärgneva arvestuse järgi, millises on näidatud ära väljaantavad asjad ja hinnad, 
milliste järgi üks või teine pool peab tasuma, aga nimelt:

Hõberahas Guldenid

Floriins

Kreutserid

Kreuzers

Rublad

Roubles

Kopikad

Kopeks

Poola
 zlotid
Florines 
de 
Pologne

Grossid

Gros

1)Särk
1)Kangast põlvpüksid

1
4

20
13

-
2

80
53

5
16

10
26



1)Puuvillane suvine kuub
1)Müts
1)Paar kingi
1)Talvemantel ((sinel))
1)Suvine vest

2
1
1
13
4

35
9
45
56¼
41¾*

1
-
1
8
2

55
69
5
36¼
81¾

10
4
7
55
18

10
18
-
22¾
23

((*Selles tabelis peab  ¾ asemel peab olema kaks neljandikku, mida ei osanud kujundada. 
KL))

Kõik need asjad tehakse selle riigi armee eeskirjade järgi, millisesse desertör kuulub ja ka 
selle poolt määratletud eeskujul, millised on vastastikuselt vahetatud.

Sellise riietuse desertöörile väljaandmisest tehakse kohale ilmumise protokollis sissekanne 
ja selle eest tasutakse hõberahas desertööri üleandmisel koos tema ülalpidamise jne. eest 
tasumisega. Kui aga tasutakse kuldrahaga, siis Hollandi kulden ((ducat)) loetakse võrdseks 
üheksateistkümne Poola hõbezlotiga.

Artikkel X.

Selleks, et korraldused, millised puutuvad vastastikust desertööride väljaandmist, oleksid 
väga täpselt ja veatult täidetud, siis tunnistatakse vajalikuks nimetada nii ühelt kui teiselt poolelt 
vastastikustel piiridel need üksikud kohad, kus neid üleandmisi teostatakse ja kus hakkavad asuma 
tsiviil- ja militaar-komissarid, kes on määratud vaid neid desertööre vastu võtma, aga samamoodi ka 
nende vastuvõtmisel erinevate väljaminekute arveid tasuma ning rahalise tasu (Taglia) 
väljamaksmist teostama. Sarnasteks kohtadeks, et anda üle Austria desertööre, hakkavad olema: 
Galiitsias, Venemaa piiril, Hussiatin ja Brodi; aga Poola piiril Narol; selleks, et anda üle desertööre 
Venemaa või Poola armeest, Stanoff ja Radziwiloff Venemaal; Josephoff Poola Kuningriigis.

Aga kui see või teine kõrgetest lepingulistest Riikidest kavatsevad omalt poolt neid kohti 
muuta, siis see muutmine ei saa järgneda teisiti, kui vastastikusel nõusolekul.

Artikkel XI.

Käesolev lisaartikkel 5 (17) juuni 1815 aasta kartellile hakkab omama samasugust jõudu ja 
mõju, just nagu see oleks sõna-sõnalt võetud peamisse konventsiooni, milline kõiges selle, mis ei 
ole mainitud artiklitega ära muudetud, jääb täielikult jõusse.

Artikkel XII.

Käesolevate lisaartiklite ratifitseerimiskirjad vahetatakse kahe kuu pärast ja kui võimalik siis 
ka varem.; peale selle vahetamist avaldatakse see mõlema poole poolt viivitamatult ja on sellest 
ajast peale täide viidavad neis punktides, millistes seni need ei olnud jälgitud.

See juhtus 14 (26) juunil 1822 aastal Viinis.
(L.S.) Comte George Golowkine.  (М.П.)Графъ Юрий Головкинъ.
(L.S.)Metternich.          (М.П.)Меттернихъ.
(L.S.)Bellegarde.          (М.П.) Беллегардъ.

Keiser Aleksander I ratifitseeris selle 11 septembril 1822.aastal.

*****



Nr. 126.

1822 a. 19 november (1 detsember). Protokoll, mis on allkirjastatud Austria, Prantsusmaa, 
Preisimaa ja Venemaa volinike poolt Veroonas.   

Nr. 127.

1822 a. 28. november (11 detsember). Otsused, mis on võetud vastu Veroona Kongressil 
neegritega kauplemise tühistamise suhtes. 

((F. Martensi kommentaar.))

Mitte ainult Tatitchew ise, vaid ka valitsus väljendas esialgu oma rahulolu formaalse, kuid 
vähe määratletud Viini õukonna poolse Vene Porta suhtes esitatud nõudmiste  toetamise lubaduse 
suhtes. Kuid selleks, et veel paremini selgitada välja seisukohta, millise on Austria võtnud Ida 
küsimuses, saadeti maikuul Tatitchev Viini, et jätkata tema poolt alustatud läbirääkimisi. Sellest 
ajast peale Tititchew enam Austria pealinnast ei lahkunud, kus ta 1822 aasta lõpus asus Viini 
õukonna juures Vene saadiku kohale. Kuid ei saa öelda, et Tatitchewil oleks õnnestunud sundida 
prints Metternich loobuma sellest passiivsest ja kahemõttelisest poliitikast, millist ta järjepidevalt 
ajas, alates Kreeka ülestõusu esmase puhkemise hetkest. 

Eriti näitlikult tulid ilmsiks Viini õukonna Idapoliitika sisemised vedrud Veroona kongressil, 
millisel oli peamiseks läbirääkimiste asjaks, nagu teada, Hispaania revolutsioon.  Ainiti, Kreeka 
ülestõus oli samuti mitte ainult arutatud Austria ja Venemaa poliitika juhtide vahelistel intiimsetel 
vestlustel, vaid sellele oli pühendatud mitmed kongressi istungid. (Vt. Stapleton´s Life of George 
Canning, t. I, p. 201 etc.).

14 (26) septembri noodiga pöördus Venemaa valitsus Austria, Inglismaa, Prantsusmaa ja 
Preisimaa poole tõenditega edasilükkamatust hädavajadusest teha lõpp Türgi üleolevale suhtumisele 
kõigi suurriikide vastu. Türgi Kreeka provintsides peab olema taastatud rahu ja see eesmärk võib 
olla saavutatud ainult kahel viisil: kas Euroopa riikide kristlike riikide vaheliste läbirääkimistega 
ühelt poolt ja Portaga, teisest küljest, või siis Türgi valitsus ise võtab sellised meetmed, millised 
tõestavad faktiliselt tema kindlat kavatsust edaspidi austada rahvusvahelisi traktaate ja Türgi 
kristlaste õigusi kes on seatud Venemaa kaitse alla. Peale selle, Porta on kohustatud tunnistama 
Venemaa õigusi Doonau Vürstiriikide suhtes ja kaubandusele ja laevasõidule sultani ülemvõimu 
kehtivuse piirides.

Seejärel, kongressi  9 novembri  istungil Tatitchew esitas memorandumi, millises üpris 
üksikasjalikul viisil esitatud Venemaa suhted Ottomani Impeeriumisse. Kuid, vastused, millised 
saadi erinevatelt volinikelt, seisnesid üldistes fraasides nende valitsuste valmisoleku kohta aidata 
kaasa Porta poolseks Venemaa õiglaste ja mõõdukate pretensioonide täitmiseks. Hersog Wellington 
tunnistas täiesti piisavateks garantiideks, et Porta täidaks tema poolt võetud kohustusi need 
ilukõnelised proklamatsioonid, millised ta avaldas oma kristlastest alamate kasuks. Aga Prints 
Metternich ekspluateeris ohtrasti oma isiklikku mõju, et veenda Keiser Aleksandrit mitte astuma 
tegevalt välja Kreeka mässajate eest. (Vt. Mendelssohn-Bartholdy. Geschichte Griechenlands, I, 
302.).

Alljärgnev protokoll (Nr. 126) määratleb riikide, mis tegid Prantsusmaale ülesandeks 
taastada Hispaanias endise monarhilise valitsuse täieõiguslikkus, vastastikused kohustused. Aga 
otsuste suhtes, millised puudutavad neegritega kauplemist (Nr. 127), on piisav märkida, et nad 
ainult uuesti kinnitavad suurriikide kindlat kavatsust viia täide deklaratsiooni täitmine, milline on 
allkirjastatud Viini kongressil, enam järjepidevamas inimkaubandusega tegelejate jälitamises. 
Inglismaa volinik oli Veroonas kõige leppimatum neegritega kauplemise vaenlane*).



*)Märkus. Me ei mahuta siia 20 novembri  (2 detsembri) 1822 aasta konventsiooni, milline 
on sõlmitud kongressil ja mis puudutab Sardiinia sõjalist okupeerimist (П.С.З. № 29.222). See 
trükitakse ära traktaatide hulgas, millised on sõlmitud Venemaa ja Itaalia vahel, pidades silmas selle 
akti tihedat seost 12 (24) juuli 1821 aasta Novare konvetsiooniga. Täpselt samuti ei ole siia 
mahutatud 2 (14 ) detsembri 1822 aasta tsirkulaar-nooti, milline selgitab Veroona kongressi 
nõupidamiste eesmärki ja tulemusi, kuna see ei kujuta endast juriidilist akti, milline kehtestaks 
mingeid rahvusvahelisi kohustusi. (См. П.С.З. № 29.230.).

***

Nr. 126.

Protokoll.

Austria, Prantsusmaa, Preisimaa ja Venemaa volinikud, tunnistades hädavajalikuks 
määratleda juhtumid, millisel esitatavad kokkulepped, millised on võetud vastu Prantsusmaa 
Õukonna, Austria, Preisimaa ja Venemaa Õukondade poolt, pidades silmas sõda, milline on 
kuulutatud või mis on esile kutsutud praeguse Hispaania valitsuse poolt, muudetakse kohustuslikuks 
riikidele, millised võtsid sellest asjast osa, nõustusid täpselt võtma rakendusse mainitud kohustused 
järgmistes piirides:

Artikkel I.

Kolm juhtumit, mil esitatud nelja riigi, kes allkirjastasid käesoleva protokolli, vahelised 
kokkulepped, mutuvad vahetult kohustuslikeks, on olemuselt:

1)Hispaania poolne relvastatud kallaletung Prantsusmaa territooriumile või Hispaania 
valitsuse ametlik akt, milline kutsub vahetult ette selle või teise riigi alamate pahameele;

2)Juhtum, mil T. M. Hispaania Kuningas kuulutatakse troonilt kukutatuks või algatatakse 
kohtuprotsess Tema Augustliku Isiku vastu, või siis sooritatakse samasuguse iseloomuga 
kallalekippumine Tema perekonna liikmete vastu;

3)Juhtumil, mil Hispaania valitsus võtab vastu formaalse akti, milline rikub kuningliku 
perekonna seaduslikke pärimise õigusi.

Artikkel II.

Nii nagu, sõltumatult ülalpool sõnastatud ja määratletud juhtudest, võib veel ette tulla 
selline, milline selle või teise käesoleva Akti allkirjastanud Õukonna poolt võib olla peetud 
samasugust tähendust omavaks ja mis peab olema viinud samasugustele tagajärgedele, millised on 
ette nähtud Artikkel I, on otsustatud, et sarnasel ettenägematul juhtumil või teisel, sellega sarnasel, 
mis teostus, kõrgete Õukondade ministriod, kes on akrediteeritud Tema Kristlikeima Majesteedi 
juurde, ühinevad Prantsusmaa kabinetiga, et arutada ja määratleda seda, kas antud juhtumit peab 
lugema ettenähtud ja määratletuks casus foederis kategooriasse ja mis selles mõttes nõuab vahetut 
suurriikide poolt enesele võetud kohustuste rakendamist.

Nesselrode. Metternich. Montmorency. Нессельроде. Меттернихъ. Монморанси.
Lieven.  Lebzeltern.  Le Marquis de Ливенъ. Лебцельтернъ. М-зъ де-Караманъ.

Caraman.
Tatitcheff. Comte de la Татищевъ. Графъ де -ла Ферронэ.
Pozzo di Borga. Ferronnays.     Поццо-ди-Борго.  

Chateaubriand.        Шатобрйанъ.
Bernstorff.                                                  Бернсторфъ.



Hatzfeldt.                                                   Гатцфельдтъ.

*****

Nr. 127.

Otsused neegritega kauplemisega ärakeelamise kohta.

Austria, Prantsusmaa, Suurbritannia, Preisimaa ja Venemaa volinikud, kes on kogunenud 
Veroona kongressile,

võttes arvesse, 
et Nende Augustlikud Valitsejad osalesid 8 veebruari 1815 aasta deklaratsioonis, millisega 

riigid, millised kogunesid Viini kongressile, kuulutasid Euroopa palge ees nende muutumatust 
otsusest lõpetada kauplemine, milline on tuntud Aafrika neegritega kauplemise nime all, 

ja võtsid veel arvesse, et vaatamata sellele deklaratsioonile ja risti vastu sellele järgnenud 
paljudes riikides võetud seadusandlikele meetmetele ja erinevatele traktaatidele, millised on 
sõlmitud sellest ajajärgust peale mereriikide vahel, see pidulikult tühistatud kauplemine jätkub kuni 
käesoleva ajani, siis see niivõrd võitis jõus, kuivõrd kaotas mahus, et ta isegi võttis veelgi suurema 
ja hukutava iseloomu nende vahendite olemuse suhtes, milliste poole olid sunnitud pöörduma 
sellega tegelejad,

et selle pahandava kuritarvituse põhjus seisneb peamiselt pettetegevustes, milliste 
vahendusel nende häbiväärsete spekulatsiooonide ettevõtjad hiilivad mööda oma riigi seadustest, 
paralüseerivad laevade, millised on määratud nende ebaseaduslike tegevuste lõpetamiseks, 
tähelepanu ja varjavad kuritegelikke operatsioone, milliste ohvriteks saavad aastast-aastasse 
tuhanded inimolendid;

et Euroopa riigid, endiste kohustuse tulemusel, on sunnitud otsima tegevuse, milline on juba 
peaaegu kõigi tsiviliseeritud maade seadustega kuulutatud ebaseaduslikuks ning kuritegelikuks ja 
nende  karmimaks karistamiseks ja nende, kes seda seaduste rikkumisega tahtlikult jätkavad, 
tegutsemise lõpetamiseks enam tegusaid vahendeid;

Tunnistasid hädavajadust pöörata kõige tõsisemat tähelepanu inimkonna hüvangule ja 
õnnele nõnda tähtsale asjale ja selle tulemusel, Nende Augustlike Valitsejate nimel, kuulutavad:

et nad muutumatult peavad kinni neist printsiipidest ja tunnetest, millised olid Valitsejate 
endi poolt väljendatud 8 veebruari 1815 aasta deklaratsioonis, et nad ei lakanud ja kunagi ei jäta 
vaatamast neegritega kauplemisele, kui „hädale, milline on liiga kaua tühjendanud Aafrikat, 
alandanud Euroopat ja solvanud inimkonda“ ja et nad on valmis võtma kasutusele kõike, milline 
võiks tagada ja kiirendada sellise kauplemise täielikku ja otsustavat lõpetamist;

et anda sellele uuendatud deklaratsioonile kehtivus, Nende kabinetid erilise hoolega võtavad 
vaatluse alla kõik meetmed, millised on kooskõlas Nende õigustega ja nende alamate huvidega, et 
saavutada tulemusi, millised tunnistavad kogu maailma pilkude ees nende soovide ja nende  
jõupingutuste, millised on väärt nende ühist hoolitsust, siirust.

Nesselrode. Metternich. Montmorency. Нессельроде. Меттернихъ. Монморанси.
Lieven.  Lebzeltern.  Le Marquis de Ливенъ. Лебцельтернъ. М-зъ де-Караманъ.

Caraman.
Tatitcheff. Comte de la Татищевъ. Графъ де -ла Ферронэ.
Pozzo di Borga. Ferronnays.     Поццо-ди-Борго.  

Chateaubriand.        Шатобрйанъ.
Wellington.  Bernstorff.                   Веллингтонъ.      Бернсторфъ.

Hatzfeldt.                                                   Гатцфельдтъ.



*****

   Nr. 128.

1824 a. 31 juuni (12 august). Venemaalt välismaale Austria alamatele kuuluva päritud ja 
muude varade väljaveolt võetava maksu tühistamise Deklaratsioon. 

((F. Martensi kommentaar)).

Kuigi Idaküsimused olid Peterburi ja Viini vaheliste diplomaatiliste läbirääkimiste  
peamisteks asjaks, Venemaa ja Austria valitsus, ainiti, ei lasknud silmist küsimusi, millised 
puudutasid asjade käiku Lääne Euroopas. Nii 1823 aasta kestel toimus Austria ja Venemaa vahel 
pidev mõtete vahetus Hispaania revolutsiooni üle, millise saatus oli otsustatud juba Veroona 
kongressil. Prints Metternich asetas selle revolutsiooni samuti põhjuslikku seosesse Euroopa 
üldisese meeleoluga ja seepärast tegi Venemaale ettepaneku kasutada ära Hispaania segadusi 
selleks, et anda surmlöök kõigile revolutsioonilistele püüdlustele kõigis Lääne-Euroopa riikides. 
Selle plaani järgi pidid kaks Venemaa armeed olema nihutatud Venemaa Läänepiiridele, kui reservid 
Hispaanias tegutsevatele Prantsusmaa vägedele. Austria ise võttis enesele vastutuse rahu eest 
Itaalias ja koos Preisimaaga, et Saksamaal kehtiks eksisteeriv kord. Austria kantsler palus tungivalt, 
et Tatitcheff oleks viivitamatult volitatud selles asjas formaalse lepingu sõlmimiseks, kui Keiser 
Aleksander selle plaani heaks kiidab. (Депеша Татищева от 1-го (13-го) февраля 1823 г.).

Kuid, näib, tuntud Prantsusmaa ekspeditsiooni käekäik Hispaanias muutis täiesti liigseks 
prints Metternichi poolt kavandatud  rahvusvahelise traktaadi sõlmimise. 

Hulga huvitavamad on läbirääkimised Saksamaa asjades. Metternichliku poliitika eesmärk 
jäi muutumatuks: hirmutada Keiser Aleksandrit revolutsiooniga ja hoida Venemaad puksiiris, et 
saavutada Saksamaal paremini oma isiklikke reaktsioonilise eesmärke.  Eriti näitlikult tuleb esile 
see Viini kabienti poliitika  Metternichi salajases 7 veebruari 1824 aasta depeššis kr. Lebzelternile. 
Saksamaa, printsi sõnade järgi, „keskpunkt ja, järelikult, Euroopa eluline närv“. See seesama 
Saksamaa, jätkab ta, oli mitmete aastate kestel katseväljaks kõige vihatumatele novaatorlikele 
katsetele, ja , eriti, Lõuna-Saksamaa riikidestuli ilmsiks valitsuste kuritegelik nõrkus ja seda kõige 
õudsamates mastaapides. Muide, konstitutsiooniline valitsemine viis Badeni selleni, et nüüd rahvas 
igatseb tagasi vanu häid aegu, kui maal ei olnud altkäemaksuvõtmist, ega moraali rikkumisi, vaid 
juhtis „isamaine administratsioon“. Würtenbergis ja Bavaarias, austria depešši sõnade järgi, on 
samuti üleüldine rahulolematus, ja nende riikide valitsused ise teatavad mitteametlikult Viini  
õukonnale oma soovist pöörduda tagasi endisele seaduslikule asjade korrale.

Sellistel asjaoludel võis Venemaa osutada Saksamaale olulise teene, kui ta alaliselt nõuaks 
kõigi Saksamaa riikide poolset Püha Liidu  peamistest põhimõtetest kinnipidamist ja aitaks kaasa 
neis monarhismil põhinevate asutuste loomist ja millised tagavad Saksamaa sisemise rahu. 

Keiser Aleksander oli täiesti nõus Viini õukonnaga Saksamaal sisemise rahu ja seadusliku 
korra hoidmise hädavajalikkuses. Ta väitis pidevalt, et tihedas nelja suurriigi liidus seisneb kõige 
kindlam Euroopa rahu, ning rahvaste heaolu tugi. Selle Keisri veendumusega on seletatav see 
kategooriline protest, millisega ta pöördus Würtembergi valitsuse poole tuntud 1823 aasta jaanuari-
tsirkulaari suhtes, milline  eitas suurriikide õigust, otsustada asju, millised puudutavad teisejärgulisi 
riike, nende poolse igasuguse nõusolekuta. Keiser isegi katkestas ajutiselt diplomaatilised suhted 
Würtembergi õukonnaga, ja seepärast, väljendas isegi oma umbusaldust Tatitchewi püüdluste suhtes 
lepitada Viini õukond ära Stuttgardi õukonnaga. Tatitchewi 6 (18) oktoobri  1824 aasta depeššis, 
millises saadik raporteerib oma selles suunas tehtud püüdlustest, Aleksander I tegi oma käega 
järgmise märkuse: „Minule näib vähe vajalik, et meie saadiku pidevalt annaksid Würtenbergi 
kuningale suuniseid. Ta peab ise teadma, mis ta peab tegema ja kui ta ei tea kuidas käituda, siis seda 
halvem temale ja minule näib, et tema kasvatamist on liiga hilja käsile võtta“.

Kuid, teisest küljest, Keiser Aleksander mõistis väga hästi, et Viini õukond joonistab 



Euroopa seisundit selliste mustade värvidega, et toetada alalisi kartusi. 5 aprilli 1824 aasta depeššis 
Tatitchewile Keiser väidab, et ta ei jaga kõiki Viini kabineti kartusi Euroopa praguse  seisundi 
suhtes.  Ta on valmis nõustuma, et oht eksisteerib, kuid ei saa väljaütlemata jätta oma imestust, et 
Austria valitsus loeb nimelt praegust hetke kõige ohtlikumaks.

Muideks, ei olnud raske märgata, et kõik prints Metternichi arutlused ohtudest, millistega   
revolutsionäärid  Euroopat ohustavad, omasid eelkõige seda eesmärki, et segada energiliselt 
Venemaa kreeklaste kasuks sekkumist. Metternich väitis pidevalt, et kreeklaste ülestõus paistab 
silma „puhtalt revolutsioonilise iseloomuga ja kõige radikaalsema karbonismi mõttes“. Kui 
Venemaa omab täielikku õigust nõuda Türgilt sõlmitud traktaatide austamist, siis teisest küljest, 
kreeka küsimus võib olla lahendatud ainult kõigi suurriikide osalusel, kuid mitte ainult üksi 
Venemaa poolt. Varem või hiljem, tõestas Austria kantsler, on suurriigid sunnitud sekkuma Türgi 
siseasjadesse, et sundida türklasi austama inimarmastuse nõudeid ning kristliku religiooni 
ettekirjutusi.Kuid sellise kollektiivse sekkumise aeg ei olnud veel saabunud ja Venemaal ei ole alust 
võtta enesele Kreeka küsimuse lahendamise kogu raskust. (Депеша к Лебцельтерну 7-го августа 
1823 г.). Kuid see Viini õukonna vaade Kreeka küsimusele vähe-haaval muutus, sel määral, kuidas 
Georges Canning väljendas ilmset soovi asuda kreeklasi toetava liikumise etteotsa ja võtta nad 
Inglismaa spetsiaalse kaitse alla. Siis aga püüdis prints Metternich veenda Keiser Aleksandrit, et 
kõige vähem on Venemaa ja  Austria huvides Inglismaa poolse Kreeka küsimuse ühepoolse 
lahendamise lubamine.

Kuid Viini kabinetile ei saanud olla teadmata see, et Venemaa nõudis alati tungivalt 
suurriikide kollektiivset Türgi asjadesse sekkumist. Ta tõestas eritlise veenvusega seda mõtet tuntud 
9 jaanuari 1824 aasta memorandumis, millises olid sõnastatud Kreeka saarte ja ülestõusnud 
provintside uue korralduse põhialused. Sellel alusel pidas Keiser Aleksander võimatuks lubada 
Inglismaa erandlikku kaitset ja Tatitchewile oli tehtud ülesandeks veenda Viini õukonda, et 
Venemaa ei luba kunagi Kreeka küsimuses teist, peale kollektiivse, s.t. kõigi liitlaste garantiid ja 
sekkumist.  (Депеша к Татищеву 26-го мая 1823 г.). Lõpuks, peale Keiser Aleksandsri kohtumist 
Lembergis prints Metternichiga, algas juunis 1824 aastal Peterburis konverents, millisest võtsid osa 
Austria, Inglismaa, Preisimaa ja Prantsusmaa saadikud. Nende nõupidamiste eesmärgiks oli: Kreeka 
rahustamine riikide kollektiivsete tegevuste vahendusel ja alustel, millised olid sõnastatud 1824 
aasta jaanuari-memorandumis. 

Kuid kõik need Vene valitsuse püüdlused saavutada kõikide liitlasriikide vahel kokkulepe ja 
üldise sekkumise kaudu hoida ära sõda Türgiga, osutusid täiesti tulemusetuks, tänu eriti Viini 
kabineti otsustusvõimetule ning kahepalgelisele poliitikale. Prints Metternich mitte sellepärast ei 
vaidlustanud vene ettepanekute praktilisust, et ta ise soovis Kreekale rohkemat – nii nagu arvavad 
mõned ajaloolased, - ei, ta nägi neis, ühest küljest, katset haarata tema käest Euroopa poliitika 
juhtimist ja teisest, kallaletungi Ottomani Impeeriumi eksistentsile. (Vt. Mendelssohn-Bartholdy. 
Geschichte Griechenlands, I, 309 etc.).

Kreeklased, peale selle, jäid alati legitiimsuse peamise kaitsja silmis, mässajateks, kes 
julgesid pretendeerida nende elu, au ja omandi puutumatusele,Türgi timukate vägivalla vastu. Kõik 
need Vene valitsuse jõupingutused, Austria koostegevusega, panna  piir türklaste metsikustele, pidid 
purunema, sest et Austria poliitika eesmärgid olid täiesti teised. (Vt. Depeches inedites du chevalier 
de Gentz, Paris 1877, t. II, p. 227 etc.).

Pidades silmas neid kaalutlusi, on üpris huvipakkuv, et Tatitchew oli täielikult veendunud 
Metternichi poliitika siiruses ja nende sihtide Venemaa poliitiliste eesmärkidega kooskõlas olekus.  
Meie saadik, Viinis oma alalise diplomaatilise tegevuse aluguses, kirjutas oma valitsusele, et temal 
oleks olnud erakordselt raske täita temale pandud ülesannet, kui ta ei oleks leidnud Austria ministris 
„kavatsust, milline oli kooskõlas Valitseja suuremeelsete soovidega“. Kui, jätkas Tatitchew, 
käesoleval ajal eksisteerib Hispaania küsimuses üksmeel, siis, teisest küljest, „ei ole meil mitte 
mingit põhjust rahulolematuseks Viini kabineti vaatepunktiga Ida-küsimuses“. (Депеша от 25-го 
марта (6 апреля) 1823 г.). Selline oli prints Metternichi mõju inimestele, kellel ei olnud võimalust 
tutvuda temaga lähemalt ja teda sügavamalt tundma õppida. Tatitchew, muideks, muutis aga üpris 
varsti oma eelpool esitatud arvamust Viini kabineti poliitika suhtes,, Ida-küsimuses.-



Alljärgneva deklaratsiooni suhtes jääb vaid märkida, et sellega on tühistatud „droit de 
detraction“ ((„taganemisõigus“)), milline on juba ammu hukka mõistetud haritud rahvaste teadvuses 
eksisteeriva vajadusega, rahumeelsete  rahvusvaheliste suhete arenguks, kõikide  tõkkete  
kõrvaldadamiseks. (Vt. Calvo. Droit international theorique et prtique, t. I, p. 363).

Deklaratsioon.

Tema Majesteedi Ülevenemaalise Keiseri Ukaasiga ((Dekreediga)), milline on antud 
Valitsevale Senatile 2 juunil 1823 aastal, Kõigekõrgem suvatses käskida: „riigikssasse pärand- või 
teistelt välismaalaste varadelt välismaale väljaveolt või ülekandmiselt  teostatav mahaarvamine 
tühistada nende riikide kasuks, kes vastastikuselt otsustavad oma valdustes samasuguse tühistamise 
vene alamate kasuks“.

Selleks, et selle ukaasi mõju laieneks nüüdsest ka Austria alamatele, allakirjutanud 
erakorraline saadik ja Tema Keiserliku ja Apostellik Kuningliku Majesteedi täievoliline minister 
kuulutab sellega, oma valitsuse nimel, et ülalmainitud mahaarvamist ei teostata Tema Keiserlik 
Apostellik Kuningliku Majesteedi valdustes pärand- või teistelt varadelt, millise saavad või 
kuuluvad vene alamatele ja et see tühistamine nende kasuks hakkab olema täielik ja selle mõju 
laieneb mitte ainult tuleviku juhtudele, vaid isegi ka neile juhtudele, kus mahaarvamist ei ole veel 
teostatd tegelikult ja lõpplikult enne selle deklaratsiooni allakirjutamist.

Selle käesoleva deklaratsiooni kinnituseks, milline on vahetatud samasuguse, Tema 
Keiserliku Majesteedi  ministeeriumi poolse, vastu, millisega kinnitatakse täielik vastastikulisus 
Austria alamate suhtes, on allkirjastatud tema poolt, lisades tema vapipitsati.

See juhtus Sankt-Peterburis 31 juulil 1824 aastal.
(L.S.) Le Comte de Lebzeltern. (М.П.)Графъ Лебцельтернъ.

Nr. 129.

1825 a. 20 veebruar (4 märts). Konventsoon, mis puudutab rahaliste pretensioonide ja asjade 
likvideerimist, millised kerkisid üles mõnede endise Poola Kuningriigi osade ja Kraakovi piirkonna 
Austriale kuulumisest. 

((F. Martensi kommentaar)).

1821. aasta juunikonventsioon (Nr. 124) lahendas vastastikustest kohustustest, millised 
tekkisid Venemaa ja Austria vahel Pooal Kuningriigi ja Kraakovi ringkonna asutamisest, vaid ühe 
osa. Selle Akti Artikklite VII ja VIII alusel, lepingupooled kohustusid, viivitamatult, peale selle 
sõlmimist, taasalustada läbirääkimised nende rahaliste kohustuste suhtes, millised esitati Austria 
valitsusele eraisikute ja asutuste poolt Poolas ja Kraakovi ringkonnas. Läbirääkimiste kohaks oli 
valitud jälle Viin, kus juba 1821 aasta sügisel asus  tegutsema Austria ja Venemaa delegaatidest 
moodustatud komisjon.

Kuid need läbirääkimised venisid ja kestsid tervelt neli aastat, tänu Austra ilmsele soovile 
mittekanda neid rahalisi kaotusi, milliseid ta oleks pidanud kannatama, tema valdustes 
ebaseaduslikult olevate  fondide väljaandmisega. Nii monarhhide isiklikud kohtumised, ega Austria 
Keisri ja prints Metternichi pidulikud lubadused, ega ka, lõpuks, Tatitchewi energilised nõudmised 
ei suutnud asja kiiremale lahendamisele viia. Selle lahendamise külmutamine – see oli Viini 
kabineti avalik eesmärk.

Kui läbirääkimiste päris alguses, 1821. a. sügisel, Vene delegaadid esitasid kava, millise 
alusel kõik pretensioonid oleksid olnud jaotatud nelja gruppi,  komisjoni Austria liikmed püüdsid 
tõestada, et see kava ei kannata mingit kriitikat, kuid nad ise ei pidanud teise enam rahuldavama 
kava koostamist vajalikuks. Veroonas Keiser Aleksander palus ise oma sõpral ja liitlasel teha 



korraldus selle asja kiiremaks lõpetamiseks. Keiser Francois  lubas ka tegelikult kirjutad aoma 
ministritele ette, et nelja kuu pärast oleks see asi lahendatud, kuid 1823 aasta juulis k. Tatitchew 
näeb end olevat sunnitud spetsiaalse noodiga meenutama Viini kabinetile, et peale Veroona 
kongressi on möödunud juba seitse kuud ja asi ei ole vähimaltki edasi liikunud. Kuid peale 
kongressi muutsid Austria delegaadid oma taktikat: nad tõstatasid pidevalt uusi küsimusi ja esitasid 
pidevalt uusi nõudmisi, millised jälle lükkasid asja lõpetamist edasi. Prints Metternich, vastuseks 
Tatitchewi noodile, oma kirjas, tõestab vastupidiselt paljude vene nõudmiste paikapidamatusest. 
Seejuures, ainiti, Austria kantsler teeb saadikule sellise kavala ettepaneku, milline ei oleks saanud 
teda kimbatusse panemata jätta.
 Prints pakkus, et mõlemad pooled nõustuksid vastuvaidlematult alluma lahendusele, millise 
teeks Austria Keiser peale komisjoni kõigi tööde tema poolset isiklikku tundmaõppimist. Kui aga 
meenutada, et Keiser Aleksander, neil samadel tingimustel, teeks otsuse likvideerimise asjade 
esimese osa suhtes, milline on sõnastatud 1821 aasta juulikonventsioonis, siis on arusaadav, et 
Tatitchew ei saanud  seda ettepanekut otse tagasi lükata. Ta vaid märkis, et Austria ettepaneku 
vastuvõtmisega saaks Austria Keiser Francoisist vahekohtunik ja kõik läbirääkimised oleksid 
liigsed. Lõpuks, Tchernowitzis, Aleksander I nõustus formaalselt Austria monarhi ettepanekuga.

Tõesti, Austria Keisri vahekohtulik lahendus kõigis vaidlusalustes punktides pidi olema 
Venemaa pea-voliniku, Tatitchewi poolt vastu võetud ja see võeti sisse märtsi-konventsiooni. Tõsi, 
kuni otsuse esitamiseni jätkas komisjon oma tööd, kuid ta ise, ilmselgelt, ei suutnud mõlemaid pooli 
rahuldava kokkuleppeni jõuda. Vaidluse peamiseks asjaks oli rahaline fond, millist nimetati: 
„Westgalizischer Stiftungsfond“ (("Lääne-Galiitsia sihtfond")), millist Austria valitsus ei tahtnud 
Poolale tagastada. Lõpuks ta andis järele ja nõustus selle fondi tagastamisega, kuid ainult sellisel 
kujul, nagu see asub käesoleval hetkel, nõnda nagu on täiesti võimatu seda tagastada sellisel kujul, 
nagu see oli 1809 aastal. Seejuures, tagastades fondi ja muid varasid, millised kuulusid Poola 
Kuningriigi ja Kraakovi Vabariigi tsiviil ja kiriklikele asutustele, Austria valitsus nõudis formaalset 
kinnitamist, et need hakkavad ka tulevikus olema kasutatud nende annetajate tahte järgi.

Saanud kätte 16 veebruari 1825 aasta Austria Noodi koos Keiser Francoisi vahekohtuliku 
otsusega, Tatitchew, 19 veebruari Noodis, väljendas oma kahetsust, et see otsus, milline on 
Venemaale nõnda ebatulus, kuid ta ikkagi, see-juures, võttis selle vastu. Seejuures saadik, ainiti, 
palus temale teatada, äärmisel juhul, sellest, nimelt millises seisus need fondid, millised 
moodustavad vaidluse asja, asuvad. Metternich vastas, et ta ise juba ammu nõudis neid andmeid 
vastavatelt asutustelt, kuid ei ole neid senini saanud.  Siis Tatitchew tegi ettepaneku lisada 
konventsioonile otsuse sellest, et summad, milised kuuluvad ülalmainitud fondidesse ja millised on 
kulutatud mingi Austria provintsi kasuks, millistel ei olnud nendele õigust, oleksid tagastatud oma 
esmasel sihtotstarbeks kasutamiseks. 

Austria valitsus võttis selle ettepaneku vastu ja juba järgmisel päeval, 20 veebruaril (4 
märtsil), oli konventsioon allkirjastatud. 

***

Nii nagu komissaridele, kes on nimetatud T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga ja T. 
M. Austria Keisri poolt, oli tehtud ülesandeks, kooskõlas 29 juuni 1821 aasta konventsiooni 
Artikklite 7 ja 8 jõuga, vaadata läbi ja määratleda need nõudmised, millised võiksid olla esitatud 
Austria valitsusele  praeguse Poola Kuningriigi või siis Kraakovi Vabalinna ning selle ringkonna  
alamate aga samuti selle vaimulike ning tsiviilasutuste poolt, ning samuti kehtestada pantide, 
kohtute arhiivide, dokumentide, plaanide, kaartide või mingite kirjade, millised on hädavajalikud 
ühele või teisele valitsusele või nende alamatele, vastastikuste väljaandmiste põhimõtted, nii nagu 
mainitud komissarid ei suutnud jõuda täielikult üksmeelele oma arvamustes paludes olulistes 
punktides, - Nende Keiserlikud ja Kuninglikud Majesteedid, soovides teha lõpu selle suhtes 
igasugustele edastistele vaidlustele, otsustasid nimetada volinikud, et määrata kindlaks vaidlustatud 
punktide suhtres lõpliku otsuse tegemise põhimõtted ja tähtajad, ning nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas Dmitri Tatichevi ((Дмитрия Татищева)), 



oma Tegev-Salanõuniku, senaatori, kammerhärra, erakorralise saadiku Tema K. K. Apostelliku 
Majesteedi juures, Püha Aleksander Nevski jt. ordenite kavaler; 

T. M. Austria Keiser Prints Clement-Wenceslas-Lothaire Metternich-Winnebourg, d
´Ochsenhauseni Printsi, Portello Hertsogi jne., kes volituste jõul, millise on antud selleks asjaks, 
otsustavad sõnastada järgmised artiklid:

Artikkel I.

T. K. ja K. Apostellik Majesteet kohustub andma sekvestri alt, milline on pandud kinnis- ja 
igasugusele vallasvarale, milliseid valdasid Austria provintsides praeguse Poola Kuningriigi ja 
samuti Kraakovi Vabalinna tsiviil ja vaimulikud asutused, vabastamise käsu.

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas kohustub samamoodi andma sekvsetri alt, 
milline on pandud kinnis- ja muule vallasvarale, milliseid valdasid praeguses Poola Kuningriigis , 
aga samuti Kraakovi Vabariigis Ida Galiitsia tsiviil- ja vaimulikud asutused, vabastamise käsu.

Seejuures on mõistetav, et mainitud kinnis- ja vallasvarad tagastatakse nende endistele 
valdajatele koos kõigi tuludega, millised on kogutud sekvestri alla panekust peale, millise all nad 
asusid, ja võimalikult lühikese aja pärast tuleb teha kokkulepe viiside ja tähtaegade suhtes, millistel 
see otsus peab järgnema.

Artikkel II.

Samal ajal, kui kohustused, millised on võetud Artikkel I lausetes, viiakse ühe ja teise poole 
poolt ellu, T. M. Austria Keiser annab korralduse Poola valitsusele Fondide osa, millised olid 
endistel aegadel tuntud Westgalicischer Stiftungsfond (Lääne-Galiitsias asutatud fondid) nime all, 
tagastamise suhtes, millised 1809 aasta rahulepingu sõlmimise ajajärgul jäid Austria Keiserliku 
valitsuse valdusesse, kuivõrd see osa asub käesoleval ajal tema valduses ja juhtimise all.

Selle fondi üleandmine teostatakse täpselt sellisel kujul, millises see praegu asub ja selle 
üleandmise hulka hakatakse lugema ka neid Lääne Galiitsia asutuste fondi osi, millised olid ära 
kasutatud alates 1809 aasta rahulepingu sõlmimise ajast ühiskondlike asutuste ülalpidamiseks 
teistes Austria Monarhia provintsides, aga samuti ka kapitalid, millised kuulusid Poola Kuningriigi 
või Kraakovi tsiviil- ja vaimulikele asutustele, millised olid antud ajal ühendatud ülalmainitud 
fondiga, ja kas need kapitalid teenisid 1809 aastal Lääne Galiitsia ja Zamosc ringkonna loovutamise 
hetkel, Austria valitsuse poolsete kohustuste katmise rolli või mitte. 

Peale selle arvestatakse Poola valitsusele välja kõik tulud ja maksud, millised on saadud 
Austria valitsuse poolt tegelikult alates 14 oktoobri 1809 aasta Viini rahulepingu sõlmimise ajast, 
mõistetavalt sedavõrd, kuivõrd need tulud ei olnud kasutatud ära fondi enese suurendamiseks.

Sel eesmärgil Austria valitsus esitab, võimalikult varsti, Poola komissaridele võlakohustuste 
ja riigi obligatsioonide, millised tulenevad mainitud fondist, nimekirja, milline peab olema üleantud 
Poola valitsusele, aga samuti deklaratsiooni tuludest, millised olid kogutud alates 1809 aasta 
rahulepingu sõlmimisest ja esitama neile kõik selle arvestuse kinnituseks soovitud vajalikud 
andmed ning selgitused.

Vastastikused komissarid korraldavad viivitamatult kõik, mis puutuvad täpsemalt käesolevas 
artiklis sisalduvate otsuste täitmist.

Artikkel III.

Kohustuste tulemusel, millised on võetud enesele T. M. ja Apostellik Kuningliku Majesteedi 
poolt eelmises artiklis, T. M. Ülevenemaaline Majesteet, Poola Kuningas võtab enesele kohustuse 
rahuldada selle-sama viisi ja samas mõttes pretensioonid, millised Kraakovi Vabalinna või tema 
tsiviil- või vaimulike asutuste poolt oli õiglaselt esitatud, või mingi Westgalicischer 
Stiftungsfondiks nimetatud fondide mõningate osade või tulude suhtes, mis sealt alates 14 oktoobri 
1809 aasta Viini rahulepingu sõlmimise asjast tulenevad, nõnda, et tulevasel ajal ei tuleneks 



võimalust esitada selles punktis nõudmisi Austria valitsuse suhtes nii Poola Kuningriigi, kui ka 
Kraakovi Vabalinna poolt.

Artikkel IV.

Õukonna rahanduskoja obligatsioonid (K. K. Hofkammer Obligationen), millised on 
summale, millised vastavad osale endise Poola Kuninga ja Vabariigi võla osale, milline on võetud 
Autria poolt 16. (27) jaanuari 1797 aasta konventsiooniga, olid välja antud ja antud 
väljamaksmiseks Austria valitsuse poolt, hakkavad olema käsitletud neil samadel alustel, nagu ka 
teised samasugused Austria riigivõla väärtpaberid ja Poola Kuningriigi ja Kraakovi Vabariigi 
alamad, kes valdavad sarnaseid obligatsioone, hakkavad olema kõigis suhetes võrdsustatud teiste 
samasuguste riigikassa krediitoritega; seetõttu nad hakkavad kasutama kõiki soodustusi, millised 
olid või hakkavad tulevikus olema antud sellele krediitorite klassile.

Artikkel V.

Nii, nagu paljud endise Poola Kuningriigi ja Kraakovi valitsuse alamatest, endise Lääne-
Galiitsia elanikud, lasksid mööda kustutamiseks esitamise võimaluse, milline on teostatud T. K. ja 
K. Apostelliku Majesteedi korraldusel, samal ajal, kui Lääne-Galiitsia kuulus veel Austria 
monarhiale, nende poolt Venemaa vägedele, nende Galiitsiast 1805 ja 1806 aastal läbimarssimise 
ajal tehtud tarnete kohta esitatud kviitungid ja nagu mainitud kviitungid jäid sel põhjusel 
rahuldamata, siis T. K ja K. Apostellik Majesteet, võttes arvesse üldist korraldust, milline tehti peale 
seda Venemaa valitsuse poolt nende tarnete suhtes, väljendab nõusolekut selles, et mainitud 
kviitungid, kuigi need olid kaotanud jõu seoses nende sellest huvitatud isikute poolsete ettenähtud 
ajal esitamata jätmise tõttu, oleks võetud veel arvesse ja et nende maksumus oleks välja makstud, 
järgides sama viisi ja arvestust, milliste järgi oli tehtud arvestus ja väljamaksmine sarnaste sõjaväele 
tehtud tarnete eest tasumine Austria alamatele.

Poola valitsus teeb kõigi sarnaste kviitungite kogumise  korralduse selleks, et nad oleks 
hiljem antud üle Austria vastavatele võimudele, milline teostab, kooskõlas seda asja puudutavate 
otsustega, nende alusel arvestuse ja väljamaksmise.

Artikkel VI.

Riikide poolt volitatud komissarid jõudsid 1822 aasta detsembrikonverentsidel kokkuleppele 
erinevates korra punktides, millised puudutavad traktaatide, millised on sõlmitud mõlemate 
Õukondade poolt, tulemusel tagatiste, kohtute arhiivide, dokumentide, plaanide, kaartide või 
mingite kirjade tagastamisse, väljaarvatud järgmised kaks küsimust:

1)millises väärtuses  pandid või tagatised (kuivõrd neil oli pandi omadused) peavad olema 
tagastatud, millised olid tehtud paber- või vaskrahas, millisel käesoleval ajal puudub vahetuskurss, 
ja

2)kas kuuluvad väljamaksmisele protsendid, milliseid Poola valitsus nõuab üldse kõigi 
pantide ja tagatiste pealt, millised on tehtud erinevatel aegadel sularahas või asjades, millised on 
hiljem muudetud rahaks?

Kõrged lepingupooled, soovides lõpetada selles küsimuses kerkinud vaidlused, võtsid 
reegliks:

a)et keskmine kurss, millist panga piletid (Bancozettel) omasid 1809 aasta detsembris, 
hakkab olema reegliks erineval ajal hoiule antud paber- või vaskraha väärtuse taastamisel;

b)et nende tagastamine, vaatamata kõigile selle vastu käivatele Austria seaduste sätetele, 
täidetakse 1809 aasta detsembri keskmise kursi järgi, tavalises rahas;

c)et pantide või tagatiste suhtes, millised olid juba enne seda tagastatud, ei saa Austria 
valitsusele mingit väljanõudmist esitada;



d)et sellist väljanõudmist ei saa esitada ka protsentide ega ka pantide suhtes, millised on 
tehtud rahas- või asjades ja millised on hiljem pööratud rahaks, ega ka tagatiste suhtes, kuivõrd 
neile oli pantide iseloom, nii nagu nad oma olemuselt ei võimalda protsentides hüvitamist.

Korraldus, milline on võetud vastu vastastikuste komissaride poolt, 1821 aasta 29 juuni 
konventsiooni Artikkel 8 sätete alusel, peab olema lõpetatud nende eeskirjade alusel ja peab olema 
terviklikult täide viidud.

Artikkel VII.

Ülalesitatud artikkel edastatakse viivitamatult vastastikuste komissaride poolt ja see on neile 
juhendiks kõigi sellest tulenevate küsimuste detailseks lahendamiseks.

Selle kinnituseks jne jne.
See on vormistatud 20 veebruaril  4 märtsil) 1825 aastal Viinis, kahes eksemplaris.
(L.S.) Tatitcheff. (L.S.) Metternich. (М.П.) Татищевъ. (М.П.) Меттернихъ.

*****

Nr. 130.

1825 a. 4 aprill. Deklaratsioon, milline laieneb Poola Tsaaririigile pärandi ja teiste varade
välismaale viimiselt võetava maksu tühistamisest.

Nr. 131.

1826 a. 14. (26) detsember. Poola Tsaaririigi ja Galiitsia vahelise piiri demarkatsiooni 
konventsioon. 

((F. Martensi kommentaar)).

1825 aasta alguses oli Tatichev ikkagi kõigutamatult veendunud, et Venemaa ei oma parimat 
liitlast Ida küsimuses, kui Austria. Ta kiitis Austria poliitika sirgjoonelisust ja püüdis tõestada, et 
prints Metternich püüdis kogu jõust, et sundida Inglismaad ja Portat võtma Venemaa vaatepunkti. 
Kui aga Londoni kabinet, kelle juhiks sai äsja Georges Canning, ei nõustunud minema üheskoos 
kontinentaalsete riikidega, siis, Tatichevi arvates, ei olnud sellest erilist häda. Kuid, on võimalik, 
vastupidiselt, mõelda, et Inglismaa püüab olla Austriaga üksmeelel ja siis võib Venema vaid 
sellisest saare- ja koninentaalse riigi ühendusest võita. (Депеша Татищева 8-го (20-го) декабря 
1824 г.).

Paraku, Venemaa valitsus ei nõustunud mitte täielikult oma Viini esindaja vaadetega. Ta ei 
olnud rahul mitte ainult Austri, vaid ka teiste suurte liitlasriikide poliitikaga. 1824 aasta detsembris 
oli Tatichevile tehtud ülesandeks anda Viini õukonnale märku, et kui ta triivib Ida küsimuses 
Inglismaa puksiiris, - siis Venemaa teeb sellega üksinda lõpu ja jättes austria selles asjas täiesti 
kõrvale. Lõpuks, 1825 aasta aprilli tsirkulaardepeššis lahkab valitsus üksikasjalikult kogu 
diplomaatiliste läbirääkimiste käiku ja tõestab tungivat hädavajadust võtta Türgi vastu otsustavaid 
meetmeid. 

Ringkirja sõnade järgi, tuleb eelkõige türklasi sundida lõpetama kreeklaste vastast 
sõjategevust, nii nagu vastasel juhtumil kogu Kreeka laostatakse ja lõpuks on kõik kreeklased 
mahanotitud. Selleks, et saavutada see eesmärk, tegi valitsus kõigile suurriikidele Ida asjade 
küsimuses konverentsi korraldamise ettepaneku. Kuid on teada, et Peterburi nõupidamised ei 
savutanud mingit positiivset tulemust, kuna konverentsi liikmed ei ei tahtnud mingitest  Porta 
vastastest sunnimeetmetest midagi kuulda. 

Pidades silmas neid asjaolusid, Keiser Aleksander tunnistas Venemaa väärikusega 
mittesobivaks jätkata Euroopa riikidega sellistel muutlikel alustel olevaid läbirääkimisi. Kuid 



seejuures Keiser esitas riikidele kaks küsimust: 1)kas siis Venemaa ja liitlasriigid saavad suhtuda 
ükskõikselt Idas toimuvatesse segadustesse ja  2)kui mitte, siis kas nad ei peaks mõtlema Porta 
vastastele sunnimeetmete võtmisele, kui nende rahumeelsed esildised eesmärki ei saavuta? 
Käsitledes üksikasjalikult neid kahte küsimust, tõestab aprilliringkiri mitte ainult Türgi asjadesse 
sekkumise seaduslikkust, vaid ka energiliste meetmete võtmise edasilükkamatut hädavajadust.

Lõpuks, spetsiaalses sama aprilli kuupäevaga depeššis nõudis valitsus, et liitlasõukonnd 
volitaksid oma saadikuid Peterburis: 1)tunnistama „üldise, energilise ja viivitamatu sekkumise“ 
hädavajadust; 2)nõustuda Porta vastaste sunnimeetmete võtmise võimalikkusega; 3)tunnistada, et 
„ainult äärmise hädavajaduse juhtumil“ võivad need vahendid olla rakendatud, kuid neid on täiesti 
vältimatult vaja ettemääratleda, ja 4)nõustuda „lõplike läbirääkimiste ja otsuste plaaniga“.  Edasi, 
Venemaa tegi veel ka ettepaneku 5), et liitlasriikide õukondade saadikud Porta juures oleksid 
varustatud vastavate ühesuguste instruktsioonidega, ja et 6) õukondade agendid Kreekas saaksid 
samuti selles mõttes instruktsioonid. Lõpuks, aga 7) valitsus nõudis, et Kreeka suhtes tehtavas 
kokkuleppes, oleks viimasele tagatud tema eksisteerimiseks hädavajaliku territooriumi tagamine. 

Selised olid need seitse punkti, millistele Keiser Aleksander soovis täpseid vastuseid, et 
nende alusel määratleda oma edasised tegevused. Sellisel viisil oli prints Metternichile antud   
suurepärane võimalus näidata Venemaa suhtes oma sõbraliku poolehoiu siirust ja kinnitada vene 
huvide suhtes tegelikkuses tema poolt pidevalt väidetud austust. Seejuures, Viini õukonna vastus oli 
äärmiselt ebarahuldav ja ega vastanud vähimaltki Aleksandri ootustele.

Tatichevi mitmekordsete nõudmiste peale, vastas prints Metternich mai lõpus, kõigile 
seitsmele punktile. Sunnimeetmete võtmise suhtes, Austria kantsler tõestas, et nii nagu Venemaa 
soovib hoida ära sõda ja ei mõtle Kreeka poliitilisest vabastamisest – võivad sunnimeetmete 
võtmise eesmärgiks olla vaid Ottomani impeeriumi säilitamine ja kreeklaste sultani võimu alla 
jätmine. Kelle vastu siis, päris prints, peavad olema need meetmed siis võetud saama? Vene 
valitsuse mtte järgi vaid Türgi vastu; kuid sellisel juhtumil kreeklaste häda ei saa olla ettekäändeks 
võetud. Seejärel, mis aga puudutab nende vahendite olemust, siis diplomaatiliste suhete 
katkestamine Portaga kreeklasi sugugi ei rahusta aga Vene ja Austria vägedega Doonau 
Vürstiriikide okkupeerimine võib kutsuda esile ainult veelgi suuremaid probleeme ning Türgi 
Venemaa ja Austria vastase sõja. Kuid milliste põhjendustega, päris Austria kantsler, õigustavad 
mõlemad liitlasriigid Euroopa ees sellist rahu rikkumist? Teisi sunnimeetmeid Viini kabinett ei 
tunne. Tõsi, ta tegi Venemaale ettepaneku kasutada kui „moralset mõjutusvahendit“ Portale,  Kreeka 
sõltumatuse tunnustamist, kuid seda ettepanekut vastu ei võetud.

Nende põhjenduste aluselprints Metternich eeldas hulga mõistlikumaks jääda lootma ajale, 
milline viitab väljapääsule praegusest kitsikusest. Aga vestluses Tatitchewiga ta veelkord rõhutas 
sellele tema juhtivale mõttele, et Türgi vastased sunnimeetmed vaid õhutavad kõrgemale Kreeka 
ülestõusu leeke ja külvavad kreeklastesse täieliku poliitilise iseseisvuse lootust. Metternich oli 
valmis hirmutama Portat Kreeka vabanemise mõttega; kuid ekslik oli mõelda, et ta seda ka tõsiselt 
soovis. (Депеша Татищева 17-го (29-го) мая 1825 г.).

On täiesti mõistetav, miks Keiser Aleksander jäi täiesti rahulolematuks Viini õukonna 
vastusega. Ainult Preisimaa õukond üksi vastas otse ning see oli kooskõlas Venemaa poliitika 
eesmärkidega. „Sellisel viisil“, räägib kr. Nesselrode 6 augusti 1825 aasta depeššis, „tänu mingile 
tähelepanuväärsele kokkulangevusele, ühest küljest meid veendakse, et meetmed, millised on välja 
mõeldud Peterburis, ei viinud ega ka kunagi ei viigi mingile tulemusele; aga teisest küljest, 
väidavad, et ikkagi need meetmed jäävad alati nendeks ainsateks, milliseid soovitavad võtta meie 
liitlased ja milliste suhtes me saame nende nõusoleku“. Seejuures, Austria, Preisimaa ja 
Prantsusmaa  volinike käitumine Konstantinoopolis, Venemaa ja Porta vahel peetavate 
läbirääkimiste ajal, tõi täiesti näitlikult esile neist igaühe tõelisi kavatsusi. Sellisel viisil, kõikjal, 
avaliku kaastegevuse asemel, millisele Venemaa annab õiguse tema kannatuse, omakasupüüdmatuse 
ja tema poolt ühiseks hüvanguks toodud ohvrid, ta kohtas otsest igasuguse kava täitmise takistust, 
miline viinuks mingitele positiivsetele ja praktilistele tulemustele. Kõikjal kahtlustatakse, Venemaa 
suhtes, mingeid tagamõtteid ja salaplaane.  Kuid Venemaa valitsus on veendunud, et Euroopa riigid 
kunagi ei luba kõikide kreeklaste või kristlaste türklaste poolset hävitamist, ega ka Kreeka 



varemetele Egiptuse riigi rajamist. Igal juhul mõeldi asjatult, et Venemaa jääb Idas toimuvate 
sündmuste ükskõikseks pealtvaatajaks. Keiser Aleksander tegi kõik, et hoida ära praeguste 
segaduste puhkemise, ja kui need ikkagi puhkesid, siis tõestas tungivalt oma liitlastele ja et hoida 
Euroopas ära sõda, et neid nõustuksid hädavajalike energiliste meetmete võtmise vajadusega. 

Kuid kõik Venemaa jõupingutused minna koos liitlasriikidega osutusid asjatuteks. Seepärast 
Valitseja oletab, lõpetab augustlik depešš, et „edaspidi on kasutu esineda uute selgitustega Türgi 
asjades oma liitlaste poole“. Selle otsuse tulemusel tehti Tatischevile ülesandeks säilitada 
Idaküsimuses täielik vaikimine. Kui aga Viini õukond hakkab nõudma sellise käitumise kohta 
selgitusi, siis peab saadik tuletama meelde aprilli ettepanekuid ning nende suhtes sadud vastust. Ta 
võinuks veel teatada, et nüüdsest hakkab Venemaa järgima eranditult oma enda eesmärke ja 
juhinduma oma enese huvidest. Kuid  seejuures oli saadikule rangelt keelatud astuda mingitesse 
aruteludesse, et sellisel juhul ei väljuks ettevatliku jälgija seisundist. 

Vähe sellest: mitte ainult Ida küsimuses pidi Tatischew pidama täielikku vaikimist. Ei, talle 
oli samuti kästud  mitte-laskuda mitte mingil juhul mingitesse üldise poliitika küsimusi 
puudutavatesse aruteludesse. Ta võis ära kuulata Metternichi selgitused, kuid ei pidanud välja 
ütlema mitte mingit oma arvamust. (Teine, 6. augusti 1825 aasta salajane depešš).

Tatischew tegutseski kooskõlas nende instruktsioonidega, ja tähelepanuväärne oli see, et 
Venemaa saadiku ja valitsuse vaikimine  tegi Viini õukonna enam ärevaks, kui kõik varasemad 
energilised diplomaatilised esildised ning noodid. Metternich mitte ainult ei pidanud hädavajalikuks 
end Peterburis, krahv Lebzelterni kaudu, üksikasjalikult õigustada, vaid ka Viinis ta kurvalt 
tunnistas Tatischewile, et Venemaa valitsuse umbusaldus Austria vastu kurvastab teda kõvasti. 
Prints tõestas, et ta kõige energilisemal viisil kaitses Porta ees Venemaa nõudmiste paikapidavust 
ning ülestõusnud kreeklaste huvisid. (Депеша к Лебцельтерну от 28-го сентября 1825 г.). 
Tatischew aga oletas, et Viini õukonna käitumine on lihtsalt seletatav, osalt kadedusega Venemaa 
suhtes ja osalt prints Metternichi isikliku rahulolematusega, et ta ei mängi käesoleval ajal Euroopas 
esimest rolli. Kuid nii nagu Metternich on liiga kaalutlev ja mõistab Austria huvisid, siis võib olla 
kindel, et mitte kunagi ta ei tee Venemaa vastase tõelise kolme suurriigi liidu sissetoomise katseid. 
(Депеша Татищева от 29-го августа (10-го сентября) 1825 г.). Viini kabinett, tõestab meie saadik, 
piirdub vaid esildistega, kuid ei hakka takistama türklaste vastu energiliste meetmete võtmist. 
Nende kaalutluste alusel ta soovitas valitsusele teha veel viimane kord kõigi kolme suurriigi Türgi 
vastu ühendamise katse. Tatitchew põhjendas selle katse edu selle sügava muljega, millist avaldas 
Metternichile kreeklaste poolne Inglismaa oma kaitsjaks tunnistamine. Austria ministri arvates, 
kreeklased, seades end Inglismaa protektsiooni alla, „loobusid oma poliitilisest sõltumatusest“ ja 
nüüd on  Euroopal õigus määratleda, millisele riigile nad peavad kuuluma. 

Kuid Keiser Aleksander, tunnistades paljude Tatitchewi märkuste põhjendatust, ikkagi ei 
kiitnud heaks tema ettepanekuid, millised oleksid seadnud Venemaa vasturääkivusse alles äsja tema 
poolt vastu võetud otsusega. Seepärast ta otsustas oma poliitikat mittemuuta, kuid igaks juhtumiks 
ettevalmistuda.

Sellisel viisil Keisr Aleksander I, oma valitsusaja lõpus, pidi jõudma arusaamisele, et 
Venemaal ei ole suurriikide poolt miskit oodata, kui ta ise ei väljenda otsustavust, saagu mis saab, 
nõuda Türgilt oma pretensioonide rahuldamist. Alates Nikolai I troonile asumisest see Venemaa 
poliitika suund tõusis veelgi reljeefsemalt esile. Keiser otsustas kindlalt ja kõrvalekaldumatult 
sundida Portat täitma tema poolseid Venemaa suhtes võetud kohustusi. Mis aga puudutab Kreeka 
küsimust, siis, veendunud võimatuses jõuda kokkuleppele Austriaga ja kõigi teiste suurriikidega 
ning viia nad välja passiivsest olukorrast, otsustas Keiser astuda neist ühega ja nimelt Inglismaaga, 
spetsiaalsesse kokkuleppesse. 1826 aasta veebruaris sabus Peterburi hertsog Wellington, kellel olid 
Canningilt saadud Kreeka maharahustamise küsimust puudutavad üksikasjalikud instruktsioonid. 
(Vt. Wellington´s , Despatches, correspondence and memoranda, t. III, p. 85, 164, 172, 224 etc.). 
On teada, et läbirääkimised hertsogiga viisid märtsi-protokolli allkirjastamiseni, millisest sai alus 
Kreeka täielikule sõltumatusele. (Vt. Gentzi huvitavaid märkusi selle akti kohta tema Depeches 
inedites (Paris 1877), t. III, p. 147, 193 etc.).

Nende asjaoludega on seletatav üldise instruktsiooni sisu ja 17. märtsi 1826 aasta salajase 



depešši sisu, milline on saadetud Peterburist Viini, Berliini, Pariisi ja Londoni. Ring-depeššis 
teatatakse Venemaa ultimaatumist, milline on Minciaki poolt esitatud Portale. Kui viimane ei täida 
kuue nädala jooksul Venemaa nõudmisi – on sõda vältimatu. On tähelepanuväärne, et Keiser 
Nikolai mitte ainult ei palu liitlasõukondade kaastegevust Türgi poolseks ultimaatumi 
vastuvõtmiseks, vaid vastupidi, teatab, et see akt puudutab eranditult Venemaa ja Türgi vahelist tüli, 
milline peab seepärast olema vaid mõlemate riikide poolt lõpetatud. „Muideks“, on depeššis lisatud, 
„kui liitlased ikkagi tunnistavad meie tegude toetamise kasulikuks Portale selle selgitamisega, 
kuivõrd on hädavajalik, et ta viivitamatult ja piiramatult võtaks vastu Tema K. M. ettepanekud, võib 
Valitseja olla nendele suhtes siiralt tänulik“. Salajases depeššis on see mõte täiendatud veel selles 
mõttes, et Venemaa võib soovida ainult üht: et riigid, sõja puhul, säilitaksid Venemaa ja Türgi  
suhtes „range ja kohusetundliku neutraalsuse“. 

Mis aga puudutab Kreeka rahustamise küsimust, siis avalikus ringkirjas räägitakse vaid 
Keisri poolsest hellitatavast lootusest, et Porta poolne Venemaa nõudmiste rahuldamine annab 
temale võimaluse nõuda türklastelt inimarmastuse ja euroopaliku maailma huvide austamist. 
Salajases depeššis aga Tatitchew teavitab Inglismaaga peetavatest läbirääkimistest, millistest ta on 
paraku kuni õige ajani säilitama absoluutset vaikimist. Ta ei pidanud isegi andma Viini õukonnale 
isegi kahtluse raasu sellest, et Peterburis toimuvad üldse mingid läbirääkimised. 

Lõpuks ei saa jätta tähelepanuta märtsi ringkirja lõpusõnu, millistes täiesti reljeefselt tuleb 
esile Venemaa Türgi suhtes teostavate kõigi järgmiste tegevuste peamine põhimõte. „Kuid selles me 
ei saanud lubada viivitamist“, räägitakse ringkirjas, „see, mille Valitseja tunnistas veelgi enam 
olulisemaks, on - Venemaa erilise asendi määratlemine Türgi Impeeriumi suhtes“.

Sel samal päeval, mil Peterburis allkirjastati märtsi-tsirkulaar, Venemaa otsustas esitada 
Portale oma ultimaatumi, omades alust arvata, et nüüd hakkab Inglismaa kohusetundlikult toetama 
Venemaa nõudmisi. Tänu Keiser Nikolai ja hertsog Wellingtoni vahelistele isiklikele suhetele, 
asetati Inglismaa ja Venemaa vahelisele kokkuleppele kindel vundament. Märtsi lõpus (v.stiilis) 
1826 aastal oli allkirjastatud Peterburis tuntud ülestõusnud kreeklasi puudutav protokoll. 
Tatitchewilw ja Inglismaa saadikule Viinis oli tehtud ülesandeks nende valitsuste poolt edastada 
prints Metternichtile see protokoll ja paluda Austria kaastegevust Konstantinoopolis, et Porta võtaks 
vastu selles sõnastatud tingimused.

Teade protokolli allkirjastamisest oli Austria kantslerile kui pikselöök. Ta rääkis kurvalt 
Tatitchewile, et nüüd juba ei eksisteeri kontinentaalset liitu, millisel põhines Euroopa rahvaste rahu 
ja heaolu. Kuid Metternichile oli eriti ebameeldiv, et see tähtis akt tehti temast möödaminnes, jättes 
ta osaluse sellest täiesti kõrvale. Austria kantsler tunnetas, et Euroopa poliitika ohjad on tema käest 
ära kistud, kuna nagu kõige tähtsam poliitiline küsimus, milline puudutas kõige lähemalt Austria 
elulisi huve, võib olla lahendatud tema soovide vastaselt. Ainiti, vaatamata prints Metternichi 
äärmisele rahulolematusele ja ärritusele, oli Tatitchew veendunud, et Viini kabinett kummardub 
protokolli, kui juba toimunud fakti ees.Meie saadiku veendumusel „iga kord, kui Venemaa poliitika 
muutub otsustavaks, ta ei kohta Austria poolset tõsist vastutegevust“. (Депеша от 5-го (17-го) мая 
1826 г.).

Kuid, kui uskuda Metternichi sõnu, ta nägi märtsi-protokollis niivõrd ohtu rahule Idas, 
kuivõrd asjade korrale, milline eksisteerib Euroopas üldse. Selle revolutsiooni süüdlaseks pidas ta 
Canningit, kes soovib tuua sisse täiesti uut rahvusvahelist õigust. „Vana poliitiline koodeks“, 
millises, Metternichi sõnade järgi, põhines senini kogu rahvusvaheline kord, mis kuulutas: „kõigi 
eksisteerivate õiguste austamine; iga riigi vabadus ja sõltumatus; traktaatide pühadus; seaduslikult 
ahistatava, abi vajava valitsuse toetamine“. Aga Canningi uue koodeksi peamised põhimõtted on 
järgmised: „Iga riigi individuaalne kasu vastandatakse igasuguse teise riigi huvidega; õigus sekkuda 
igasugusesse välisriigi sisetülli, kui vaid seda nõuab partei, kes on hakanud mässama seadusliku 
valitsuse vastu“. (Депеша Татищева 13-го (25-го) октября 1826 г.).

Lõpuks, see, mis puudutab märtsi-otsuste olemust, siis prints Metternich teatas 
kategooriliselt, et Austria ei saa ühineda Türgi vastu võetavate sunnimeetmetega, ega tunda kaasa 
Kreeka täielikule vabanemisele. (Депеша Татищева к князю Ливену 10-го (22-го) декабря 1826 
г.). Ainiti, Detsembri lõpus, Metternich nõustus andma Inglismaa ja Venemaa esindajatele kirjaliku 



vastuse, millises Viini õukond lubas kõigi jõududega aidata kaasa Ida rahustamisele. (Vt. 
Mendelssohn-Bartholdy. Geschichte Griechenlands, Bd. I, S. 405, etc.).

Samal ajal, kui toimusid need erakordselt tähtsad läbirääkimised, ei lakanud läbirääkimised 
teistes vähem olulistes asjades. Viimaste hulka ei saa võtmata jätta Poola Kuningriigi ja Austria- 
Galiitsia vahelise demarkatsioonijoone täpse kindlaksmääramise läbirääkimisi.

Nr. 130.

Ülevenemaalise ja Austria Keiserlikud Õukonnad, leppinud kokku laiendada Poola 
Kuningriigile ja poolakate üle deklaratsiooni otsused, millised on sõlmitud nende vahel 31 juulil (12 
augustil) 1824 aastal vastastikuse pärandvaralt ja selle väljaveolt võetava maksu tühistamise suhtes, 
allakirjutanud, T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga  riigisekretär, Välisminister, kuulutab 
sellega, et mahaarvamise õigus, milline kuulub riigist väljaveo puhul või Kuningriigist 
välismaalaste pärandi ja teiste varade  ülekandmisel välismaale Poola riigikassale, on ja jääb 
tühistatuks T. K ja K. Apostelliku Majesteedi alamatele tühistatuks, ja et see tühistamise õigus 
hakkab omama täielikku jõudu mitte ainult kõigis tulevates juhtumites, vaid isegi igasugusel sellisel 
juhtumil, kui tühistatud mahaarvamine ei ole teostatud veel kehtivana ja lõpplikuna enne selle 
deklaratsiooni allakirjutamise päeva.

Selle kinnituseks allakirjutanu allkirjastas käesoleva deklaratsiooni, milline tuleb vahetada 
krahv Lebzelterni, T. K.  ja K. Apostelliku Majesteedi erakorralise saadiku ja täievolilise ministri  
poolse samasuguse vastu, kelle poolt kinnitatakse Poola Kuningriigi alamatele vastastikulisus ja 
lisas sellele oma vapipitsati.

See juhtus St.-Peterburgis 4 aprillil 1825 aastal.
Comte de Nesselrode. Графъ Нессельроде.

Nr. 131.

Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Ja saagu see teatavaks kõigile keda see puudutab: Tema Majesteet Ülevenemaaline Keiser, 
Poola Kuningas ja Itema Majesteet Austria Keiser, Ungari ja Bömimaa ja Galiitsia Kuningas võtnud 
vastu otsuse viia täide Viinis 21 aprillil (3 mail) 1815 aastal sõlmitud sõbraliku traktaadi Artikkel  
XXXVIII, määratledes  Poola Kuningriigi ja Galiitsia vahelise demarkatsioonijoone, kooskõlas 
mainitud traktaadi Artikkel III sõnastatud määratlusega, varustasid selleks oma volitustega 
järgmised isikud: 

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas: Frederic Auguste d´Auvray ((Фридриха 
Августа Д Оврэ)) oma vägede jalaväekindrali, Leedus asuva üksiku korpuse komandöri, Püha 
Aleksander Nevski jt. ordenite kavaleri ja Adam Bojanowiczi, oma Poola Kuningriigi vägede 
peastaabi alampolkovniku, peakortermeistri, Püha Anne 2 järgu jt. ordenite kavaleri.

T. M. Austria Keiser, Ungari, Böömimaa ja Galiitsia Kuningas: parun Emanuel de Lipowski, 
valitsuse nõuniku, oma residendi ja peakonsuli Kraakovi Vabalinnas, Püha Stanislas 2 järgu ordeni 
jt kavaleri, ja parun Emeric de Blageovichi, peastaabi alampolkovniku ((Lieutenant-Colonel)), 
sõjaväelise Marie Therese  ja Püha Anne 2 järgu jt ordenite kavaleri, kes, olles sooritanud ja 
käskinud täita kõik operatsioonid, millised on nõutud asja olemusest lähtudes, arutanud nendel 
kaheksateistkümnel nõupidamisel läbi (millistest koostati protokollid, mis allkirjastati) erinevad 
esilekerkinud küsimused ja määratlenud nähtaval, täpsel ja muutumatul viisil Poola Kuningriigi ja 
Galiitsia vahelise demarkatsioonijoone, kooskõlas ülalmainitud rahulepingu artikli sätetes seda asja 
puudutavalt sõnastatuga, aga samuti kooskõlas neile tööde teostamise ajal antud instruktsioonidega, 



peale nende volikirjade vahetamist, millised leiti olevat ettenähtud vormis olevad, sõlmisid, 
allkirjastasid ja otsustasid sõnastada järgmised artiklid:

Artikkel I.

Poola Kuningriigi ja Galiitsia vaheline demarkatsioonijoon, milline on viidatud ülalmainitud 
sõbraliku traktaadi Artikkel III lausetes, on parandatud loovutuste teel, millised on määratletud 
käesoleva akti Artikkel II lausetega, oli määratletud ja märgitud kohapeal maha järgmisel viisil:

Alustades Kraakovi Vabalinna ja Galiitsia territooriumi piiride kokkulangemise kohast, olid 
esimesed Poola ja Galiitsia vahelise piiri pulbad paigutatud sellises korras:

Poola piiripost Vissla jõe vasakule kaldale Morgi küla põllule, Poola Kuningriigi ja 
Kraakovi territooriumi demarkatsioonijoone posti Nr 1 kõrval;

Austria piiripost aga Visla paremal kaldal, luhale, milline kuulub Kolko külale, Kuningriigi 
ja Galiitsia ning Kraakovi demarkatsioonijoone posti Nr 65 kõrval.

Neist esimestest postidest jookseb piir mööda Vislat alla, järgides selle voolusängi kuni 
piiripostideni Nr 123., millised asuvad mõlemal kaldal Zawichosti lähedal. Selle lõigu 
kaldalähedased piiriasumid Poola poolel on järgmised:

Morgi, Kozlica Wegrzynowska, Kozlica Igotomska, Odwisle Laznia, Odwisle 
Wawrezeczyce, Nekanowice, Nowe-brzesko, Hebdow, Stare-brzesko, Smielowice, Sieroslawice, 
Dolany, Jaksice, Macieczyna, Morsko, Witow, Piaski, Kepamalkowska, Stanislawice, Wymyslow, 
Skalka, Bialocin, Przemykow, Piotrowice, Urzuly, Wyszogrod, Rogow, Opatowiec, Krasniow, 
Chwalibogowice, Sienislawice, Winiary, Zawodzie, Padzamcze, Leka, Ray, Pawlow, Brozostkow, 
Jazyska, Kepa-boleslawska, Blotnia-wola, Parchocin, Trzebica-mata, Tur, Oblekov, Kepa-lubaska, 
Rataie-male, Poola külade  Zabiec ja Rataie-male ja Galiitsia Leka-Szcucinska, Zabiec, Katy külade 
vaidlustatud maa, Poola Komorow ja Galiitsia Wola-Szezucinska, Komorow, Gace, Tarnowce, 
Slupiec, Budziska, Kepa-gorecka, Rybitny külade vahel vaidlustatud maa, Galiitsia Gliny, Zapniow, 
Podskale külale kuuluv mets, Polaniec, Winnica, Lek, Zarrada, Turskmaly, Niekurza, Matyaszow, 
Kera-zaduska, Sworon, Nakol, Malowanka, Leg, Nicaeczka, Lipnik küla maa, Poola linna Osiek 
karjamaa, milline moodustab ühise omandi Galiitsia Baranow, Dlugoleka, Otoka, Grabina 
mõisatega, Swiniary, Gogolin, Leziek, Chodkow, Kepa-nagnaiowska, Przywloka, Krzcan, 
Radowoz, Speranda, Kamieniec-nadwislany, Bogoria, Ostroleka, külade maad, maad, millised 
kuuluvad Skotniki, Kormierzow, Zawiselca, Sandomierz, Kamien-Plebanski, Kamien-lukanski, 
Kamien-msciowski, Msciow, Slupcza, Bozydar, Szczytniki külale, farm, milline kuulub Galiitsia 
Chwatowice, Winiary ja Zawichost külale; 

Galiitsia poolelt:
Kolko, Mszczecin, Wola-batorska, Kepa-wegrzynowska, Durzyn, Kepa-Igotomska, külade 

Igotomia ja Wola-batorska, Laznia, Zabierzowska, Nowawies, Kepa, Wola-Zabierzowska, Grobla, 
Ispenia  vaidlustatud maad, Liwartowi nimeline karjamaa, milline kuulub Poola Nowe-brzesko 
linnale, Grobla külale, maad, millised kuuluvad Poola Hobdow, Trawniki, Grobla, Swiniarow, 
Niedary, Kepa-Jaksicka, Niedary-stare, Uyscie-stare, Popedzina, Popedzina farm, Barozkow, 
Debrowka-morska, Debrowka-witowska, Gorka, Zabielcze, Kopacze, Zamlynie, 
Wolapremynowska, Zaierziorze, Nadechow, Jagodnik, Wola-Ragowska, Nowo-pole, Uyscie, 
Biskupiece, Zawierzbie, Karsy, Borusow, Ubenice, Zamoczyce, Leka, Kanna, Pawlow, Stroycow, 
Tonie, Brzeznia, Kupenin, Machowka, Odmet, Lachobowka, Subas, Szczucin, Leka-Szczycinska, 
Leka-Zabiecka, Maniow, Crolnow, Slupiec, ja Galiitsia küladega Otalez ja Slupiec, Otalez, Orle, 
Surowa, Gliny, Glinki, Uscie, Ostrowek, Wygoda, Rozmiaty, Keblow, Zaduszniki, Przykopa, 
Mitrow, Kolo, Baranow, Przewoz, Suchorzow, Siedliszczany, Nagnaiow maad, Machow, Kaimow, 
Michocin, Skata maad, linn Tarnobrzeg, küla Dzikow, Podleze, Zakrzow, Siedlec, Kocmierzow, 
Zarzekowice, Nadbrzecze maad,  maad, millised kuuluvad Dabrowa, Debnia, Zalesie, Cypel, 
Dabrowa, Lapiszow, Pasternik, Kepalapiszowska, Dabrowka, Chwatowice, Grudza ja Popowice 
küladele.

Alates piiripostidest Nr 123, piir eemaldub Vislast ja võtab selle paremal kaldal üldise suuna 



Kagusse, joostes pidevalt mööda piiri maakohti ja ületab piiripostide Nr 137 ja piiripost Nr 144 
juures Sanna jõe, jõuab Lukawica ojani, mida mööda ta jookseb üles alates piiripostidest Nr 184 
kuni postini Nr. 189 ja edasi piiripostide Nr. Nr. 209 ja 218 jookeb mööda Bukowa oja.

Selles vahemikus on Poola Kuningriigi poolel, järgmised piiriäärsed kohtad: külad Gorki, 
Borow, Lazek, Zaklikow, Brzuza, Maydan-lipowski, Goliszowice, Brody, Lipa, Siembida, Swidry, 
Stoieszyn, Modliborzyce, Janowi linna maad temale alluvate kohtadega , külad Bak, Lazek, 
Grzybowa - 

Galiitsia Kuningriigi poolelt külad: Popowice, Chwatowice, farm Basiuniow, külad Lazek, 
Brzuza, Warzawy mõisa maad, Radomysl linna maad, Skwierzynile kuuluv koht, külad Zabno, 
Dabrowa, Kochany, Roznadowile kuuluva mõisa maad, Debowies, Czelma nimeline üksik elamu, 
külad Pawlowce, Bukowa ja Nalepy, milline sõltub Zarzyce mõisast.

Alates piiripostidest Nr 218 jookseb piir, eemaldudes Bukowa ojast, pöördub Lõunasse, 
jõudes piiripostide Nr. 241 lähedal Tanewi jõeni, joostes mööda jõesängi üles kuni sellesse suubub 
Turzyk nimeline  väike oja, mida mööda jookseb üles mõningase vahemaa ja pöördub sellest 
kõrvale piiriposti Nr. 242 lähedal, ületab seejärel ülalmainitud oja piiriposti Nr. 244 lähedalt, 
misjärel jookseb pidevalt mööda piiriasumite territoriaalset piiri kuni see kohtub Piiriposti Nr. 254 
juures San jõega, mil see jookseb edasi mööda selle jõe voolusängi kuni piiripostideni Nr. 264.

Piiriäärseteks kohtadeks on selles Poola Kuningriigi poole lõigus: külad Momoty, Pak, 
Maziarnia, Godz, Zuk, Sierakow, Kamionka, linn Krzeszow, maad, millised kuuluvad Galiitsia 
Sarzyna külale, küla Bystre, Krzeszowi linna territoorium, Kulno küla ja Krzeszowile kuuluv maa, 
milline kuulub Galiitsia Lezayski mõisale:

Galiitsia Kuningriigi poolelt: külad Deputaty, Golce, Kurzyna-wielka, Dabrowa, Konici 
külake, Bukowina küla, Bieliny mõisale kuuluv Sibigi alev, Kopki küla, Koziarnia farm, milline 
kuulub Poola linnale Krzeszowile, külad Tarnogora, Sarzyna ja Stare-miasto.

Piiripostidest Nr 264, milline on mainitud viimases kohas, säilitab piir üldise suuna Itta, 
jookseb mööda Zlota oja üles, eemaldub sellest piiripostide Nr 267 lähedal ja pöördub mainitud oja 
juurde tagasi piiripostide Nr 276 läheedal, kust see jookseb oja lähedal, kus see saab uue, Kolinka  
nime, piir jookseb mööda seda üles kuni piiripostideni Nr. 288, jookseb sealt mööda Luchowka oja, 
aga piiripostide Nr. 313 juurest edasi mööda tema üht Podlesie nimelist haru kuni piiripostini Nr 
315; edasi jookseb se mööda territoriaalset piiri ja joostes piiripostist Nr 347 mööda Pauczka oja 
kuni piiripostide Nr 349, jõudes piiripostini Nr. 364; sealt ta jookseb mööda Tanewi jõge üles kuni 
piiripostideni Nr. 370. Sealt ta jookseb piki piiriala territoriaalset piiri ja piiriposti Nr 546 lähedal 
Nusmiczka ojani, mida mööda ta jookseb alla kuni piiripostideni Nr 552 aga seejärel piiripostidest 
Nr 580 kuni selle jõe Bugi suubumiseni piiripostide Nr 583 lähedal, millised ongi viimased Poola ja 
Galiitsia vahelise piiri postid.

Sellest kohast on piiriäärseteks kohtadeks Poola Kuningriigi poolel: külad Kulno, Szyszkow, 
Potok-dolny, Bukowina, linn Tarnogrod, külad Luchow, Rozaniec, Obsza, Zamch, Rubnica, Par, 
Mazily, linn Tomaszow, küla Jezierna, Belzec ja Jezierna külade vaidlusalused maad,  külad 
Laszczowka, Przeworsk, Soöokiia, Rudazelazna, Zylka, Belzee ja Jarczow külade vaidlustatud 
maad, küla Zylka, Leliszka, Wola-korchinska, Korchinia, Jarczow, Zawadki, Chodywance, Slatyn, 
Gesia-wola, Luboza, Podlodow, Zerniki, Rokitno, Posadow, Rzeplin, Ratkow, Nowosiolki, Suszow, 
Zabeze, Oszcow, Oszczow ja Warez külade vahel vaidlustatud maa lõigatakse läbi piirijoonega, 
Honiatyn, Pawlowice, Dolhobyczow, Holubie ja Piaseczno;

Galiitsia Kuningriigi poolel: külad Kurylowka, Tarnowce, Lamana-wolka, Brzyska-wola, 
Jastrzebiec, Sloboda, Kwiki, Szegdy, Poola külade Luchow ja Szegdy ühine karjamaa Galiitsia 
külas, külad Szegdy. Maydan-Sieniawski, üksikud elumajad Bunsuwa ja Maslowska, 
Moszezzanica, farm Ulazow, külad Ulazow, Lublince, Fedziurka, Tepily, alevik Oblezna, Ruda-
rozaniecka mõisa maa, külad Rozaniecka-Huta, Rebizonty, Korkosze, Stara-Huta, linn Norol, külad 
Narol, Podlesina, Chyze, Belzec, Betzec ja Przeworsk külade vaidlustatud maa, Lubycza mõisa 
maaa, külad Jacuchy, Podnietreba, Zurawce, Nowosiolki-kardynalne, Nowosiolki-Nrzednie, 
Dyniska mõisa maa, farm Hubinek, külad Rzeczyca, Ulhuwek, Krzewica, Wasilow-wielki, farm 
Przewodow, külad Przewodow, Liski, Koszioszyn, Sulimow, Horodyszcze, linn Warez, Warez ja 



Oszcowi külade vaidlusalune maa, mida ületab piirijoon, farm Nusmiecz, külad Korkow, 
mianowice, Nusmice, Uhrynow, Kozlowice, Szychtor ja Litowieczi külale kuuluv maa, milline asub 
Venemaal. 

Ülalkirjeldatud demarkatsioonijoon selgitatakse kõigi üksikasjadega kaardi ja topograafilise 
kirjeldusega, millised on tehtud kohapeal selle ja teise riigi peastaabi ohvitseride poolt ja mis on 
lisatud käesolevale aktile.

Artikkel II.

Parandused, millised on mainitud eelnevas artiklis, toimusid alljärgnevate vastastikuste 
loovutamiste tulemusel:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas loovutas ja andis T. M. Austria Keisrile , 
Ungari Böömimaa ja Galiitsia Kuningale varem Zasankiks nimetatud Koziarnia talu San jõe 
vasakul kaldal, Krzeszowi vastas, nõnda, et kogu selle jõe vasak kallas hakkab tulevikus kuuluma 
Galiitsiale ja nõnda, et piir, kuivõrd see moodustatakse selle jõega, hakkab jooksma mööda selle 
peamist jõesängi.

Selle vastu T. M. Austria Keiser, Ungari, Böömimaa ja Galiitsia Kuningas loovutas ja andis 
T. M. Ülevenemaalisele Keisrile, Poola Kuningale:

a)küla Jurow koos selle territooriumiga,
b)Poola küla Slatyn, milline oli võetud Galiitsiasse, ja
c)Austria osa Zylka külast, koos selle juurde kuuluva territooriumiga. 
Protokollid, millised ülalmainitud loovutuste juurde kuuluvad, on kirjutatud ja allkirjastatud 

kahes eksemplaris, üks komissaride poolt, kes tõmbasid 13 (25 ) augusti 1824 aasta 
demarkatsioonijoone, aga kaks teist komissaride, administraatorite poolt, kes on määratud ühe ja 
teise poole poolt, et anda üle loovutatud paigad, alates 1 (13) ja 5 (17) märtsist käesoleval aastal, 
mis hakkavad omama samasugust jõudu ja mõju, just nagu need oleks sõnasõnalt kantud 
käesolevasse Akti.

          Artikkel III.

Vastavad piiritulbad, millistega piirijoont tähistatakse, asetatakse sellele ja teisele poolele, 
ühesugusel arvul, kusjuures need tulbad asetatakse teine-teise vastu: piki Vislat, San ja teisi jõgesid 
ja ojasid, millised on piiriveekogudeks, asuvad vastaskallastel; maismaapiiril asuvad tulbad asuvad 
vastavalt omal territooriumil, kahe viini sülla (ühe reini lati) ((одной рейнской руты)) kaugusel 
piirist, kuivõrd seda lubavad kohalikud olud. Nad on varustatud riigi, millise piiri nad tähistavad, 
vapiga, mis on nummerdatud katkematus järjekorras alates Nr. 1 kuni Nr 583 ja nad olid püstitatud 
topograafilised kirjelduses mainitud tunnistajate juuresolekul.

Artikkel IV.

Mis aga puutub vastastikuste piiripostide vahelist maad, siis selle kasutamise õigus kuni 
piirijooneni on antud nende territoriaalse omandiga piirneva piiriala elanikele.

Teed, kus need moodustavad piiri, hakkavad olema, nii nagu ka varasemal ajal,  liiklemiseks 
vabad, rikkumata seejuures kõrgema võimu õigusi.

Artikkel V.

Selleks, et määratleda niivõrd täpselt ja püsivamal viisil kui võimalikpiiri osa, milline 
jookseb Vislal ja et hoida ära kõik hilisemad kahtlused ja vaidlused, millised võinuks tekkida 
hiljem, pidades silmas  neid muutumisi, milliseid see jõgi võib teha, järgnes järgnevalt sõnastatud 



kokkulepe:
1)Visla jõe voolusäng, millisena leidsid selle eest vastastikuste peastaapide ohvitserid, kes 

olid volitatud seda üles tähendama ja kes selle märkisid kaardile, aga samuti iseloomustasid seda 
topograafilises kirjelduses, milline on lisatud käesolevale aktile, seavad paika mõlemate riikide 
vahelise piiri. Saared, millised piiri märkimisel jäid olemasolevas jõesängis ühele või teisele 
poolele,  jäävad sama riigivõimu alla isegi siis, kui jõe peavoolusäng asukohta vahetab.

2)Kui aga üks saartest, milline on eraldatud käesoleva demarkatsioonijoonega, ühineb 
hiljem ühega kallastest, siis ta hakkab ülemvõimu suhtes alluma sellele riigile, millisega see on 
ühinenud, kuid igal juhul eraomandi õigusi sellega ei rikuta.

3)Saarte suhtes, millised moodustuvad ja ilmuvad hiljem, siis need, millised hakkavad 
asuma riigi ja selle saare vahel, hakkavad ka temale kuuluma, kõik teised aga määratletakse 
peamise jõesängi põhjal, millisena see hakkab eksisteerima nende moodustumise ajajärgul. Kuid 
igal juhul selliste saarte kasutusele võtmine hakkab toimuma vastastikuste piirivõimude teadmisel 
ning osalusel.

4)Sõltumatult sellest, mis oli ettenähtud sõbraliku rahulepingu Artikkel XXIII lausetes, mis 
puudutasid jõgedele ehituste rajamist, on otsustatud, et tulevikus, et hoida kõik-võimalikult ära 
Visla jõe voolusängi muutumist, allutatakse igasugused kallastele rajatud ehitused rangele 
järelvalvele ja nende ühe või teise poole poolset  rajamist hakatakse lubama vastastikuste ekspertide 
eelneva nõusoleku olemasolul ning mõlemate poolte võimude heakskiidul; samasugust korda 
hakatakse järgima jõe leetseljakutele  ((ära-uhutavatesse kohtadesse))  puude või pajude istanduste 
rajamise puhul.

5)Nii, nagu Visla peab saama piiriks igaveseks ajaks, siis juhtumil, mil see jõgi muudab oma 
voolusängi sellisel viisil, et piiripostid satuvad jõe ühele ja samale kaldale, siis viiakse piiritulbad 
oma kaldale sellisel viisil, et iga piiritulp oleks selle riigi maal, millele ta kuulub ja et uuel kaldal 
oleksid piiripostid samas arvus ja numbrite järjekorras, nagu need olid varem. Kui, aga, siiski, tuleb 
hiljem nende arvu suurendada, siis nende vahele paigutatakse uued, tähistades need eelmise tulba 
numbriga ja lisades tähestiku järgi tähe; piiripostide üleviimise või lisapostide paigaldamise akt 
peab olema teostatud vastastikuste võimude üldises kaastegevuses.

Artikkel VI.

Ülalpool mainitud juhtudel Visla jõe saarte, piiripostide paigutamise ja üleviimist ning 
samuti hüdrotehniliste rajatiste suhtes kehtestatud põhimõtteid hakatakse rakendama kogu nende 
mahus ka San jõe puhul, niivõrd, kuivõrd see moodustab mõlemate riikide vahelist piiri.

Artikkel VII.

Kaart, aga nimelt Poola eksemplar kahekümne viies osas, mastaabis kaksadaviiskümmend 
sülda, reini kümnendik tollides ja Austria eksemplar 32 osas, mastaabis 400 latti viini 
kaheteistkümnendik tollis, aga samuti topograafiline kirjeldus, milline on mainitud Artikkel I, 
millised tähistavad täpselt piirijoone, postide püstitamise koos kõigi kohalike üksikasjadega, postide 
vahelise kauguse ja kõrvale kaldumise nurgad, võrreldes  nii seda kui teist eksemplari, mis leiti 
täiesti kooskõlas olevad, olid vastastikuste komissaride poolt allkirjastatud ja loetakse käesoleva 
akti kostisosaks, millisega nad hakkavad omama ühesugust jõudu ning väärtust. 

Artikkel VIII.

Käesolev Akt ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kahe kuu pärast või 
kui võimalik, siis ka varem. 

Selle kinnituseks jne.
See on sõlmitud kahes eksemplaris 14 (26) detsembril 1826 aastal Brodys.



    (L.S.) F. d´Auvray (L.S.) le Baron de  (М.П.) Ф. Д Оврэ, Генералъ (М.П.)Баронъ
       General infanterie. Lipowsky.         от Инфантерии.       Липовский.
     (L.S.)Ad. Bojanowicz, (L.S.)Emeric         (М.П.)Подполковникъ    (М.П.)Баронъ 

Lieutenant Colonel.   Baron de Ад. Бояновичъ.    Емерик  
                                    Blageovich.                                                                Благовичъ.           
                                                          

Ratifie le 8 fevrier 1827 par S.M. l´Empereur de Russie.
                                            See on ratifitseeritud 8 veebruaris 1827 aastal S-Peterburis.

****

Nr. 132.

1828. 17 (29) aprill. Poola Tsaaririigi ja Austria vaheliste vastastikuste pretensioonide 
likvideerimise lõplik konventsioon.

((F. Martensi kommentaar.))

On täiesti loomulik, et enne Kreeka küsimuse lõpplikku silumist. Puudutasid Viini ja 
Peterburi vahelised diplomatilised läbirääkimised peaegu eranditult Türgit ja Idaküsimust.  Peale 
Peterburis märtsi-protokolli allkirjastamist, Inglismaa ja Venemaa, nähtavasti, astusid tihedasse liitu 
et lahendada segadused, millised tulenesid türklaste fanaatilisest pimestatusest ja nende poliitika 
ebainimlikkusest ülestõusnud kreeklaste suhtes. Asetanud märtsi-aktiga oma Idaküsimuse 
lahendamise poliitika kindlale alusele, Keiser Nikolai  ei kaotanud lootust, et nüüd teised suurriigid 
ja eriti, Austria ei viivita Inglismaa ja Venemaa tegutsemistega liitumisega. Prantsusmaa valitsuse 
ettepanekul, Inglismaa ja Venemaa õukonnad otsustasid anda märtsi-protokollile piduliku lepingu 
vormi. Sellist juhust kasutas Venemaa valitsus selleks, et paluda Viini õukonda tungivalt liituma 
projekteeritud lepinguga ja saades sellisel viisil vahetuks osaliseks Ida-segaduste lahendamisel. 
(Депеша к Татищеву от 10-го января 1827 г.).

Valitsus püüdis Austria kabinetile tõestada, et tema enda huvides ei ole jääda kõrvale nõnda 
olulise küsimuse, nagu on Kreeka, lahendamisest. Keiser Nikolai kuulutas pidulikult, et ta on 
valmis minema edasi oma Jumala juures viibiva venna jälgedes, pidama tihedat liitu Austriaga ja et 
ta otsustas kohusetundlikult täita 1814 , 1815 aasta ja järgnevate aastate rahvusvahelisi traktaate. 
Vähe sellest, Tatitchewile oli tehtud ülesandeks anda Austria Keisrile positiivne lubadus, kui ta 
kunagi hakkab vajama kõrvalist abi, siis ta võib julgelt arvestada Venemaa abile. Lõpuks, teades 
kuivõrd kartus Ottomani impeeriumi säilumise eesrt mõjutab Austria poliitikat, Venemaa valitsus 
püüdis täiesti siiralt ka selles suhtes Viini kabinetti rahustada.

27 märtsi 1827 aasta konfidentsiaalses depeššis Tatitchewile Keiser seisis aktiivselt 
arvamuse vastu, et ta justkui soovib Ottomani impeeriumi lagundamist. See katastroof peaks viima 
suurte segadusteni, milliste lõpplikku käiku ei ole üldse võimalik ette näha. Kjui aga Venemaa  
hellitaski sellist mõtet ja oleks seda välja öelnud, siis ta arvatavasti oleks kutsunud enda vastu üles 
Euroopa riikide koalisatsiooni. Seepärast peavad Venemaa esindajad välismaal positiivselt ära 
hoidma igasuguse sarnase süüdistuse ja tõestama selle väärust, kui see on hakanud juba levima. 
„Selle alusel“, jätkab märtsi-depešš, - „mina pean kutsuma teid mitteastuma käesoleval ajal mitte 
mingitesse aruteludesse Türgi impeeriumi võimaliku jagamise suhtes, ega tohi panan tähele mingeid 
avameelitsusi, milliste eesmäärgiks oleks Viinis või Londonis sellise küsimuse tõstatamine“. 

Käesoleval ajal soovib Venemaa ainult Kreeka rahustamist ja sellel eesmärgil ta lähenes nii 
Inglismaale. Venemaa poliitika hoidus senini teisele plaanile; ta andis Inglismaale esimese rolli, 
milline pidi kompromiteerima. Vaat miks Ribeaupierre nii energiliselt Strafford Canningit toetas. 
Kuid nüüd, peale Porta äraütlemist, asub diplomaatiliste läbirääkimiste raskuskese mitte Londonis, 



vaid Peterburis. Nüüd suurriikide eneste kasu nõuab neid minema koos Venemaaga ja toetama tema 
nõudmisi Porta ees.

Sellisel viisil, seisis Tatitchewil ees ülesanne veenda eelkõige Austriat osalema eelseisval 
Londonis sõlmitava uue Kreekat puudutavas lepingus. Peale üpris energilisi Tatitchewi pealekäimisi 
prints Metternich, lõpuks, nõustus Londonis  lepingu sõlmimiseks  osalemiseks Austria saadiku 
volitamisega.  Kuid see nõusolek oli pealesunnitud, see ei olnud siiras. Kui 1827 aasta veebruaris 
Viinis oli saadus sõnumn sellest, et Inglismaa saadik Konstantinoopolis pakkus Inglismaa 
vahendustegevust ja et seda ettepanekut oli Venemaa esindaja toetanud, prints Metternich teatas, et 
sellised ühepoolsed Inglismaa teod tõestavad suurriikidevahelise lepingu sõlmimise vajaduse 
liigsust. (Депеша Татищева 16-го (28-го) февраля 1827 г.). Kuid märtsi lõpus kirjutas Viini 
kabinet Austria saadikule Londonis ette, et ta astuks läbirääkimistesse Inglismaa, Venemaa, 
Prantsusmaa ja Preisimaa esindajatega, et sõlmida projekteeritud traktaat.

Seejuures, Austria jäi ikkagi kõrvale ja lepingut ei allkirjastanud.  Aprilli alguses prints 
Metternich lugea Tatitchewile ette londonist saadetud prints Esterhazy depešši, millises viimane 
jutustab, et kui ta teavitas prints Lieveni ja Canningit tema poolt saadud volitustest lepingu 
sõlmimiseks, siis mõlemad teatasid temale, et Venemaa ja Inglismaa otsustasid sõlmida lepingu 
ainult Prantsusmaaga. Lõpetanud Esterhazy depešši ettelugemise, Austria kantsler küsis 
Tatitchewilt: kas ei olnud mitte temale tehtud ülesandeks teatada, et Venemaa soovib kokkulepet 
kõigi 5 riigi vahel? Venemaa saadik oli seatud äärmiselt ebamugavasse olukorda ja ta püüdis 
selgitada kogu seda lugu „arusamatusega“ ja selle asjaoluga, et Lieven ei ole veel saanud vastavaid 
instruktsioone. (Vt. Stapleton´s Political life of George Canning. London. 1831, t. III, p. 284 etc.).

Tegelikkuses ei olnud mingit arusamatust; kui see ka oli, siis eranditult Viini kabineti 
poolne. Prints Esterhazy instruktsioonist ja ta sõnadest, Vene valitsus veendus, et Austria mitte 
ainult hakkab vastu motiividele, vaid on isegi projekteeritud konventsiooni peamiste otsuste vastu. 
Veendunud, et Viini kabinette ei soovi lubada Türgi vastu sunnimeetmete rakendamist ja et tema 
tegelik kavatsus seisneb selles, et konventsiooni sõlmimine  külmutada, Venemaa valitsus otsustas 
tegutseda üheskoos vaid Inglismaa ja Prantsusmaaga.(Депеша к Татищеву 21-го апреля 1827 г.). 
Sellistel asjaoludel oli 6 juunil 1827 aastal Londonis Kreeka küsimuses allkirjastatud konventsioon, 
millist prints Metternich nimetas valet ja ebamääralisust täis olevaks aktiks. Austria kantsleri 
arvates juuli-konventsioon tulenes „vähesest“, et pöörduda „ligilähedaselt nullile“. (Mendelssohn-
Bartholdy. Geschichte Griechenlands. Bd. I, S. 417. Vt samuti. Depeches inedites de M. de Gentz, 
Paris 1877, t. III, p. 273 et suiv.).

Seejuures tõestasid sündmused, et tuntud Austria diplomaat eksis juuli-konventsioonile oma 
hinnangu andmisel kõvasti. Navarini lahing ja Venemaa sõda Türgi vastu on Londoni  
konventsiooni suure poliitilise tähenduse parimaks tõendiks. Ainiti, veenunud, et nüüd Ida-asjad 
hakkavad olema korraldatud kolme suurriigi poolt ja Austria osalusest mööda minnes, prints 
Metternich, ei ssaanud varjata oma ärritust ning rahulolematust. Ta lubas Venemaale, et aitab kaasa 
tema eesmärkide saavutamisele Idas ja sunnib Porta kolme  liitlasriigi suhtes muutuma enam 
järelandlikumaks. Kuid samal ajal, käe varjus, viini õukond jätkas Venemaa vastaseid intriige ja 
levitas igasuguseid temavastaseid süüdistusi. Ta püüdis paisata kraavi Kreeklaste asja ja asetada 
üpris halb valgusesse ühe peamistest Kreeka huvide kaitsjatest, krahv Capodistria. Metternich andis 
Tatitchewile edasi krahvi jutuajamise Preisimaa ministri d´Ancilloniga, kellele endine Vene minister 
oleks justkui öelnud, et Keiser Nikolai asub Kreeka suhtes oma teguviisi suhtes täielikus 
otsustamatuses. Ühest küljest, Keiser kardab Kreeka küsimust ja näeb selles revolutsiooni sigitist, 
teisest aga – ta ei saa kaasatundmata jääda kreeklaste kangelastegudele ja kannatustele. Capodistria 
oleks justkui öelnud, et Londoni konventsiooni tulemus on „vastastikune ületrumpamine“ ja kui 
Preisimaa minister temale ütles, et Venemaa mängib ohtlikku mängu, asudes kaitsma mässajaid, 
prints väitis vastu, et see on tema asi, ta on ju eelkõige kreeklane. (Депеша Татищева 4-го (16-го) 
августа.).

Peale selle, prints Metternich ei pidanud paljuks täita Türgi valitsuse palvet ja võttis 
endapeale Türgi ja kolme liitlasriigi vahelise vahendaja rolli. Tatitchew nimetas seda Metternichi 
sammu veaks ja tunnistas, et on senini Austria kantsleri poliitika läbipaistvuse suhtes segaduses. 



Saadiku arvates, Austrial on kavatsus, Venemaa ja Türgi vahelise sõja puhuks teha  „coup de main“ 
((löök käte pihta)) - võtta Belgrad ja okupeerida Serbia. (Депеша Татищева 30-го мая (11-го 
июня) и 12-го (24-го ноября 1827 г.).

Kuivõrd 1827 aastal Keiser Nikolai I oli Ottomani impeerimi suhtes edasiste tegevuste 
suhtes  kõhkleval seisukohal  ja millise väärtuse ta andis Londoni konventsioonile – näitasid 
sündmused.  Krahv Nesselrode raportis teatega juulikonventsiooni sõlmimisest, kirjutas Keiser 
omaenese käega järgmised sõnad: „Ja olgu tuhat korda õnnistatud Jumal ja loodame, et kõik läheb 
paremuse poole!“ 20 novembri 1827 aasta depeššis Tatitchewile tõestatakse vastupandamatu 
veenvusega, et Viini õukond hellitab asjata lootust Venemaa energia puudumisele ta eesmärkide 
järgimisel ja oletab asjata, et Venemaa valitsus ei mõista prints Metternichi kahepalgelist mängu. 
Novembridepešš väidab, et Viini õukond mitte ainult ei toeta kolme liitlasriigi pretensioone 
Konstantinoopolis, kuid, vastupidiselt, risti vastu oma formaalsele lubadusele, ei lakka Portat 
veenmast, et ta näitaks välja suurt energiat ja ei oleks vastu võtnud kolme liitlasriigi ettepanekuid. 
Austria kiidab Türgile kaasa sõja alustamiseks ja laimab, et kolme liitlasriigi vaheline liit on 
äärmiselt ebapüsiv. Kuid mida, küsib Venemaa valitsus, Viini õukond taotleb? Ka tõesti Ottomani 
impeeriumi purustamist? Kas siis Austria tõesti ei näe, et tema poolne ässitamiseta  ei oleks olnud 
Navarini lahingut ja ei oleks olnud purustatud Türgi ja Egiptuse laevastikud?

Kuid Austria ärgu unustagu, jätkab depešš, et Venemaa  otsustas kindlalt täita Londoni 
konventsiooni otsuseid. Las ta teab, et Keiser on valmis relvajõul türklasi mõistusele kutsuma ja siis 
kõigi hädade eest, millised langevad Ottomani impeeriumile, hakkab vastutama vaid Austria. Kuid 
soovides, võimalusel, ära hoida katastroofi  Euroopa lõunaosas, valitsus kirjutas Tatitchewile ette 
teatada prints Metternichile otsekoheselt , et tema tegevused Kreekas, Egiptuses ja 
Konstantinoopolis on Peterburis väga hästi teada, et ta eksib kõvasti, mõeldes rikkuda kolme riigi 
liitu ja neelata Keisri vääramatu energia. Kogu küsimus, lõpetab depešš, seisneb selles: kas Austria 
soovibki Venemaa ja Türgi vahelist sõda? Kui jah, siis Viini õukond arvatavasti saavutab oma 
eesmärgid, minnes tema poolt valitud teed; kui ei, siis ta peab täiesti muutma teed ja veenma Portat 
viivitamatult täitma juuli-konventsiooni otsuseid. „On saabunud hetk, kui Viini kabinetil ei ole teist 
valikut. Igasugune edasilükkamine võib muutuda saatuslikuks ja teie, hr. saadik, sundige ta valikut 
tegema ja väljenduma vähimagi viivituseta“. Sellised on erakordselt tähtsa novembri-depešši 
lõpusõnad. 

Tatitchewil ei olnud temale antud erakorralist, aga ka väga kiireloomulist ülesannet kerge 
täita. Saadik, ainiti, teatas täiesti avameelselt Austria kantslerile, et kõik tema sepitsused on 
Peterburis väga hästi teada, et ainult tema üksi toetab Portat tema illusioonides jne. Seda-võrd nagu 
rääkis Tatitchev, kaotas prints üha enam ja enam oma külmaverelisuse ja muutus kannatamatuks. Ta 
hakkas pidevalt saadikule vahele rääkima igasuguste hüüatustega ja lõpuks, protesteeris energiliselt 
süüdistuste vastu, millised langes temale kaela kui rahet. Lõppude-lõpuks lubas prints vastuse anda. 
Kuid möödus mitu päeva, enne kui vene saadik sai kätte Austria kabineti vastuse. Aga saadik ei 
saanud selle vastusega rahulduda; selles Metternich protesteeris Türgis, Egiptuses ja eriti Kreekas  
intriigide punumise  süüdistuste vastu, „milliste eksisteerimise kohta Viinis midagi ei teata“. 
Tatitchev pöördus nüüd kirjalikult Austria kantsleri poole ja palus temalt kategoorilist vastust 
küsimusele: kas Austria kavatseb Portale teatada, et ta ei pea arvestama tema abile ja peab 
viivitamatult täitma kolme liitlasriigi õukondade nõudmise?

Vastuse asemel sai saadik kutse keisri audientsile, kes samuti protesteeris Austriat Porta 
ülesõhutamises süüdistamise vastu. Seejärel keiser eitas energiliselt liitlasriikide õigust sekkuda 
sultani omavahelistesse alamatega peetavatesse suhetesse, viidates sellele, et sarnane sekkumine on 
vastuolus tema „prinsiipidega“. Tatitchew ei pidanud viisakaks keisrile meelde tuletada Toeplitzi, 
Laybachi ja Veroona kongresside ajalugu, kuid vaid palus, et Austria veenaks Türgit ümber tema 
poolt oodatava abi suhtes.  Keiser Francois volitas saadikut oma valitsusele teatama, et Viini 
õukond kõige ühemõttelisemalt selgitab Portale, et ta ainus pääsetee seisneb Venemaa ja tema 
liitlaste nõudmiste vastuvaidlematus täitmises. (Депеша Татищева 16-го (28-го) декабря 1827 г.).

Sellisel viisil sai Venemaa uue kinnituse Austria kaastegevusest Türgi enesekindluse 
murdmisel. Seejuures, kui kolme liitlasriigi ja Türgi vahel olid katkestatud diplomaatilised suhted ja 



kui Venema väed valmistusid Pruthi jõge ületama, võttis Austria meetmeid, millised ei saanud 
Venemaa valitsust häirimata jätta. Austria relvastus ja koondas oma väed Transilvaanias ja 
seepärast, andis aluse arvata, et ta otsustas okkupeerida Doonau vürstiriigid. Pidades silmas viimast 
asjaolu, prints Witgenstein, Lõunaarmee ülemjuhatajale oli antud järgmised salajased 
instruktsioonid. 1)Kui Austria väed teevad katse peatada Venemaa armee tegevust vürstiriikides, 
pidi ülemjuhataja kutsuma neid taanduma. 2)Kui aga Austria väed ei taandu, pidi meie armee 
minema edasi peatumata,. Lõpuks, 3)kui austerlased osutavad meie liikumisele vastupanu, siis oli 
vägedele antud käsk jõule jõuga vastata ja olles neilt relvad ära võtnud, saata nad üle Austria piiri 
tagasi. Tatitchevile oli esimesel juhtumil kästud avaldada austuse eest, millisega Austria väed 
suhtusid Venemaa väejuhatuse õiglase nõudmistesse, Viini kabinetile tänu. Teisel juhtumil pidi 
saadik selgitama Austria valitsusele, kui kummaline peab paistma Venemaa valitsusele Austria 
vägede käitumine, milliste sõjateatri tandril viibimine võib ainult segada. Tatitchew pidi sel 
juhtumil nõudma Austria vägede Valachiast viivitamatut väljaviimist. Lõpuks, kolmandal juhtumil 
oli Tatitchew volitatud teatama Viini kabinetile, et Austria vägede käitumine on võrdne Venemaale 
sõja kuulutamisega. Kui aga Austria soovib sõda – Venemaa on selleks valmis. Kui aga ta, 
vastupidiselt, soovib rahu säilitada, peab ta viima oma väed Doonau vürstiriikidest välja ja ei tohi 
mingil viisil sõjategevusse sekkuda. (Депеша к Татищеву 9-го декабря 1827 г.).

Muideks, Venemaa kahtles tegelikkuses, et  Austria oleks tema vastu valmis avalikult 
otsustavalt tegutsema. Austria ei olnud sõjalises ega ka rahanduslikus suhtes sõjaks valmis.  
Seepärast oli saadikule tehtud ülesandeks jälgida iga Viini kabineti sammu, paralüseerida selle 
igasuguste sepitsuste mõju, kummutama tema laimud ja anda temale pidevalt tunda, et Venemaa 
otsus saavutada Türgilt oma nõudmiste täitmine on muutumatu. Ag kui Metternich teeks 
Tatitchewiga juttu Ida-asjadest ja sõjategevusest, pidi viimane teatama printsile samuti, et Venemaa 
hakkab pidevalt koos Inglismaa ja Prantsusmaaga tegutsema, nõnda nagu Austria ise seadis end 
isolatsiooni.  Kuid saadik pidi vältima igasuguseid pikki arutelusid Idaküsimusest. „Seejuures“, 
lõpetab 28. detsembri 1827 aasta depešš, - „Venemaa rahulikkus hakkab enam  Viini õukonda 
rahutuks tegema ja häirima, kui vahetud selgitused. Miski ei suuda rahutut valitsust, milline 
teadvustab oma vigu, kurvastada, kui selline rikkumatu rahulikkus. Miski ei iseloomusta paremini 
tegelikku jõudu, milline on ühendatud mõõdukuse ja õiglusega“.

Venemaa valitsuse oletus Austra sõjaks mittevalmisoleku kohta sai varsti kinnituse, kui 
Venemaa väed okupeerisid Doonau vürstiriigid.  Saanud teada Austria keisri poolsest neutraliteedi 
säilitamise lubadusest, Keiser Nikolai kirjutas temale 7. jaanuaril 1828 aastal tänukirja, millises ta 
ettekavatsetult kordab saadikule öeldud sõnu.  Seejuures Keiser kinnitab veelkord oma kavatsust 
pidada rangelt kinni Londoni konventsioonist ja ei taotle mingeid erandlikke kasusid, millised 
võiksid olla vastuolus Austria huvidega. (Vt. Lytton Bulwer´s  Life of Palmerston, London, 1870, t. 
I, p. 223).

Kuid vaatamata kõigile Viini kabineti pidulikele avaldustele, Venemaa valitsus, ikkagi 
positiivsete faktide alusel, oli sunnitud veenduma tema soovis segada Türgi vastast sõjategevust. 
Kuigi Austria Keiser teatas Tatitchewile, et teda peetakse „hullumeelseks“, kui temale omistatakse 
Venemaa vastu sõdimise kavatsus, ikkagi Venemaa valitsusel oli alust kahelda. Kui Tatitchew teatas 
keisrile, et Venemaa ei järgi mitte mingeid erandlikke eesmärke ja ei soovi vallutusi, Francois I 
hüüatas: „Bravo, „teie Valitseja käib oma lahkunud venna jälgedes. Teil on õigus, see teadaanne 
peab mind täiesti rahustama; kuid teate, et te ei räägiks sellest midagi türklastele, kes taganevad 
vaid hirmust ja kui nad saavad teada teie otsusest, siis muutuvad veelgi enam järelandmatuteks“. 
(Депеша Татищева 29-го января (10-го февраля) 1828 г.).

Kuna prints Metternich tegi jälle katse saada Kreeka küsimuses otsustav hääl, siis ta esitas 
uuesti oma kava, millise järgi Portat tuleb ähvardada Kreeka täieliku poliitilise sõltumatuse 
tunnistamisega, kui ta ei nõustu Londoni konventsiooni viivitamatu vastuvõtmisega. Samal ajal 
palus  Austria saadik Peterburis tungivalt Türgi, milline võib täiesti laguneda, vastase sõja 
mittealustamist.

Venemaa valitsus teatas oma täielikust valmisolekust taodelda Kreeka täielikku sõltumatust. 
Ta väljendas oma nõusolekut kasutada ära Türgi vastast sõda, et saavutada see eesmärk. Järelikult, 



Keiser Nikolai I -st ei hirmutanud kuigivõrd mõte Kreeka täielikust poliitilisest sõltumatusest. (Vt. 
Mendelssohn-Bartholdy. Geschichte Griechenlands, Bd. II, S. 2). Kuid programmi selliseks 
avardamiseks oleks olnud hädavajalik mitte Austria vaid Inglismaa ja Prantsusmaa nõusolek, kes 
allkirjastasid Londoni konventsiooni. (Депеша 18-го апреля 1827 г.). 

Mis aga puutub Viini kabineti kartustesse Ottomani impeeriumi terviklikkuse ja 
eksisteerimise suhtes, siis Keiser kinnitas ise uuesti Austria saadikule, et ta kuigivõrd ei soovi seda 
katastroofi. Muideks, lisas Valitseja, nii nagu see katastroof võib ikkagi juhtuda, tänu türklaste endi 
arutule käitumisele,  siis oleks olnud soovitatav saada teada selles suhtes ka Viini õukonna ideid. 
Krahv Zichy ruttas kuulutama, et tema valitsus ei oma mitte mingit Türgi jaotamise valmiskava ja ei 
soovi  mingeid territoriaalseid juurdekasvatamisi. Keiser Nikolai, omalt poolt, kordas, et ta soovib 
samuti Venemaa ja Türgi vahel sõlmitud traktaatide taastamist ja Londoni konventsiooni täitmist.  
Ja nii nagu Viini õukond ikkagii ei ole lakanud Venemaa vastu intrigeerimast, et ta oma liitlastest 
eraldada, kirjutas valitsus 1828 aasta aprillis Tatichewile ette esitada Viini kabinetile kategooriline 
küsimus: kas ta tunnistab Venemaa Türgi vastase sõja seaduslikuks, või mitte? (Депеша 18-го 
апреля 1828 г.). Sel eesmärgil oli esile kutsutud Keiser Nikolai 17. aprilli 1828 aasta kiri Francois 
I-le.

Selliste tungivate nõudmiste vastu Austria seista ei suutnud: ta pidanuks võtma teatud 
otsuse. 24 mai audientsil Austria Keiser ise teatas meie saadikule, et Austria säilitab sõja ajal range 
neutraliteedi. „Kuid“, lisas ta, - „ärge küsige minult seda, kas ma pean seda sõda õiglaseks? 
Südametunnistuse järgi ma ei saa õigustada Navarini lahingut ((prantsuskeelses tekstis oli sõna 
bataille,  venekeelses tekstis kasutati sõna progromm)), millisega on esile kutsutud käesolev sõda“. 
Lõpuks, 24 mai 1828 aasta kirjaga Keiser Nikolai I, Austria Keiser kohustus säilitama 
„kohusetundliku ja täieliku neutraliteedi seisundi“.

Sellisel viisil võttis austria enesele formaalse neutraliteedi säilitamise kohustuse, kuid ta 
keeldus vastama küsimusele: kas ta tunnistab Venemaa poolel piisavalt seaduslikke aluseid 
Ottomani impeeriumi vastaseks sõjaks? - 

Samal ajal, kui Austria ja Venemaa vahel toimusid ülaltäheldatud Ida küsimuses erakordselt 
tähtsad läbirääkimised, töötasid Viinis mõlemate riikide poolt spetsiaalselt nimetatud komissarid 
1825 aasta märtsikonventsiooni otsuste enam-täpse määratlemisega. (Vt .Nr. 129). Viimane esitas 
peamised vaimulikkonna, heategevuslike asutuste ja eraisikute varade jaotamise ja vastastikuste 
pretensioonide rahuldamise eeskirjad. Peale märtsikonventsiooni sõlmimist, kolme aasta kestel, 
toimusid Viinis läbirääkimised kõigi vaidlustatud punktide ja arusaamatuste, millised olid 
vältimatud sellises keerukas asjas, lõpplikuks lahendamiseks. Vene ja Austria komissaride poolt 
väljatöötatud konventsiooni kava ei kutsunud esile mitte mingeid valitsuste poolseid tõsiseid 
vastuväiteid ja 1828 aasta juuni lõpus oli see kinnitatud Austria ja Venemaa  peamiste volinike 
allkirjadega. 

Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Ülevenemaaline Majesteet, Poola Kuningas ja T. M. Austria Keiser, Ungari, 
Böömimaa ja Galiitsia Kuningas, 

soovides südamlikult ühesugusel määral lahendada Austria ja praeguse Poola Kuningriigi 
vahel üleskerkinud  vaidlusalused küsimused, millised puudutavad vaimulikkonnale ja ühes neist 
maades asuvatele asutustele kuuluvat teise valduses asuvat vara, aga samuti jõuda lõplikule 
kokkuleppele nende pretensioonide suhtes, milliseid võivad olla esitatud Austria keserlikule 
valitsusele Poola Kuningriigi ja Kraakovi vabalinna alamate ja tsiviil- ning vaimulike asutuste poolt 
ja samal ajal kõrvaldada probleemid, millised venitavad senini 3 mai 1815 aasta Viini traktaadi 
Artiklite 35, 36 ja 37 täitmist, millised puudutavad vastastikuseid arhiivide, pantide ja tagatiste 
väljaandmist ja tagastamist, millistest on huvitatud mõlemad valitsused või nende alamad, 
nimetasid volinikud, kes kogunesid Viini, et määratleda neid erinevaid asju kokkuleppega, milline 
allkirjastatakse selle ja teise poole mainitud selleks määratud volinike ja ministrite poolt, aga 
nimelt:



T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga , jne jne Minister,
Hr. Demetrius Tatitcheff ((Дмитрий Татищевъ)), Tema Tegev-salanõunik, Senaator, Tegev-

kammerhärra, erakorraline saadik ja volinik T. K. ja K. Apostelliku Majesteedi juures jne.
T. M. Austria Keisri, Ungari, Böömimaa ja Galiitsia Kuningas jne jne., minister.
Hr. Clement Wenceslas Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg, Portella hertsog, Grand 

d´Espangne 1 kl, kuldvillaku kavaler jne.
T. M. Ülevenemaalise, Poola Kuninga voliniku,
Hr. Thomas Gabrowski, Riigisekretär ja vaimulike- ja rahvahariduse asjade komisjoni 

direktor, Püha Stanislas Suure Risti 1-järgu ordeni kavaler.
T. M. ja K. Apostelliku Majesteedi volinik, 
Hr. Krahv Pierre de Goess, Raudse Krooni I klassi ordeni kavaler, Keiserliku Leopold d

´austriche ordu komandor jne.
Sellised volinikud, kooskõlas 17 (29) juuni 1821 aastal Viinis sõlmitud konventsiooni 

Artiklite 7 ja 8 lausetega, aga samuti alustega, millised  võeti vastu eel-konvetsioonis, mis oli 
allkirjastatud mõlemate augustlike õukondade vahendajate poolt 4 märtsil 1825 aastal ja peale 
volikirjad vahetust, millised leitiolevat heas ja ettenähtud vormis olevad, sõlmisid, otsustasid ja 
allkirjastasid järgmised artiklid:

I.

Omand, milline kuulub vaimulikkonnale ja tsiviil ning kiriklikele asutustele.

Artikkel I.

Sekvester, milline on pandud selle ja teise poole poolt kinnisvarale, kapitalidele või 
mingitele kohustustele, milliseid valdavad Ida-Galiitsia vaimulikkond või tsiviil ja kiriklikud 
asutused praeguses Poola Kuningriigis, või mida valdavad vaimulikkond ja samasugused Kraakovi 
Vabalinna asutused Austrias, tühistatakse käesoleva aktiga vastastikuselt ja nende kinnis- ja 
vallasvarade endisd omanikud saavad tagasi täieliku omandiõiguse nii omandi, kui ka samuti neist 
saadavatele tuludele endise ja käesoleva aja eest.

Artikkel II.

Mõlemad kõrged lepingupooled, tegutsedes oma vaimulikkonna ja oma asutuste huvides 
nende omandiõiguste suhtes, millistes need vaimulikud ja asutused taastatakse eelneva artikli jõul ja 
võttes arvesse ebamugavused, millised on seotud sarnaste segavaldustega, otsustasid kooskõlastada 
kõigi õiguste ja seesuguste valduste vastastikuse vahetuse, selliselt, et iga neist kahest valitsusest 
hüvitab need neist asutustest, millised selle meetme võtmisega jäävad ilma oma valdustest.

Selle tulemusena Keiserlik Austria valitsus loovutab tagasipöördumalt Poola valitsusele ned 
omandid ja hüpoteegi kapitalid, milliseid vaimulikkond, aga samuti Ida Galiitsia tsiviil ja kiriklikud 
asutused valdavad Poolas, endises Zamosc ringkonnas ja millised on mainitud ära sellele lisatud  
nimekirjas tähe A all ja mis on allkirjastatud mõlemate õukondade volinike poolt.

Austria valitsus, loobub, peale selle, omandiõigusest Buswo ja Bialopole maadele, millised 
asuvad samas endises Zamosc ringkonnas ja määratd kasutamiseks Przemysli episkoobile Austria 
Galiitsias, loovutab ja annab üle need maad Poola Kuningriigile täielikuks omandiks, koos kõigi 
sellega seotud lisade ja õigustega.

Selle vastu, Poola valitsus loovutab ja annab üle tagastamatult Keiserlikule Austria 
valitsusele need omandid ja hüpoteegi kapitalid, milliseid endise Zamosc ringkonna vaimulikkond 
aga samuti tsiviil ja kiriklikud asutused, millised asuvad selles territooriumi osas, valdavad Austria 
Galiitsias, sellisel kujul, nii nagu need omandid ja kapitalid on kantud nimekirja tähe B all, nagu ka 
eelmainitud nimekiri, asub käesoleva artikli lisas, olles allkirjastatud vastastikuste volinike poolt.



Peale selle, Poola valitsus loovutab ja annab tagastamatult üle Keiserlikule Austria 
valitsusele võlasummad, milliseid arvestati vaimulikkonnale, aga samuti praeguse Poola 
Kuningriigi tsiviil ja kiriklikele asutustele, millised olid moodustunud Austria riigivõlapaberite 
protsentidest ja kaetud obligatsioonidega, milliseid nimetatakse Hofkammer-Obligationen, mis on 
loetletud siin lisatud nimekirjas tähe C all, ja mis on allkirjastatud vastastikuste õukondade volinike 
poolt.

Need obligatsioonid tagastatakse natuuras Austria Keiserlikule valitsusele, T. M. ja K. 
Apostelliku Majesteedi voliniku allkirja vastu, arvestades selle hulka igal juhul need, millised juba 
asuvad sellel valitsusel või olid ära põletatud, kaduma läinud või kaotatud.

Mõlemad kõrged lepingupooled, loobudes ühesugusel määral igasugustest nõudmistest 
endistest ja jooksvatest tuludest ja kasudest omanditelt, summadelt ja kapitalidelt, milliste 
loovutamist määratletakse käesoleva artikliga, oletatakse, et nende tulude ja protsentide saamine, 
nagu ka omand kõigele, mis oli juba soetatud sellel alusel sekvestri all oleku ajal, hakkavad 
kuuluma sellele kahest valitsustest, millise valduses loovutatud fondid osutuvad olevat.

Artikkel III.

Nii, nagu Artikkel II otsused puudutavad ainult käesolevale artiklile lisatud tabelites  
mainitud varasid ja kapitale, siis on iseenesest mõistetav, et nad ei saa tuua kaasa mitte  mingit 
vaimulikkonna ja selle või teise riigi asutuste õiguste rikkumist teistele samasugutele omanditele, 
milliseid siin ei ole mainitud. Sellisel viisil, kui hiljem osutusid olevat kapitalid või siis mingid 
tulud, millised on Poolas panditud ja mis kuuluvad Austria asutustele, millised ei olnud võetud 
nimekirja A või siis vastupidiselt, varad, millised kuulusid Poola asutustele, mis asuvad Austria 
valdustes, millised ei ole võetud nimekirja B, siis hakkab sõltuma sellest ja teisest kahest riigist 
õigus anda nende asutustele sarnaste varade kasutamine või hakkavad neid otsima igal viisil ja 
vahenditega, millised on seadusega antud ja igaüks huvitatud pooltest säilitab alatiseks ajaks õiguse 
korraldada vabalt sarnast omandit. 

Seda sama korda hakatakse järgima kõikide summade suhtes, millised kuuluvad Poola 
Kuningriigi asutustele ja mis on paigutatud Austria riiklike fondide protsentidesse, millised ei ole 
võetud nimekirja tähe C all, milline on lisatud Artikkel II juurde.

Samamoodi välistatakse loovutustest, millised on otsustatud Artikkel II, kõik fondid, 
summad ja kapitalid, millised kuuluvad vaimulikkonnale või Kraakovi Vabalinna asutustele ja mis 
on panditud Ida Galiitsias või paigutatud Austria riiklike fondide protsentidesse. Nende fondide 
vaba korraldamise õigus säilitatakse kogu oma täiuses Kraakovi valitsusele ja sellest huvitatud 
asutustele.

II.

Stiftungsfond.

   Artikkel V.

Austria keiserlik valitsus kohustub tagastama Poola Kuningriigile selle osa endise Ida 
Galiitsia asutuste fondidest, nn. Allgemeiner Westgalizischer Stiftungsfond, milline 1809 aastal jäi 
selle valitsuse valdusesse;  milliseid fonde tulevikus ei kallutata kõrvale asutuste põhikirjadega 
viidatud sihtotstarbest.

Lõpliku arvestusese järgi tuleneb neist fondidest, et Austria osutub selles asjas võlgu olevaks 
Poola valitsuse suhtes, kosokõlas nimekirjaga tähe all D, mis on sellele artiklile lisatud ja 
allkirjastatud vastastikuste volinike poolt, summas kolm miljonit sada üheksakümmend viis tuhat 
kuussada kaheksa saksa floriini kolmkümmend neli ja veerand kreutzerit (3.195,608 saksa floriini 
34¼ kr.) erinevates obligatsioonides ja summas seitsesada viiskümmend kuussada üheksakümmend 



neli saksa floriini 2 kreutzerit (750,694 saksa floriini 2 kreutzerit) käibel olevas sularahas; Austria 
Keiserlik valitsus teostab selle võla väljamaksmise järgmises artikklis sätestatud viisil.

Artikkel VI.

Obligatsioonid, millised on kantud nimekirja tähe D all, milline on listud eelmisele artikile 
ja milline sisaldab ülalmainitud summa kolm miljonit sada üheksakümmend viis tuhat kuussada 
kaheksa saksa floriini kolmkümmend neli ja veerand kreutzerit (3.195,608 saksa floriini 34¼  
kreutzerit), antakse üle natuuras, kuue nädala pärast peale käesoleva konventsiooni 
ratifitseerimiskirjade vahetamist, või kui võimalik, siis ka varem, T. M. Ülevenemaalise Keisri ja 
Poola Kuninga poolt volitatud komissari kätte ja ta allkirja vastu.

Sellest üleandmisest jäetakse igal juhul välja nn. Kriegsdarlehns- und Lieferungs-
Obligationen obligatsioonid, millised on võetud nimekirja numbrite 48, 49, 50, 51 ja 52 all, millised 
moodustavad summas üheksakümmend tuhat seitsesada viiskümmend üheksa saksa floriini 
viiskümmend ja pool kreuzerit (90,759 saksa floriini 50½ kreutzerit), millised obligatsioonid, 
muutudes 17. (29 ) juuni 1821 aasta konventsiooni jõul erandlikult Poola Kuningriigi kohustuseks 
ja ei saa seetõttu olla peetud Austria Keiserliku valitsuse suhtes võlakohustuseks, jäävad selle 
valitsuse kätte. 

Mis puudutab summat seitsesada viiskümmend tuhat kuussada üheksakümmend neli saksa 
floriini 2 kreutzerit (750,694 saksa floriini 2 kreutzerit), milline tuleb tasuda sularahas, milline peale 
sellest neljakümne kolme tuhande viiskümne viie saksa floriini ja kahekümne ühe kreutserilise 
(43,055 saksa floriini ja 21 kreutzerit) käibel olevas rahas hüvituse väljaarvamist, milline on 
määratletud Artikkel IV Austria Keiserliku valitsuse kasuks, vähendatakse kuni seitsesada seitsme 
tuhande kuuesaja kolmekümne kaheksa floriini, 41 kreutzerini (707,638 flor. 41 kreutz.) kehtivas 
rahas, siis see viimane summa makstakse Austria Keiserliku riigikassa poolt käibel olevas rahas, 
kahekümnelistes kreutzerites, kuue võrdse tähtaja jooksul, saja seitsmeteistkümne tuhande 
üheksasaja kolmekümne üheksa floriini neljakümne seitsme kreutzeri kaupa (117,939 flor. 47 
kreutz) iga kord. Esimene tähtaeg saabub alles 1. novembril 1828 aastal, teine 1. mail 1829 aastal ja 
nii edasi, kuue kuu järel, igal 1. mail ja igal 1. novembril, nõnda et kuues ja viimane makse leiab 
aset 1. mail 1831 aastal. 

Esimeseks tähtajaks lisatakse aastase tähtaja protsendid, summalt sada kaksteist tuhat 
kakskümmend üks floriini kakskümmend neli kreutzerit (112,021 flor. 24 kreutz.), millised 
moodustavad kokkuvõttes kapitalid, millised tuleb tasuda koos protsentidega, millised protsendid, 
lugedes osalt 4, osalt aga 5 sajale, mis moodustavad neli tuhat üheksasada üheksakümmend seitse 
floriini seitseteist ¾ kreutzerit (4,997 flor. 17¾ kreutz.) kehtivas rahas, kahekümne kreutzelites. 
Järgnevatel tähtaegadel ei kaasne mitte mingeid protsentide suurenemisi, nii nagu nad puutuvad  
fondidesse, millised nende olemuselt protsente ei too. 

Ülalpool määratletud maksed teostatakse Lvovi ((Leopol)) piirkondlikus riigikassas 
komissari kätte ja tema allkirja vastu (templimaksu maksmiseta), kes on sel eesmärgil 
komandeeritud Poola Kuningriigi valitsuse poolt ja on selleks varustatud vastavate heas ja 
ettenähtud vormis esitatud volitustega.

Artikkel VII.

Eelmises artiklis Austria Keiserliku valitsuse poolt võetud kohustuse tulemusel kohustub 
Poola Kuningriik omaltpoolt, rahuldada need nõudmised, millised Kraakovi Vabalinn hakkab 
õiguslikult esitama selles endise Ida-Galiitsia Stiftungsfondi osas, millise Poola valitsuse 
tagastamine peab järgnema käesoleva konventsiooni Artikkel V otsuste jõul, ja sellisel viisil ei saa 
tulevikus selle asja suhtes esitada Austria valitsusele mingeid nõudmisi.

Artikkel VIII.



Ühe ja teise poolt artikkel III vastuvõetud varade, milliseid  ühe või teise riikidest 
vaimulikkond ja asutused  võivad vallata teise provintsides, sõltumatult käesolevas konventsioonis 
määratletud printsiipide jõul vahetusest, vaba korraldamise suhtes: mõlemad kõrged lepingupooled 
tunnistasid, et Austria riiklikud obligatsioonid, millised on antud üle praeguse Poola Kuningriigi 
võimu all olevale vaimulikkonnale või asutustele, kuna need ei ole võetud obligatsioonide hulka, 
millised on loovutatud Austria Keiserlikule valitsusele käesoleva konventsiooni artikkel II alusel ja 
millised on kantud nimekirja tähe C all, aga samuti need, millised moodustavad osa endise Ida-
Galiitsia Stiftungsfondist ja on kantud  nimekirja D tähe all, milline on lisatud Artikkel V juurde, 
millega vabastatakse kõigi korralduste alt, millistele on allutatud Austrias riiklikud obligatsioonid, 
mis kuuluvad fondidele, asutustele või mingitele korporatsioonidele ja millised raskendavad nende 
vaba võõrandamist, rikkumata sellega seda, mis on otsustatud Artikkel V endiste endise Ida-
Galiitsia asutustele kuuluvate varade suhtes. 

Selle otsuse tagajärgi hakatakse samamoodi rakendama obligatsioonide suhtes, millised 
kuuluvad Kraakovi vabalinna vaimulikonnale ja asutustele ning selle valitsus hakkab 
((võõrandama)) kooskõlas täieliku vastastikulisuse prinsiibiga.

III.

Nn. „Hofkammer-Obligationen“ obligatsioonid, millised on antud välja endiste surnud 
kuninga Stanislas-Auguste ja Poola Vabariigi võlgade katteks.

       Artikkel IX.

Õukonna rahanduskoja obligatsioonid (K.K. Hofkammer-Obligationen), millised, summas, 
milline vastab vastavalt Poola kuninga ja Vabariigi võlgade iga osa summale ja millised on 15 (26) 
jaanuari 1797 aasta konventsiooniga endapeale võetud Austria poolt, olid antud välja ja 
väljamaksmiseks antud Austria valitsuse poolt, hakkavad olema käsitletud neil samadel alustel nagu 
ka teised samasugused Austria riigivõla paberid ja Poola Kuningriigi ja Kraakovu  vabalinna 
alamad, kes valdavad sarnaseid obligatsioone, hakkavad kõigis suhetes võrdsustatud teiste selle 
kategooria riiklike krediitoritega; selle tulemusel nad hakkavad kasutama kõiki kasusid, millised 
olid või võivad olla tulevikus antud sellele krediitorite klassile.

  IV.

Tarned, millised on tehtud vene vägedele 1805 – 1806 aastatel.

                     Artikkel X.

Need praeguse Poola  Kuningriigi ja Kraakovi vabalinna alamatest, kes olid seni endises 
Lääne Galiitsias ja Zamosce ringkonnas Austria alamad, kes osalesid Austria Keiserliku valitsuse 
korraldusel vene vägedele, nende Austria valdustest läbimarrsimise ajal 1805 ja 1806 aastatel, 
tarnete tegemisel, ja kes omal ajal Austria keiserliku valitsuse korral tehtud arvete kustutamisel ei 
pöördunud selle hüvituse osa, millist nad pidanuks saama, kättesaamiseks ja jäid seetõttu tasust 
ilma, lubatakse Ida-Galiitsia valitsuse poolt Lvovis selles asjas pretensioonid rahuldada komissari 
vahendusel, kes nimetatakse sel eesmärgil Poola Kuningriigi valitsuse poolt ja nad saavad oma 
hüvituse sellesama arvestuse järgi ning viisil, millise järgi teostati arvestust ja hüvitamist sarnaste 
sõjaväele tehtud tarnete eest isikutega, kes esitasid dokumendid oma nõudmistega õigeaegselt.

            Artikkel XI.



Tarnete eest hüvitamist, millistest mainitakse eelmises artiklis, hakatakse teostama, selle ja 
teise poole poolt, kolme kuu ja viieteistkümne päeva pärast, peale käesoleva konventsiooni 
ratifitseerimist, või ka varem, kui see osutub võimalikuks ja see töö viiakse lõpule hiljemalt kuue 
kuu pärast, lugedes päevast, mil Poola Kuningriigi valitsuse poolt volitatud  komissar hakkab 
Galiitsias selles asjas Austria võimudega  pidama esimest nõupidamist.

Ülalmainitud tähtaja lõppemisel, igasugune uus selline nõudmine kuulutatakse alatiseks  
tühiseks ja seda ei võeta mingil juhul enam arvesse.

Artikkel XII.

Ülalpool esitatud likvideerimise lõpetamise lõpplik summa, millise Autria keiserlik valitsus 
tunnistab mainitud tarnete hüvitamiseks, makstakse välja üks kord ja sularahas, nelja nädala jooksul 
Lvovis riigikassa provintsi osakonnas ja see teostatakse selleks, Poola Kuningriigi  valitsuse 
kohustusega hüvitada oma alamatele  spetsiaalselt volitatud Poola komissari käest ja kviitungi 
vastu, ja võimalikult lühikese aja jooksul teha korraldus Kraakovi Vabalinna valitsusele selle osa, 
milline tuleb maksta selle riigi elanikele, üleandmise kohustuse.

         V.

           Tagastamine.

           Artikkel XIII.

Selleks, et tagada kogu oma täiuses ja terviklikkuses 3. mai 1815 aasta Viini traktaadi 
Artiklite 35, 36 ja 37 otsuste täitmine, millised puutuvad vastastikust pantide, tagatiste ja arhiivide 
tagastamist, asutakse selle tagastamisele sellel eesmärgil kummagi valitsuse poolt nimetatud 
komissaride kaudu, kes on kohustatud kõigis punktides täpselt kooskõlastama vastastikku, allpool 
kehtestatud printsiipide järgi,  ja nende tagastamisele kuuluvate asjade hulka võetakse kõik asjad, 
millised puutuvad Kraakovi Vabalinna territooriumi ja selle ringkonna  elanikesse.

A. Pantide tagastamine.

Artikkel XIV.

Kõik hoiused, millise kvaliteediga või nimetusega nad ka ei olnud, millised enne 14. 
oktoobrit 1809 aastat asusid endise Lääne Galiitsia kohtu- või administratiivsete võimude valduses 
ja millised olid antud hoiule säilitamiseks tribunalide või ringkondade kassadesse või siis kantud üle 
Austria keiserliku valitsuse korraldusega vastastikustest deposiitkassadest riigikassasse, või siis, 
kantud üle 1809 aasta sõja ajal teistesse Austria provintsidesse, et tagada nende julgeolek vaenlase 
vägede  kallalekippumise eest, tagastatakse täielikult, ilma mahaarvamisteta, Poola Kuningriigile.

Samuti toimitakse endise Zamosce ringkonna  pantidega, kohtulike või administratiivsetega, 
millised samasugustel põhjustel olid üle kantud riigikassasse või viidud üle teistesse Austria 
Monarhia provintsidesse või samuti, antud hoiule Lvovi kohtutesse ja provintsi võimudele, milliste 
õiguspädevus laienes enne 14 oktoobrit 1809 aastat selle ringkonna territooriumile ja elanikele 
sedavõrd, kui need ja teised ei olnud tagastatud kas endise Varssavi hertsogiriigi komissaride või 
praeguse Poola valitsuse komissaride poolt.

Selle vastu Poola Kuningriigi valitsus annab korralduse Austria Keiserlikule valitsusele 
eranditult kõigi pantide, millised kuuluvad Kraakovi  ringkonna isikutele, kogukondadele või 
korporatsioonidele, milline oli 1815 aasta traktaadi järgi ühendatud Austria valdustega, kuivõrd 
need pandid jäävad veel Poola kohtu- või administratiivsete võimude kätte, tagastamiseks. 



Artikkel XV.

Vastastikune kõigi hoiuste tagastamine teostatakse järgmisel viisil:
a)Hoiused, millised seisnevad dokumentides või mingites obligatsioonides, väärtesemetes 

või sarnastes asjades, kuld või hõberahas, tagastatakse natuuras sellisel kujul millises nad asusid 
paigutamise hetkel.

b)Väärtused, millised olid paigutatud endistesse pangapiletitesse (Bankozettel) või 
biljoonides ((pr. billon, vanemal ajal madalaprooviline hõbe vahetusraha müntimiseks; b-münt, 
vahetusraha (harilikult vasest v. pronksist), mille nominaalvärtus ületab mündis sisalduva metalli 
reaalväärtuse. V.s.)), arvestatakse ümber keskmise kursi järgi, millist omasid endised paberrahad 
1809 aasta detsembris ja tagastatakse sellise arvestuse järgi, vaatamata sellele, et see on Austria 
tavalise raha seaduste vastane, ilma mingite mahaarvamisteta.

c)Pandid, millised olid kohtukorras müüdud, asendatakse samasuguste väärtustegga, 
millised selleks ostetakse. Need väärtused, kui nad seisnevad Bankozettel´ites, või siis biljoonides, 
arvestatakse välja ja hüvitatakse eelmises punktis ((paragrahvis kirjeldatud viisil.

d)Pantide suhtes, millised on mingil viisil kaotsi läinud või kaotatud, taastatakse järgmisel 
viisil nende maksumus:

Kui nad oli kuld- või hõberahas .- siis nende rahade tegeliku kursi järgi.
Kui need olid antud paberrahades või biljoonides – siis punktis b) kirjeldatud arvestuse järgi.
Aga kui need seisnesid väärtasjades, siis hoiuste raamatus märgitud hinnangu või taksi järgi 

ja kui nad olid antud kuld või hõbeasjades – siis mainitud raamatus märgitud kaalu ja proovi järgi.
e)Kui Kraakovi piirkonna hoiuste hulgas osutusid olevat paberahas esitatud summad 

(Cassenbilleten), või biljoonides enne endist Varssavi Hertsogiriiki, teeb Poola  valitsus korralduse 
nende Poola Kuningriigis käibivas rahas nominaalväärtuses taastamiseks. 

Artikkel XVI.

Vastastikulisuselt säilitatakse õigus pidada kinni tagastamisele kuuluvatelt hoiustelt kõik, 
mis võis neilt maha arvata vastavate administratiivsete võimude või kohtukohtade seaduslike 
otsuste alusel selle maa riigikassa või eraisikute, kogukondade või kororatsioonide  kasuks, millises 
mainitud hoiused tegelikult asuvad, kuivõrd igal juhul need otsused või lahendused olid välja 
kuulutatud viimases instantsis enne kõrgema võimu muutumist.

B. Tagatiste tagastamine.

Artikkel XVII.

Igasugused ametnike ja vastutavate agentide  või riiklike mõisate rentnike või tulude 
vastased hagid ja nõudmised, kuivõrd need isikud, seoses ülemvõimu muutumisega, asusid välja  
suhetest ja kohustustest, millistes nad seisid senini oma valitsuse ees, kustutatakse igaveseks ajaks 
ja ei neid ei loeta enam mitte mingiks ettekäändeks.

Artikkel XVIII.

Eelnevas artiklis sätestatud otsuste tagajärjel, kõik tagatised, millised on antud enne 14 
oktoobrit 1809 aastat isikute poolt, kes olid siis Austria valitsuse alamate või ametnike hulgas ja 
pärast praeguse Poola Kuningriigi või Kraakovi vabalinna alamad, millised tagatised asusid Austria 
valitsuse administratiivse- või kohtuvõiomude ametkonnas ja jäävad veeel selle valitsuse kätte, kuid 



hakkavad olema antud üle Poola Kuningriigi valitsusele.
a)Kuna ülalmainitud isikud lahkusid 14 oktoobriks 1809 aastal Austria teenistusest või 

kohustuslikest suhetest selle riigiga ja kuna neid puudutavad tagatised olid esitatud nende endi poolt 
või nende eest teiste isikute poolt, kes said sel ajal endisr Varssavi Hertsogiriigi alamateks, aga 
seejärel praeguse Poola Kuningriigi või Kraakovi vabalinna alamateks; - on iseenesest mõistetav, et 
juhtumil, kui tagatis, milline on esitatud teise eest, moodustab isiku omandi kes on pöördunud 1809 
traktaadi järgi Varssavi Hertsogiriigi alamaks, aga hiljem praeguse Poola Kuningriigi või Kraakovi 
vabalinna alamaks, see tagatis, samamoodi, tagastatakse samuti Pooal valitsusele, jäi aga isik, kelle 
eest oli tehtud tagatis või mitte, peale 14. oktoobrit 1809 aastal, Austria valitsusega sõlmitud 
kohustuslikesse suhetesse.

b)Kuna tagatise esitanud või nende pärijad, on elama asunud käesoleval ajal Poola 
Kuningriigis või Kraakovi vabalinnas. 

Artikkel XIX.

Eelmises artiklis sätestatud üldise reegli alt jäetakse välja tagatised, milliseid oli kasutatud 
kas tervikuna või mingis selle osas, lõpliku otsuse alusel, milline oli tehtud viimases instantsis enne 
14 oktoobrit 1809 aastat, defitsiitide või kahjude katteks, millised tekitatud tagatiste esitajate poolt 
või isikute poolt, kelle eest tagatis esitati. Sarnasel juhul valitsus , kelle käsutuses tagatis asub, 
tagastab teisele ainult osa, milline jääb peale käendaja või selle eest, kelle eest oli esitatud tagatis, 
mis jääb peale hüvituse mahaarvamist.

Artikkel XX.

Artikklite XVIII ja XIX otsuseid hakatakse rakendama kõikides suhetes tagatiste puhul, 
millised on esitatud enne 3. maid 1815 aastat isikute poolt, kes olid siis endise Varssavi 
Hertsogiriigi alamad või ametiisikud ja kellest said hiljem Austria alamad, millised tagatised, 
juhtudel mis sarnased nendele, millised on nähtud ette Artikkel XVIII, tagastatakse Austria 
keiserlikule valitsusele, pidades kinni eranditest, millised on sätestatud Artikkel XIX, aga nimelt 
väärtuste suhtes, millised on tagatiseks esitatud, millised enne kõrgema võimu üleminekut, olid 
määratud, viimase instantsi otsuse jõul, defitsiitide ja tagatise esitanud isikutele või nende poolt, 
kelle eest oli tagatis esitatud, kahjude katmiseks.

Artikkel XXI.

Juhtumil, kui osutus võimatuks leida käendaja või tepa järglaste käesolev elukoht, jääb 
tagatis valitsuse kätte või antakse üle selle riigi valitsusele kelle valduses asub tema või tema 
pärijate avaldusest teada olev viimane elukoht.

Artikkel XXII.

Tagatised, milline on tunnistatud ülalesitatud põhimõtete alusel tagastamisele kuuluvateks, 
kuna need seisnevad:

dokumentides, paberites või mingites obligatsioonides;
väärtesemetes või teistes sarnastes esemetes; 
sularahas, s.t. kuld- ja hõberahades;
endistes Austria pangapiletites või peenrahas, või 
endise Varssavi Hertsogiriigi kassapiletites, nn. Cassabilleten, tagastatakse viisil, milline on 

näidatud sarnaste juhtude puhuks Artikkel XV hoiuste tagastamisel.
Sellist korda rakendatakse ka tagatiste suhtes, millised võinuks olla kaotsi läinud või 



kaotatud.

Artikkel XXIII.

Juhtumil, kui tagatis, milline on esitatud sularahas või assignaatides, oli käendaja poolt 
väljendatud  formaalse või vaikiva nõusolekuga , paigutatud protsentidest erakätesse või riiklikule 
asutusele, siis võib juttu olla ainult dokumendi või obligatsiooni tagastamisest, milline on saadud 
sellelt kapitalilt või obligatsioonilt, kuna viimane juhtum ei olnud käendja poolt ette nähtud või 
kuna nende äravõtmine ei olnud väljaspool õiguspädevust ja selle võimu asjaajamises, kelle 
valduses tagatis asub, kuna sel viimasel juhtumil hakkab käendajast sõltuma väljanõudmise 
menetlemine.

Artikkel XXIV.

Tagatised, millised on esitatud riiklikes obligatsioonides, hävitatakse obligatsioonide 
tagatiseks üleviimise teel.

Artikkel XXV.

Tagatisi, millised on esitatud hüpoteekide kujul kinnisvarale, käsitletakse kui mitte mingeid 
tagajärgi omavateks ja neid puudutavad kirjutused tõmmatakse hüpoteegiraamatust maha, säilitades 
vormi, milline on kehtestatud sarnase akti seaduslikuks teostamiseks, millise aluseks hakkab olema 
käesolev otsus.

C. Arhiivide väljaandmine.

Artikkel XXVI.

Kõik arhiivid, administratsiooni aktid, kaardid, plaanid, dokumendid või mingisugused 
kirjad, millised puudutavad endise Lääne Galiitsia või Zamosce ringkonna territooriumi, eraisikuid, 
kogukondi või korporatsioone, kuivõrd need asuvad veel mingil võimalikul põhjusel Ida Galiitsias 
Austria kohtu-. administratiiv-, või rahandus-võimude käes, need tagastatakse kogu täiuses 
praegusele Poola Valitsusele.

Samuti toimitakse kõigi aktidega, millised puutuvad ülalmainitud provintsidesse, millised 
võinuks olla veel Austria keskarhiivides Viinis, nii kohtu, aga administratiivses. Sellest jäetakse 
välja vaid asjad, millised puudutavad Austria valduste terviklikkust, milliseid ei saanud eraldada, 
ilma, et sellega ei oleks rikutud täiuslikkust muude provintside arhiivides ja sel viimasel 
juhtumilAustria keiserlik valitsus kohustub saatma omal arvel Poola Kuningriigi või Kraakovi 
vabalinna valitsusele  koopiad ja väljavõtted, milliseid hiljem nimetatud valitsused või nende 
alamad võinuks vajada.

Teisest küljest, Poola valitsus teeb korralduse Austria keiserlikule valitsusele kõikide aktide 
ja igasuguste dokumentide, millised puutuvad Kraakovi ringkonna territooriumi, alamaid, 
kogukondi ja korporatsioone, kui sellisd aktid ja arhiivid mingil põhjusel võinks olla veel praeguse 
Poola Kuningriigi kohalike või kesksete kohtulike või administratiivsete võimude valduses, 
eraldamise ja tagastamise korralduse.

Artikkel XXVII.

Kõikidel juhtudel, kui paber, dokument või mingi akt võiks olla üldiselt tarvitatav 
mõlemates riikides, siis täidetakse täpselt 3. mai 1815 aasta traktaadi Artikkel XXXVI sätestatud 
reeglit ja nimelt: et seda akti valdav riik peab oma kulude ja kirjadega saatma teisele poolele selle 



seadustatud koopia.

Artikkel XXVIII.

Mõlemad kõrged lepingpooled, kolme kuu kestel, lugedes käesoleva konventsiooni 
ratifitseerimise kuupäevast, anavad vastavate võimude vahendusel, eelpool sõnastatud artiklites 
sätestatud eeskirjade alusel, kõikide arhiivide, hoiuste ja tagatiste eraldamise korralduse, nõnda, et 
peale selle tähtaja möödumist, komissarid, kes peavad selle ja teise poole poolt sel eesmärgil 
nimetatud olema ja Lvovis kogunema enne ülalnimetatud tähtaja möödumist, võiksid viivitamatult 
asuda nende erinevate esemete väljaandmise juurde, et nende töö ei kohtaks mingeid viivitusi ja 
takistusi ja et need võiksid olla lõpetatud  kuue kuu pärast või siis, kui see osutub võimalikuks, siis 
ka varem, lugedes vastastikuste komissaride esimesest konverentsi päevast.

VI.

Üldised korraldused.

Artikkel XXIX.

Selleks, et tagada kiire ja igakülgne erinevate otsuste, millised on sätestatud eelnevates 
artiklites täitmine, aga samuti selleks, et hoida ära mõlemate valitsuste, nende alamate vahel tekkida 
võivad arusaamatused, leppisid kokku kirjutada käesoleva konventsiooni sisu kohustuslikku 
protokolli mõlemate poolte volinike allkirjadega ja lisaks ministrite – mõlemate poolte õukondade 
vahendajate – liitumine; milline protokoll hakkab omama seda sama jõudu ja mõju, nagu see oleks 
siin võetud selle konventsiooni koostisosaks*).

*)Märkus. Traktaadi Nr. 132 on lisatud kaks protokolli, millistest üks on nimetatud 
„selgitavaks protokolliks“ ja on trükitud ära, muuseas Neumani poolt (t. IV, p. 160 etc.). Seda 
protokolli mainitakse samuti ülalsõnastatud lepingu Artikkel XXIX. 

Ainiti, võttes arvesse seda, et selles „Protocole exlicatif´is“ ainult väga üksikasjalikult 
esitatakse küsimuste ja pretensioonide „tekkimine ja kogu ajalugu“ millised lahendati 
likvideerimise konventsiooniga, milliste äratrükkimine näis meile liigne.

Artikkel XXX.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatake kahe ku 
pärast, või varem, kui see osutub võimalikuks. 

Selleks kinnituseks jne.
See juhtus Viinis 29. aprillil 1828 aastal.
(L.S. )Tatitcheff. (L.S.) Metternich. (М.П.)Татищевъ. (М.П.) Меттернихъ.
(L.S.)Thomas                                    (М.П.)Фома Гра-  (М.П.) Графъ Петеръ
 Grabowsky.     (L.S.)Pierre Comte         бовский.                       Гёсъ.
                               de Goöss.

*****



Nr. 133.

1829 a. 28 juuli (10 juuli). Austria ja Venemaa vahelise piiri lõplik demarkatsiooni Akt, mis 
sõlmitud Radziwilowis.

((F. Martensi kommentaar.))

Mida jäigemaks muutus Porta oma järeleandmatuses, seda vältimatuks muutus tema ja 
Venemaa vaheline sõda, seda kahemõttelisemaks muutus Viini kabineti käitumine. Tatitchew teatas 
Viinis, et kõik prints Metternichi jõupingutused olid suunatud sellele, et isoleerida Venemaad 
Inglismaa ja Prantsusmaa vahelise kokkuleppega, ühest jaTürgiga teisest küljest. Kui aga Keiser 
Nikolai oli sunnitud Türgile sõja kuulutama, Austria hakkas relvastuma ja koondama vägesid 
Venemaa piiridele ja Transilvaanias.

Venemaa valitsus ei lakanud suurima tähelepanuga jälgimast Viini kabineti iga sammu. Ta 
suhtus tiesti külmavereliselt Austria ja Inglismaa katsetesse hävitada säravate võitude vilju, 
milliseid olid vene väed saavutanud türklaste üle. Märkimisväärses 1828 aasta 
oktoobrimemorandumis tõestas kr. Nesselrode, et kõigi intriigide käekäik hakkab täielikult sõltuma 
vene relvade edust. „Mida suudab poliitika“, küsis ta, - „kui temast mittesõltuvad asjaolud ja 
milliseid paljastada ta ei suutnud, purustavad tema arvestused ja ei toeta tema tegevusi?“ Kui aga 
käsitleda nelja suurriigi suhtumist vene.türgi sõtta – ei saa jääda tähele panemata, et Preisimaa 
tegutseb kohusetundlikult Venemaa suhtes, Prantsusmaa samuti, Inglismaa aga alustab sõda väid 
kõige äärmisemal juhtumil. Mis aga puutub Austriasse, siis tema poliitika türgi asjades oli täiesti 
algusest peale puhanguline. Sellisena kestab see edasi. Teiste sõnadega, ta oli ja on edasi 
kahepalgeline“. Austria poliitika, oma vastutegevuses Londoni õukonnale, viis Navarini lahinguni; 
ta külvas Portale enesekindlust ja kutsus selle kaudu esile tõelise sõja. Lõpuks nüüd Austria 
avalikult relvastub ja selle kaudu toetab türklastes vastupanu vaimu. Pidades silmas neid asjaolusid 
kr. Nesserode soovitab järgmise tegevusviisi: „Kui“ järeldab ta, - „Austria kogub vägesid, siis meie 
omad on juba koos: kui ta võtab laene, siis meie fondid on valmis isegi kahekordseks sõjaks ja  sel 
päeval, kui me ilmselt näeme vaenulike kavatsuste tõendid, siis vastulöögi andmise õigus 
ebaõiglasele kallaletungile annab meile isegi selle ennetamise õiguse ja seda meie ka kasutame“.

Seejuures, vastavalt vene relvade edule Balkani poolsaarel suurenesid Austria ja Inglismaa 
jõupingutused , et segada Venemaad oma võitude viljade ärakasutamisel. Prints Metternichi 
õhutusel Pariisi ja Londoni kabinetid, 1828 aasta detsembris, tegid Venemaale ettepaneku lähtuda 
sellest seisukohast, et Porta võtab vastu juulikonventsiooni ja seejuures, teeb oma saadikutele 
Konstantinoopolis korralduse asuda selles suhtes Türgi valitsusega vahetutesse läbirääkimistesse. 
Kuid, tõestab kr. Nesselrode oma 15. detsembri 1828 aasta ettekandes, et Venemaa ei saa lubada 
vaidluses Ottomani imperiumiga vahendustegevust. See oleks vastuolus kõigi tema Idapoliitika 
legendidega.  Seepärast valitsus ei saa võtta vastu inglise-prantsuse ettepanekuid. Kuid selleks, et 
hoida selle äraütlemise kaudu ära juulikonventsiooni hävimine ja et mitteanda toitu Venemaa 
vastastele diplomaatilistele salasepitsustele, tegi krahv ettepaneku jätkata läbirääkimisi ainult 
Inglismaa ja Prantsusmaaga piiride tulevase saatuse üle ja Kreeka riiklikust korraldusest. Vaid siis, 
kui kolme riigi vahel jõutakse neis küsimustes üksmeelele, oleksid läbirääkimised Türgiga kohased 
ja sihipärased.

Selline oli vahend, millise kaudu Venemaa valitsus soovis ära hoida suhete katkestamist 
Inglismaa ja Prantsusmaaga ja et paralüseerida Austria vaenulikud tegevused. Pidades silmas aga 
äärmist hädavajadust kõrvaldada igasugune kahtlus Viini kabineti tegelike kavatsuste suhtes, oli 
Tatitchewile tehtud ülesandeks nõuda prints Metternichilt selgitusi tema sepitsuste kohta Londonis 
ja Pariisis. Saadikule oli kästud teatada otse Austria kantslerile, et Venemaa valitsuse kätes on 
positiivsed andmed tema poliitika kahepalgelisuse kohta.

Tatitchev oli veendunud, et Austria jääb Türgi vastase sõja ajal neutraalseks, kuna nii väed, 
ega ka rahaasjad ei luba tal asuda Venemaa vastaste poolele. Seejuures, Austria poliitika paistis alati 



silma „kahemõttelisusega“. (Депеша 16-го (28-го) сентября 1828 г.). Ainiti, pidades silmas oma 
valitsuse käske, pöördus saadik Austria relvastumise asjus selgituste saamiseks otse Metternichi 
poole . Prints eitas neid relvastumisi. Siis Tatitchew väitis temale, et Venemaa on sunnitud 
paigutama Austria piirile vägede observatsiooni-korpuse. Selle peale kantsler hüüatas: „See sõltub 
meist, kuid ma teatasin teile, et kui te koondate piirile isegi sadatuhat inimest, me ei liiguta ühtegi 
trummimeest. Sõda kahe keisririigi vahel on mõeldamatu“.  Selle peale Metternich lisas, et ta annab 
krahv Ficquelmont´ile instruktsioonid, millised kõrvaldavad igasugused kahtlused. Meie saadik 
kostis selle peale, et avalikud toimingud koos meetmetega ja käitumisega, milline ei anna põhjust 
erisugustele tõlgendustele, kõrvaldab arvatavasti viimased kahtlused. ((Депеша Татитщева 9-го 
(21-го) ноября 1828 г.).

Kuid need prints Metternichi veenmised, kahjuks, ei olnud võimelised vene valitsust 
rahuldama, et vaatamata Preisimaa, Prantsusmaa ja Inglismaa sõtta sekkumise suhtes äraütlemisele, 
Austria ikkagi jätkas Venemaa vastast tegevust. Sellel alusel anti Tatitchewile korraldus tõestada 
Metternichile, et 1)Austria ja Venemaa vahelised suhted halvenevad iga päevaga; 2)et nelja riigi 
sekkumine oleks olnud mitte miski muu, kui Venemaa vastane koalitsioon, milline, ainiti, on valmis 
enda kaitsema viimase võimaluseni, ja 3)Euroopa sekkumise kaudu hakkavad rahu tingimused 
Türgile olema veelgi raskemad. (Депеша гр. Нессельроде 26-го декабря 1828 г.). Saadik kasutas 
kõiki jõupingutusi, et selgitada Austria valitsusele kogu tema kahepalgelise poliitika 
ohtlikust.Saadik ütles Keiser Francoisile, et sõja kiirem lõpetamine sõltub märkimisväärsel määral 
asendist, millise võtab Austria. Kui ta hakkab siiralt tegema Venemaaga ja tema liitlastega koostööd 
Kreeka rahustamisel, kui ta ühineb nende jõupingutustega murda Porta vastupanu, taastatakse varsti 
rahu. 

Austria keiser soovis rahu ja kartis väga uue kampaania, milline oli alustatud Venemaa 
vägede poolt 1829 aastal, käigu pärast. (Vt. Tema kiri Keiser Nikolai I -le  28. märtsist  1829 a.).  Ta 
ei kartnud asjata Ottomani impeeriumi saatuse pärast.  Kuid samal ajal Francois I uskus ikka edasi, 
et Venemaaga rahu säilitamine on vajalik tema keisririigi elulistes huvides. Avameelsushetkel ta 
tunnistas saadikule, et tema „Keiserriik muutub putukatest kahjustatud majaks. Kui soovitakse 
lammutada üht selle osa, siis keegi ei suuda ette näha seda, palju seetõttu veel kokku variseb“. Eriti 
tegi Viini õukonda rahutuks Serbia saatus, mida ta ei tahtnud näha Venemaa kaitse all. Tatitchewi 
arvates aga kui rahustada Austriat Serbia tulevase saatuse suhtes, Viini kabinet hakkaks vähem 
ebasõbralikumalt Venemaa suhtes tegutsema. Muideks, „Jumal hoidku“, hüüatas saadik 10. (22.) 
mai kõigekõrgemale tehtud ettekandes, „selleks, et ma võtakse enesele Teie Majesteedi ees Austria 
ministri kohusetundlikkuse suhtes käendamise. Ma ei saa olla kohusetundlikkuse kaitsjaks, mida 
tegelikkuses ei ole ja minust on kaugel mõte anduda usaldusele, millisel ei ole mõistlikku alust“. 
Kuna kogu Austria poliitika, tõestas Tatitchew, „on rajatud keiser Francoisi iseloomule ja seda 
juhitakse prints Metternichi mõistusega“.

Millises suunas tegutseg prints ja milliste vahenditega ta on harjunud oma poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks tegutsema – see on teada lähimineviku ajaloost. Parun Meyendorff, olles 
1829 aasta suvel asjuriks Viinis, märkas õiglaselt, et mida enam Vene valitsus väljendab Viini 
kabinetile usaldust ja sunnib teda mõtlema, et ta soovib läheneda, seda ebasõbralikumalt ta hakkab 
tegutsema. Vastupidi, kui Viini kabinett kardab, et ta tõmbas enesele Venemaa valitsuse 
rahulolematuse, siis ta hakkab kogu jõust rabelema, et olla temale meelepärane ja vaid sel juhtumil 
ta peab oma lubadustest kinni. (Депеша барона Мейендорфа 30-го мая (11-го июня) 1829 г.).

Tõesti, kui Tatitchew kuulutas Metternichile, et tema salasepitsused Venemaa vastu on teada, 
hakkas prints palavalt end õigustama ja tõestama, et ta oli alati kõige siiram Venemaa sõber. Vähe 
sellest: ta tegi krahv Ficquelmontile ülesandeks anda Venemaa valitsusele üle Londoni, Pariisi ja 
Berliini õukondade deklaratsioonid, millistes eitatakse, et Viini kabinet tegi neile Venemaa ja Türgi 
vahel vahendamise ettepaneku. Seejuures, selle demonstratsiooni eesmärki kuigivõrd ei saavutatud. 
Venemaa valitsuse arvates, need kolma Lääne-Euroopa riigi deklaratsioonid tõestavad vaid uuesti, 
et Austria mitmeid kordi tegi vahendamise ettepaneku ja isegi andis Euroopa kongressi 
kokkukutsumise mõtte, et taastada Euroopa Lõuna osas rahu. (Депеша 17-го апреля 1829 г.).

Muideks, Keiser Nikolai pidas kasutuks jätkata poleemikat  Austria sepitsuste üle. Ta tegi 



oma saadikule korralduse unustada see lugu. Kuid samal ajal oli Tatitchewile kirjutatud ette pidevalt 
meelde tuletada, et Venemaa kunagi ei ole lubanud Ottomani impeeriumiga vahetutesse suhetesse 
kõrvalist sekkumist. Kuid kui Venemaa isegi vajaks mingi välisriigi poolseid vahenduslikke teeneid, 
siis ta kõigist viimasena pöörduks Austria poole, kuna kogu selle sõja ajal ta väljendas Venemaa 
suhtes enam pahasoovlikkust, kui kõik Lääne Euroopa riigid.  (Инструкции Татищеву от 9-го 
йюня 1829 г.).

Peale ülalesitatud faktide, oli Venemaa valitsusel veel teised, millised, tema arvates, olid 
Austria ebasõbralikkuse  ümberlükkamatuteks tõenditeks. Muuseas ta tegi Tatitchewile ülesandeks 
nõud Viini kabinetilt selgitusi järgmise juhtumi kohta. Aprillist kuni novembrini 1828 aastal 
Venemaa võimud pidevalt prahtisid Austria laevu, et viia toiduaineid Venemaa vägedele Balkani 
poolsaarel. Järsku, detsembris, kui Venemaa valitsus sõlmis Austria laevade kipperitega mõned 
uued toiduainete veo lepingud, teatas Austria konsul Odessas kipperitele, et nad tegelevad 
ebaseadusliku asjaga, Konsul viitas rahvusvahelisele õigusele ja Austria 1803 aasta dekreedile, 
millisega keelati Austria alamatel tegeleda „sõdivatele armeedele määratud asjade“ veoga. Venemaa 
valitsus protesteeris energiliselt Austria konsuli korralduse vastu. Ta tõestas, et toiduained ei kujuta 
endast sõjalist salakaupa ja seepärast, võivad neutraalsed laevad tegeleda nende veoga sõdivatele 
riikidele.. Kuid millega selgitada seda, küsis ta, et ainult peale kuue kuu möödumist Austria valitsus 
leidis, et tema alamad tegelevad ebaseadusliku asjaga? Miks prints Metternich ei kuuluta 
ebaseaduslikuks 300 Austria laeva rentimist Egiptuse paššale, et vedada Konstantinoopolisse 
toduaineid? Kas siis toiduainete vedu türklastele on seaduslik, aga venelastele – ebaseaduslik? 
(Депеша 26-го декабря 1828 г.).

Sellel juhtumil viisid energilised esildised soovitud tulemusele: juba jaanuaris 1829 aastal 
võttis Austria valitsus oma alamatelt maha Venemaa armeele toiduainete vedamisega tegelemise  
keelu.

Märgime, muideks, et sõja alguses 1828 astal Austria ja Venemaa vahel kerkis üles Austria 
neutraalse kaubanduse õiguste küsimus. Venemaa valitsus kuulutas, et ta hakkab neutraalse 
kaubanduse suhtes juhinduma 1801 aasta traktaadist, milline on sõlmitud Inglismaaga. Viini kabinet 
aga tõestas, et Austria kaubandus peab kasutama õigusi, millised on tunnistatud temal olevat 1785 
aasta novembrilepinguga (vt. Kd  II, Nr. 41), milline on sõlmitud Austria ja Venemaa vahel ning mis 
on senini kehtiv. Kuid Venemaa valitsus ei suutnud selle arvamusega nõustuda: ta väitis, et 1785 
aasta traktaat oli sõlmitud ainult 12 aastaks. Ja nii nagu ta, selle tähtaja möödumisel, ei olnud 
uuendatud, siis see kaotas kohustusliku jõu. Sellise põhjenduse vastu ei olnud Viini kabinetil miskit 
vastu väita. (Депеша Татищева 13-го (25-го) июля 1828 г.).

Alljärgneva akti eesmärgiks oli Austria ja Venemaa Euroopa Kagu valduste vahelise 
demarkatsioonijoone lõplik määratlemine.

***

                      Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Ja saagu teatavaks kõigile, keda see puudutab: T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola 
Kuningas ja T. M. Austria Keiser, Ungari, Böömimaa ja Galiitsia Kuningas, otsustades viia täide 21 
aprillil (3 mail) 1815 aastal Viinis sõlmitud sõbraliku traktaadi Artikkel XXXVIII , suvatsesid sega-
komisjoni abil parandada piiri, alates Bugist kuni Dnestrini, vene, poola ja Galiitsia provintside 
vahel mainitud traktaadi Artikkel III mõtte järgi ja peale selle Nende Majesteedid nõustusid tegema 
korralduse Bessaraabia ja Bukoviina vahelise, alates Dnestriat kuni Pruti jõeni, 
demarkatsioonijoone määratlemise ja sisseseadmise suhtes ja varustasid sel eesmärgil oma 
volitustega järgmised isikud:

T. M. Ülevenemaline Keiser, Poola Kuningas härra Frederique Auguste d´Auvray, oma 
vägede jalaväekindrali jne, ja härra Adam Bojanowiczi, Poola vägede staabi polkovnik kindral-



kortermeister jne.
T. M. Austria Keiser, Ungari , Böömimaa ja Galiitsia Kuningas, härra parun Boguslas de 

Dyke, õuenõunik jne. , ja parun Emerique de Blagoewich, kindralstaabi leitnant-kolonel  jne , kes 
volinikena, erinevate operatsioonide teostamiseks, millised on nõutavad sisuliselt neile antud 
ülesande täitmiseks, peale erinevate esilekerkinud küsimuste arutelu kaheksateistkümnel istungil 
(millistest koostati protokollid ja mis allkirjastati) ja määratledes nähtaval, täpsel ja  muutumatul 
viisil piirijoone Vene-Poola provintside ja Besaraabia, Venemaa Keisririigi poolelt, Galiitsia ja 
Bukoviina Kuningriikide vahel Austria Keiserriigi poolelt, kooskõlas ülalmainitud sõbraliku 
traktaadi artikliga sisuga ja kooskõlas seda asja puudutava mõlemate valitsuste vahel järgnevate 
kokkuleppega, aga samuti neile nende tööde ajal antud antud instruktsioonidega, peale oma 
volikirjade vahetamist, millised leiti olevat heas ja ettenähtud vormis olevateks, sõlmisid, 
allkirjastasid ja võtsid vastu järgmised artiklid: 

Artikkel I. 

Demarkatsioonijoon, milline piiritleb Venemaa Keiserriiki Vene-Poola provintside ja 
Bessaraabia poolelt, Austria Keiserriigiga  Galiitsia ja Bukoviina poolelt, millised on taastatud 
ülalmainitud  sõbraliku traktaadi Artikkel III lausete mõttes, aga samuti kooskõlas kõrgete 
lepingiliste õukondade järgnevate otsusega, oli määratletud ning märgitud kohapeal, koos 
muudatuste ja parandustega, millised on määratletud käesoleva  Akti Artikkel II, järgmisel viisil.

Alates Poola Kuningriigi, Vene-Poola provintside ja Galiitsia Kuningriigi piiride 
kokkupuutepunktist on esimesed vappidega piiripostid millised tähistavad kahe Keiserriigi vahelist 
piiri, on paigutatud järgmises korras:

Vene piiritulp asub Bugi paremal kaldal, Litowieczi küla luhal, aga Austria piiripost Bugi jõe 
vasakul kaldal, punktis kus Nusmiczka oja suubub mainitud jõkke Poola Kuningriigi ja Galiitsia 
demarkatsioonijoone posti Nr 583 lähedal, maatükil, mis kuulub sellele samale Venemaa Litowieczi 
külale.

Neist esimestest kahe Keisririigi vahelistest piiripostidest, säilitades üldise suuna Kagusse, 
tõuseb esmalt mööda Bugi voolusängi kuni postini Nr 35, kus ta eemaldub jõelt, joostes edasi , 
mööda paremat kallast, mööda piiritsooni territoriaalseid piire, kohtab jõgesid piirpostide Nr 78 ja 
81 vahel, laskub mööda teist oja piiripostide Nr 94 ja Nr. 100 vahelt, aga samuti mööda veega 
täitunud kraavi potide Nr. 179 ja 191 vahel,  läheneb piiripost Nr 196 lähedal Sudytowka jõele ja 
eemaldub sellest Nr 200 juures, langeb sellega kokku posti Nr. 208 juures ja jookseb seda mööda 
kuni postini Nr. 209, teeb seal suure pöörde mööd ,maismaad Põhja ja jõuab uuesti jõeni posti Nr. 
251 juures, millelt enam ei lahku kuni selle liitumiseni Styr jõega postide Nr. 258 juures. Selles 
vahemikus ta läbib järgmised piiritsooni asumid:

Venemaa poolel, Litowiecz, Zdzarki-male, Zdzary, Grzybowice, Zablotce, Iwanicze, 
Lachow, Samowola, Poryck, Hurszowa, Jarzembkowice, Milatyb, Strzelce, Malow, Smykow, 
Laszki, Szpi-Kolosy, Fussow, Kniaze, Ochlopow, Druszkopol, Rzyszczow, Kniaze, Ochlopow, 
Druszkopol, Rzyszczow, Buzany, Pulhany, Skryhotowy, Zhoroszow, Beresteczko, Burkaczyzna, 
maa, milline kuulub Galiitsia Strzemilcze ja Mierzwa küladele;

Galiitsia poolelt, maad, millised kuuluvad Vene Litowiezi külale, Starogrod, Pieczogory, 
Horodlowice, Ulwuwek, Skomrochy, Sokalile kuuluv mets; mets, mis kuulub Cielezile, Baranie-
Peretoki, Steniatyn, Szarpance, Luczyce, Bujawa, Leszcatow, Tartakow, Perviatycze, Spasow, 
Byszow, Torki, Stojanow, Peteweczyce, Radziechow, Sienkowa, Korezowka, Wolica-Barytowa, 
Barytow,  maa, mis kuulub vene Buzany küla vaimulikele, Uwin, Xawerowka, Mikolajow, 
Styrkowce ja Strzemilcze.

Alates ülalmainitud postidest Nr. 258 jookseb piir üles mööda Styri jõe jõesängi kuni postide 
Nr 265, jookseb sealt selle jõe paremale kaldale ja jookseb mööda piiritsooni kohalikke maade piire, 
lskub mööda Sitenka oja postide Nr 300 ja Nr 301 vahel, ületab Sloniowka oja piiripostide 308 
juures, jättes selle Venemaale ja jookseb edasi selle vasaku kalda lähedal ja suunas läbi Galiitsia 
Sznyrowi külale maade kuni piiripostide Nr. 313., ületab seal Moczychwosti oja ja jookseb uuesti 



mooda kohalike administratiivseid  piire, suundub Kagusse, tegemata märgatavaid 
kõrvalekaldumisi, laskub mööda Ikwa oja postide Nr 396 juures kuni Nr. 402. aga edasi mööda 
Okna oja postide Nr 440 ja 448 vahelt, pöördub Itta postide Nr 463 juures ja ületades Huizna oja, 
postide Nr. 516 ja 517, Nr. 553 ja Nr. 554, Nr. 557 ja 558 vahelt ja lõpuks, postide Nr. 571 ja Nr. 
572 vahelt ta jõuab Zbrucz või Podhorce jõe allikani posti Nr. 670 juures. Piiritsoonis asuvateks 
asumiteks on:

Venemaa poolel: Beresteczko, Galiitsia Strzemilcze külale kuuluvad neli tühermaad, 
Metnica, Rytkow, Potoniczna, Bezodnia, Sestratyn, Radziwillow, Suchodoly, Gaje-
Radziwillowskie, Gaje-wielkie, Drancza, Leduchow, Krulniow, Lopuszno, Wolica, Horynka-wielka, 
Iwanie, Nowy-Olexiniec,Baszuki, Hnizdycczno, Bolizuby, Kolodno, veski Kutysz, Szymkowce, 
Musurowce, Lopuszno, Keskowce, Musurowcele kuuluv maa, Wereszczaki, Pieczurna, Kutyska, 
Buhlow, Lulince, Plyska, Moskalowka, Ozochowcele kuuluv Xiedzychaks nimetatud maa, 
Wiszniowiecile kuuluv Bazarny ja Bialozurkaks nimetatav maa.

Aga Galiitsia poolelt, Strzemilcze, Smorzow, Grzymalowka, Lesznow, Metnica, Korsow, 
Sznyrow, Klekotow, Brody, Dylkowce, Gaje-Dytkowickie, Buczyna, Nakawasza, Tytylkowce, 
Popowce, Dudyn, Panasowka, Zagorze, Helawa mõis, Zatosce, Milno, Bukowina, Gatowa, Kobyla, 
Iwanczany, Dobrowody, Netreba, Nowiki, Zbaraz, Krasnosielce, Roznosynce, Kapuscince, 
Zarudeczko, Sieniahowka, Sieniawa, Szyly, Lysiczynce, Szelpakile kuuluv maa, Hnilice, Koszlaki, 
Zbrucz nimeline maa, milline kuulub vene külale Bialozurka.

Alates piiripostidest Nr. 670, mida viimati mainiti, suundub piir peaegu Lõunasse, laskudes 
mööda Zbrucz või Podhorce jõge ja piiritledes selle voolusängis olevad saared käesolevas Akti 
Artikkel II lausetes sätetatud eeskirjade järgi, ületab mitu järve, ületab nende tammid ja lõppeb 
piiripostide Nr. 1029 juures, milliste lähedal jõgi suubub Dnestrisse seal, kus lõppeb Vene-Poola 
provintside piir Galiitsias.

Selle lõigu piiritsooni asumid on:
Venemaa poolelt: Szazasnowka, Galiitsia Palczyne mõisale kuuluv maa, Awratyn, Nowa-

Grobla, Ozochowce, Sobolowka, Poczapince, Wolczakowce, Frydrykow, Woloczyska, Myslova, 
Polany, maa mis kuulub Galiitsia külale  Orzechowiec, Holochwasty, Kaniowka, Wyganka, 
Tarnoruda, Zawale, Postolowka, Zajaezki, Kurowka, Zaglowka, Martynkowce, Satanowka, 
Satanow, Herbanowka, Monaster, Krecilow, Hermanowka, Zarnowka, Holeniszczow, Kuzminczyk, 
Husiatyn, Bednarowka, Krykow, Wiktorowka, Szydlowce, Sloboda-Zielenicka, Siekierzynce, 
Zbrzyz, Zabince, Wolochy, Krasilow, Hukow, Pietniczany, Wielka-Berezanka, Puklaki, Podfilipie, 
Zalucze, Niwerka, Szystowce, Czarnokozince, Milowce, Kudrynce-dolne, Zavale, Woytkowce, 
Laszkowice ja Isakowce.

Aga Galiitsiapoolel, Zbrucz nimeline maa, milline kuulub vene Bialozurka mõisale, 
Palozynce, maa ja osa järvest, mis kuuluvad vene Awratyni mõisale, vene Nowa-Grobla külale 
kuuluv maa, Toki, Przygrodek, Medyn, Proszowce, Dorofiowka, Staromicyszczyzna, 
Podwolocyska, Myslowa, Orzechowiec, Rozyska, Tarnoruda, Faszczowka, vene Postolowka külale 
kuuluv maa, Luka, Kokoszynce, Kozina, Bilka, Kasaharowka,, Wychwatynce, Krecilow, 
Chorostkow, Horodnica, Liczkowce, kaks vene Holeniszozowi külale kuuluvat tühermaad, 
Olchowczyk, Husiatyn, Bednarowka-Podhorze, Szydlowca, Sidorow, Zielowa, Kociubinczyki, 
Siekierzynce, Slobodka-burdiakowska, Przedmiescie, Burdiakowcele kuuluv maa, Stara-Skala, 
Skala,, Mala-Berezanka, Troyca, Gustynek, Puklaki, Podfilipie, Wierzbowka, Zalucza, Niwra, 
Zalesie, Nowosiolka, Mlynowka, vene Czarnokozince külale kuuluvad viis tühermaad ja kolm vene 
Milowce külale kuuluvat tühermaad, Kudrynce-dolne või Podzamcze, Kudrynce-gorne, Kudrynce, 
Zawale, Paniowce, Boryszkowce, Okory ja Kozaczowka.

Demarkatsioonijoon kahe Keiserriigi vahel, milline on seatud alates ülalpool mainitud 
piiripostidest Nr 1029 Dnestri vooluga  ja milline jaotab samal ajal Bessaraabia Bukoviinast, läheb 
üles mööda seda jõge joostes mööda kõiki selle lookeid kuni vatastikuste piiripostideni Nr. 1072.  
Selle lõigus asuvad järgmised asumid:

 Venemaa poolel: Prihorodek, Orestowka, Diordiucy, Raszkow, Ruchotyn, Kuzmin, Zankow, 
Perebyikowse, Razawiniec, Balamutowka ja Onut-di-dzos.



Aga Galiitsia poolel: Kozaczowka ja Okopy, millised on mainitud eelmises artiklis, 
Bielowce, Trupezyn, Dzwinogrod, Wolkowce, Olchowce, Woloszczyzna, Mielnica, Chudykowce, 
Uscie-Biskupie ja Horoszowa.

Ülalmainitud postide Nr. 1072 lähedal piir eemaldub Dnestrilt selle paremale kaldale selles 
punktis, kus sellesse jõkke suubub Onut oja, mida mööda see jookseb üles kuni piiripostide Nr 1084 
kohas kus jõkke suubub Gramieniec oja, mida mööda see jookseb samamoodi üles kuni piiripostide 
Nr. 1100. Alates nendest postidest jookseb piir mööda teed mis viib Kolenkoucest ja Toporouse 
kaudu kõrvuti kõrgustikuga, milline eraldab  Dnestri orgu Pruti orust ja jõuab piiripostide Nr. 1134 
Dubowa oja juures, läheb mööda seda kuni postide Nr. 1146, kus see suubub Rokitina ojja, mida 
mööda laskudes jõuab piir Pruthini kohas, kuhu on püstitatud piiripostid Nr 1212, millised on 
käesoleva demarkatsioonijoone viimased tulbad ja kus kahe Keisririigi piir langeb kokku Moldaavia 
piiriga.

Selles lõigus asuvad piiritsoonis järgmised asumid:
Venemaa poolel: Onut-di -dzos, Oniut-di-sus, Balamutowka, Rzawiniec, Kolenkouce, 

Rokitna, Rewkalowka, Stroesztie ja Nowosielica.
Galiitsia poolel: Onut, Czarnypotok, Dobronouce, Toporouce, Rarencze, Slobodzie-

Rarencze, Bojan, Leheczeni-Teututui, Gogolina või Strojesztie-di-sus, ja Nowosielica või 
Strojesztie-di-dzos.

Ülalviidatud demarkatsioonijoon on selgitatud ja kirjeldatud kõigis selle üksikasjades 
kaardil ja topograafilises kirjelduses, millised on tehtud üheskoos ja lisatud käesolevale aktile.

Artikkel II.

Eelnevas artiklis mainitud piiri muudatused ja parandused olid teostatud järmistel alustel:
a)T. M. Austria Keiser, Ungari , Böömimaa ja Galiitsia Kuningas ja nõustus T. M. 

Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga ettepanekuga, et piir Bugil, milline 1776 aasta traktaadi 
alusel kuulus kogu oma laiuses Austriale, oleks tulevikus moodustatud selle jõesängiga, kuivõrd ta 
lahutab neid kahte Keisririiki, kuid säilitades igal juhul Austria ülevõimu juba eksisteerivate saarte 
üle, aga samuti kalapüügi ning muud õigused, milliseid Austria alamad võisid omada neis vetes; ja 
seades sisse samasuguse õiguse, teiselt poolt, vene alamatele sarnastes tingimustes, sedavõrd, et 
need ei puudutaks õigusi, milliseid Austria alamad võisid kasutada iidse ja seadusliku valdamise 
alusel.

b)T. M. ja K. Apostellik Majesteet nõustus lubama Styr jõel rakendada jõesängi järgi 
jaotamise printsiipi, jättes Austriale kõik saared, millised kuni 1809 aastani asusid tema valdustes ja 
nende samada piirangutega, millised on ülalpool otsustatud Bougi jõe puhul selle ja teise riigi 
alamate eraomandi suhtes. 

c)Zbrucz või Podhorce saarte jaotamine kahe Keisririigi vahel, milline ei ole ka nende asetus 
((peamise, laevatatava. KL.))  jõesängi suhtes, oli tehtud vastastikuste valdusta alusel, millised olid 
tunnustatud enne 1809 aastat. 

Mis aga puudutab saari, milliste allumine ülemvõimule oli vaidlustatud, siis nende 
määratlemine oli tehtud eraomandi õiguse alusel või siis, kui need osutusid olevat kohtus 
vaidlustatud, siis jõesängi järgi; samamoodi, järgides jõesängi suunda olid piiritletud kõik selle jõe 
saared, millised olid moodustunud peale 1809 aastat.

d)Mis puudutab Dnestrit, kuivõrd see jaotab kahte Keisririiki, siis selle jõesäng moodustab 
piiri ilma mingite eranditeta.

Artikkel III.

Selleks, et määratleda nii täpselt ja alaliselt, kui võimalik piiri osad, milliseid moodustavad 
Boug, Styr, Zbrucz või Podhorce ja Dnestr ja et varakult hoida ära kõik kahtlused ja vaidlused, 



millised võinuks tekkida hiljem nende muudatuste tagajärjel, milliseid nende jõgede vool tekitab, 
nõstusid alljärgnevas:

1)Saared, milliste määratlemine ühe ja teise poole poolt, oli teostatud alustel, millised on 
esitatud käesoleva Akti Artikkel II ja märgitud kaartidel ning topograafilises kirjelduses lisatud  
käesolevale aktile, ei allutata muutmisele kõrgemale võimule allumise suhtes, milline ei oleks ka 
nende asetus jõesängi suhtes.

2)Kui aga üks neist saartest, milliste kuuluvus on määratletud käesoleva 
demarkatsioonijoonega, ühineb hiljem ühega kallastest, siis alamsuse suhtes hakkab see 
moodustama selle riigi osa, millisega see saar ühines, kuid rikkumata seejuures eraomandi õigusi.

3)Mis aga puudutab saari, millised moodustuvad ja tekivad hiljem, siis need, millised 
osutuvad olvat sama riigi kalda ja saare vahel, hakakb kuuluma viimasele, kõik teised aga jaotatakse 
jõesängi järgi, nii nagu see hakkab eksisteerima nende moodustumise ajajärgul. Igal juhul hakkab 
mingi sellise saare asustamine leidma aset vaid vastastikuste piirivõimude koostegevusel,

4)Kõik erinevad piiritlemise alused, millised on võetud kasutusele käesoleva 
demarkatsioonijoone puhul, ei too kaasa mitte mingeid eraomandiõiguste rikkumisi, millised võivad 
olla ühe või teise Keiseriigi alamatel ülalmainitud piirijõgede vetel, sellised, nagu: kalapüügiõigus, 
õigus omada veskeid, rajada tiike, ehitada tamme, lüüse jne., aga samuti õigus vedada ilma mingeid 
kalda makse maksmata toiduaineid saartelt, millised olid piirijoone tõmbamisel jäänud teisele 
riigile. Selles suhtes on otsustatud kehtestada selle kui ka teise riigi alamate suhtes täielik 
vastastikulisus. 

5)Sõltumatult sellest, mis oli ettenähtudsõbraliku traktaadi Artikkel XXIII lausetes jões 
rajatavate ehitiste kohta, on otsustatud, et tulevikus, et vältida niivõrd kui on võimalik vältida Boug, 
Styr, Zbrucz või Podhorce ja Dnestri jõe voolusängi muutumist, kuna need jõed määratlevad piiri, 
peavad igasugused ehitised nende kallastel või nende saartel olema allutatud rangele järelevalvele ja 
et ei lubata nende ühe või teise poole poolset rajamist ilma ekspertide ühise eelneva ning 
vastastikuste võimude nõusolekuta; sedasama hakatakse silmas pidama nende jõgede 
leetseljandikele puude ja põõsastike istutamise suhtes.

6)Ni nagu Zbrucz või Podhorce moodustavad palju järvi, siis on tunnistatud, et kui mingi 
neist järvedst ära kuivab, siis piir hakkab jooksma mööda selle jõe voolusängi; aga kui vastupidiselt, 
moodustusid uued järved, siis sellises kohas  jääb piir samasuguseks, nii nagu see on määratletud 
käesoleva demarkatsioonijoonega. Kuid igal juhul sarnased muudatused piiril võivad leida aset vaid 
kooskõlas ülalsätestatud otsustega, millised puudutavad piirijõe piires rajatavaid rajatisi.

7)Nii nagu neli ülalmainitud jõge, niivõrd nagu nad on piiriks käesoleval ajal, peavad selleks 
olema igavese aja, siis on tunnistatud, et kui neist üks muudaks oma voolusängi nõnda, et 
piiripostid, millised on praegu püstitatud vastaskallastele, hakkaksid paiknema ühel ja samal kaldal, 
siis hakatakse käituma nende ümberpaigutamisel sellisel viisil, et kumbki piiripostidest oleks 
püstitatud selle riigi kaldale, millele see kuulub, jälgides uue jõesängi kaldale postide püstitamisel, 
et säiluks endine postide arv ja et nende numbrid oleksid samad. Aga, siiski, kui selgus, et on tarvis 
nende piiripostide arvu suurendada, siis nende vahele püstitatakse uued, tähistades neist igaühe 
eelnenud piiriposti numbriga, lisades tähestiku järjekorras tähe. Piiripostide üleviimine ja uute 
postide püstitamine peab olema teostatud kooskõlastatult vastastikuste võimudega, mille kohta 
koostatakse vastav protokoll.

Artikkel IV.

Vastastikused piiritulbad, millistega on tähistatud piirijoon, on püstitatud selle ja teise poole 
poolt ühesugusel arvul ja iga post vastas asuva posti vastu. Piiripostid piki Boug, Styr, Zbrucz või 
Podhorce ja Dnestrit, järvi ja ojasid, millised moodustavad piiri, on püstitatud vastaskallastele; 
maismaale püstitatud piiripostid aga igaüks oma territooriumile, kahe sülla kaugusele piirijoonest 
teineteise vastu, kuivõrd seda võimaldab antud koht. Neile on kinnitatud selle riigi vapp, millise 
piire see tähistab ja nummerdatud katkematus jadas alates Nr. 1 kuni Nr. 1212 ja need püstitati 



tunnistajate juuresolekul, kes on märgitud ära topografilises kirjelduses. 

Artikkel V.

Mis aga puudutab maad, millisele jääb vastastikku paigutatud piiripostide vahele jääv 
piirijoon, siis selle kasutamise õigus antakse piiritsooni elanikele, kelle omandis piirnev maa on. 
Teed, kus nad moodustavad piiri, hakkavad olema, nagu varem, vabaks liikluseks kasutuses, 
rikkumata riikliku valduse õigusi.

Artikkel VI.

Kaart, aga nimelt: vene eksemplar kolmekümnes osas, mastaabis 500 sülda 1,460 Inglise 
tolli kohta ja Austria eksemplar 43 lehes, mastaabis 400 sülda üks kaheteistkümnendik viini tolli, 
milline on mainitud topograafilise kirjelduse Artikkel I, milline täpseimal määral tähistab piirijoone, 
postide püstitamise, koos kõigi paikkonna üksikasjadega, postide vahelise kauguse ning nende 
vahelise kõrvale kaldumise nurga, peale ettenähtud võrdlust selle ja teise eksemplari vahel ja 
millised osutusid olevat täielikult kooskõlas olevateks, olid kinnitatud vastavate komissaride 
allkirjadega; neid hakatakse lugema käesoleva Akti koostisosadeks ja neil hakkab olema seesama 
jõud ning tähendus.

Artikkel VII.

Käesolev Akt ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kahe kuu pärast või 
kui on see võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See on sõlmitud kahes eksemplaris 28 juunil (10 juulil) 1829 aastal Radziwillowis.
(L.S) F. d ´Auvray.  (L.S.) Boguslas Baron     (М.П.) Ф. Д Оврэ. (М.П.)Баронъ Богу-
                                             Dyke.                                                       Славъ Дике.
(L.S.)Adam (L.S.)Emeric Baron     (М.П.)Ад. Бояновичъ. (М.П.)Баронъ

                    Bojanowicz.                Blagoewich.                                                  Емерикъ
                                                                                                                       Благовичъ.

*****

Nr. 134.

1833 a. 25 veebruar (9 märts). Belgia küsimuses ühtsete tegevuste võtmiste suhtes sõlmitud 
Konventsioon.

((F. Martensi kommentaar))

d´Adrinople rahulepinguga ((Адрйанопольскимъ)), milline on sõlmitud 1829 sta 
septembris, lõppes Venemaale võidukas sõda Ottomani impeeriumiga. Kuigi võivad olla erinevad 
arvamusedselle suhtes, kuivõrd Venemaa ise tegelikult vajas, peale kaheaastast sõda, rahu 
sõlmimist, siis teisest küljest, ei saa olla erimeelsusi Venemaale Andrinople rahu kasulikkuse suhtes.
(Vt. Jurien de la Graviere, La station du Levant, Paris 1876, t. II, p. 285; Mendelssohn-Bartholdy, 
Geschichte Griechenlands. Bd. II, S. 162). Tänu sellele rahvusvahelisele aktile sai Venemaa Porta 



juures esmase tähtsuse, milline sai kogemuse kaudu teada sellest, et temal tuleb karta vaid oma 
põhjanaabrit.

See vene relvade ootamatult  särav tulemus mõjus kõvasti Austriale. Kogu sõja kestel Viini 
kabineti käitumine ei paistnud silma kaugletki Venemaa vastase sõbralikkusega. Venemaa valitsusel 
olid positiivsed tendid Austria kavatsustest, vajadusel sundida Venemaad jõuga nõustuma temale 
mittekasulike rahutingimustega. Tatitchew ei pidanud paljuks otse prints Metternichile teatada, et 
kõik tema „riukad“ on Peterburis väga hästi teada ja nendega arvestatakse.Kui Viinis saadi kätte 
teate rahulepingu sõlmimisest, ei suutnud Metternich varjata oma rahulolematust. Ta pidi 
tunnistama, et Ottomani Impeeriumi rahvusvahelises asendis toimus üpris oluline muutus, kuid see 
toimus mitte ainult ilma tema kaastegevuseta, vaid ka otse tema soovde vastaselt. See Austria 
arusaamatu rahulolematus ilmnes otse samuti Keiser Francoisi kirjas Keiser Nikolai I Andrinople 
rahu sõlmimise puhul. Õnnitledes Venemaa Keisrit sõja eduka lõpetamise puhul, Austria Keiser, 
siiski, kaudsel viisil, annab mõista, et, kui käesoleval ajal revolutsiooniline vaim levib Euroopas üha 
enam, siis selles on osalt süüdi Venemaa, kes rikkus suurriikide liitu. See süüdistus mõjutas kõvasti  
Keiser Nikolaid, kes viivitamatult tegi ülesandeks selgitada Viini kabinetile, et viimane ise tegutses 
süstemaatiliselt selle liidu vastu ja oma ilmse Türgi õhutamisega, viis suhete täieliku 
katkestamiseni. Ainult selline poliitika võis turgutada Euroopa revolutsionääride langenud vaimu.
(Депеша гр. Нессельроде к Татищеву. 15-го октября 1829 г.). 

Sellistel asjaoludel ei saa imestada selle üle, et, krahv Nesselrode kõigekõrgeimale 1829 
aasta kohta tehtud aruandes allutatakse Viini kabineti poliitika üpris karmile kriitikale. „Austria“, 
räägitakse aruandes, „ei osalenud vahetult vähimaltki läbirääkimistes, milliseidme jätkasime 
Londonis; kuid ta see eest samasuguse innukusega tegutses Venemaale vaenuliku kasu suhtes. Kõik 
austria välisagendid osalt, instinktiivselt, osalt, saadud instruktsioonide mõjul, püüdsid innukalt 
toetada nende valitsuse vaenulikku teguviisi ja aitasid teineteist märkimisvärse üksmeelega. Nende 
keel ja käitumine ilmestasid kõikjal ühesugust kadedust Venemaa võimsuse suhtes, ühesugust 
kaigaste kodaratsse loopimise püüdu, ühesugust armastust türklaste vastu ja lõpuks, ühtsugust 
viimaste võidu soovi“. Seni kuni Viini kabinet ei ole loobunud oma praegusest „õnnetust 
süsteemist“, on Venemaa ja Austria vaheline lähenemine mõeldamatu.

Selline on järeldus, milline tuleneb loogiliselt kõigekõrgemale esitatud aruandest ja 
Tatitchewile saadetud depeššist. Lähim tulevik näitas, et Viini kabinett jõudis arusamisele oma 
Venemaa suunalise poliitika edasilükkamatust muutmise vajadusest. Tegelikult, peale türgi sõja 
lõpetamist pidi prints Metternich tunnistama, et ta ei ole otsustavalt võimeline muutma toimunud 
sündmsi ja kukutama Venemaad selliselt kõrguselt, millisele ta end tõstis oma enda energia ja jõuga. 
Mõistuse ja kaine arvestuse hääl ütlevad printsile ette seda, et ainult Venemaaga liidus võib Austria 
saavutada Euroopas otsustava mõju ja ainult sõpruses Venemaa valitsusega on Viini kabinett 
võimeline savutama Idas oma egoistlikke eesmärke. Seejuures, Austria ja Venemaa poliitilises 
süsteemis oli niivõrd palju kokkupuutepunkte, kui neid oli ühiste otsuste ühtsuses, et liit nende 
riikide vahel oli peale sunnitud asjaolude eneste poolt. Kuivõrd Keiser Nikolai I vihkas kogu 
hingest igasuguseid revolutsioonilisiv vandenõusid ja otsustas väsimatult võidelda igasuguste 
ühiskondliku korra vastaste vaenlastega, kuivõrd Keiser Francois oli üdini läbi imbunud 
vendumusest, et ainult iga hinnaga eksisteeriva seadusliku korra toetamise teel, saab kindlustada 
rahvaste heaolu ja areng. Kui Venemaa valitsus, peale d´Andrinople rahu sõlmimist, soovis ainult 
üht: Euroopa rahu säilitamist, siis Viini kabinett ainult sel eesmärgil nägi kõigi oma tegude peamist 
eesmärki. Sellisel viisil, Venemaa ja Austria omasid ühesuguseid eesmärke: sisekorra säilitamine 
riigis ja Euroopas rahu hoidmine. Neil olid ühesugused vaenlased – seadusliku korra ja rahu  
vaenlased – ja nad olid ühendatud kõige sisulisemate huvide ühtsusega. 

Vaat miks iga revolutsiooniline katse pidi aitama kaasa mõlemate riikide veelgi suuremale 
lähenemisele ja iga uus hoop, milline oli suunatud väljakujunenud korra vastu, pidi suurendama 
lülide ja sidemete arvu, millised ühendavad Venemaa ja Austria huvisid. Aga saabuv 1830 aasta oli 
täis selliseid revolutsioonilisi liikumisi, millise pidid puutuma Euroopa rahu aluseid endid ja 
Venemaa ja Austria rahu. 

Prints Metternich tunnetas esimesena millist hinda omab Venemaa sõprus, Euroopa üldise 



asjade korra ebapüsivuse suhtes. Ta tegi esimese lähenemise sammu ja püüdis tegelike teenetega 
siluda oma poliitikat Türgi sõja ajal.  Jaanuaris 1830 aastal Austria kantsler teatas Venemaa 
saadikule, et ta soovib siiralt Austria ja Venemaa lähenemist, millisega võib veel ühineda Preisimaa. 
Need kolm riiki peavad moodustama, tema sõnade järgi, liidu „põhimiku“ et kaitsta Euroopa rahu. 
Peale selle, ta lubas oma täielikku kaasabi, kooskõlas Venemaa soovidega, Kreeka küsimuse 
kiireimaks lõpetamiseks.

Venemaa valitsus ei saanud Austria kantsleri ettepanekutesse jätta ettevaatlikult suhtumata, 
kuid ta nõustus rahuldusega võtta need teadmiseks. Ja kui Viini kabinett tegelikkuses tõestab oma 
siirat soovi läheneda Venemaale, oli Keiser Nikolai I valmis minevikku unustama. Sündmused 
sundisid Viini õukonda jääma ustavaks sõpruse kohta tehtud avaldustele ja varsti tegutsesid 
Venemaa ja Austria, harvaesineva üksmeelega, üheskoos peamistes Euroopa küsimustes.

Kui, 1830 aasta veebruaris oli Londonis allkirjastatud Inglismaa, Prantsusmaa ja Venemaa 
vahel tuntud Kreekat puudutav protokoll, Viini kabinett andis viivitamatult selle suhtes oma 
nõusoleku. Ainult Metternich ei leidnud võimalikuks seda allkirjastada sel alusel, et see on ainult 
1827 aasta juulikonventsiooni täitmine, millise sõlmimisest Austria osa ei võtnud. Kuid Venemaa 
lootis, et kui sõlmitakse lõpplik traktaat vaba Kreeka riigi moodustamisest ja viimane ise pöördub 
samuti Austria poole tema tunnustamise palvega, siis Viini kabinett ei viivita selle aktiga 
liitumisega. (Депеша к Татищеву, 22-го марта 1830 г.). Igal juhul prints Metternich lubas 
positiivselt tunnistada Kreeka sõltumatust ja mõjutada selles mõttes, Portat. 

Hulga enam reljeefselt tuli ilmsiks Austria ja Venemaa vaheline üksmeel 1830 aasta 
prantsuse revolutsiooni suhtes.Juulis prints Metternich ja krahv Nesselrode asusid Carlsbadis ja 
leppisid seal kokku Prantsusmaa suhtes võetavates meetmetes. Ei Austria ega ka Venemaa ei saanud 
juulirevolutsiooni suhtes jääda ükskõikseks. Louis-Philippe valitsus kuulutas välisriikide rahvaste 
siseasjadesse mittesekkumise printsiipi ja järelikult, eitas Austria ja Venemaa õigust takistada 
riigipöördeid, milliste allikaks on – rahva ülestõusud. Juba Orleansi printsi Prantsusmaa troonile 
tõusmise fakt, kes seisis revolutsiooni eespotsas, pidi kutsuma esile seaduslikkuse printsiibi 
kaitsjates kartuse ja positiivse rahulolematuse.

Sellistel asjaooludel, kolme liitlasriigi – Austria, Preisimaa ja Venemaa poolt oli otsustatud, 
et Preisimaa vägesid hakatakse koondama Reinile, Austria omasid Itaalias ja Venemaa omi 
Keiserriigi Läänepiiridele. (Депеша Татищеву, 25-го октября 1830 г.). Viini kabinett teatas, et ta 
on valmis viivitamatult liigutama 200 tuhandet inimest ja lootis, et Venemaa paneb välja vähemalt 
150 tuhat inimest. Peale selle, mõlemad liitlased otsustasid esmalt Louis-Philippet kuningana 
mittetunnistada. Kuid prints Metternich muutis varsti oma esialgset otsust, Kui Austria saadik 
Pariisis, krahv Apponyi, hakkas tõestama oma valitsusele, et Louis Philippe on ikkagi monarhistliku 
alge esindaja ja Inglismaa veenas Viini õukonda samuti tunnustama uut Prantsusmaa valitsust, 
võttis Keiser Francois vastu Louis Philippe saadiku ja lubas teda toetada ja Prantsusmaaga hoida 
häid suhteid. Tõsi, selle tulemusel avaldas Metternich kahetsust tehtud sammu suhtes, milline 
kutsus esile Keiser Nikolai rahulolematuse, kuid seda tühistada oli juba võimatu. (Депеша 
Татищева, от 26-го августа (7-го сентября) 1830.).

See-eest prints Metternich tunnistas hädavajalikuks astuda energiliselt Louis Philippe poolt 
väljakuulutatud mittesekkumise  printsiibi vastu. Ta teadis, et see põhimõte on üpris populaarne 
Inglismaal – selles saareriigis. Kuid ... „ röövlid ju välistavad zardandarmeid, aga süütajad 
protesteerivad tuletõrjujate vastu“. „Kuid me kunagi ei nõustu“, - järkab Metternich prints 
Esterhasyle, Londonis, saadetud 21. oktoobri 1830 asta depeššis, „sellisele igasugusele 
ühiskondlikule korrale hukatuslikule pretensiooni suhtes, vastupidi, me alati tunnistame enesel 
olevat õigust minna appi seaduslikule võimule, kes on abi saamiseks  meie poole pöördunud“. On ju 
kõik riikidevahelised suhted, tõestas Austria minister Venemaa saadikutele, on põhjendatud 
vastastikusel ja traktaatidest kinnipidamisel.Kuid, kui mingi riik kaotab oma sisemise sõltumatuse 
niivõrd, et enam ei ole võimeline teiste  Euroopa kogukonna liikmete suhtes oma kohustusi täitma, 
omavad viimased vaieldamatut sekkumise õigust, et tagada eksisteerivate traktaatide täitmine. 
(Депеша Татищева, 20-го октября (1-го ноября) 1830.). Veelgi suurema üksikasjalikkusega on 
tõestatud sekkumise õigus Metternichi 30. oktoobri depeššis kr. Ficquelmontile.



Seda oli veel vähe. Metternich luges hädavajalikuks, et liitlasrigid protesteeriksid 
mittesekkmise printsiibi vastu piduliku akti, protokolli või deklaratsiooni avaldamise vahendusel. 
Lõpuks, kui Prantsusmaa valitsus hakkas ilmselgelt soosima ülestõusnud belglasi ja väljendas isegi 
kavatsust sekkda Itaalia asjadesse, Viini kabinet tunnistas endal olevat õigust tegutseda enam 
energilisemalt Prantsusmaa vastu. 1831 aasta veebruari alguses prints Metternich teatas 
Tatitchewile, et ta kavatseb Prantsusmaa valitsusele teatada, et teda tunnistati ainult lootuses tema 
jõududele „hoida tagasi propagandat“. See lootus ei õigustanud end. „Sellest ajast peale on 
Prantsusmaa valitsuse eksisteerimine fakt, millisele saab vastandada teise fakti. Ja kui Bordeauxi 
hersogi noorus ei saa tekitada häiret Louis Phillippes, siis teine asi on  - hertsog Reichstaedt. Selle 
äärmise vahendina on otsustatud siin (Viinis) kasutada, kui Prantsusmaa valitsus kavatseb Austriat 
takistada Itaalias tekkinud mässu mahasurumisel.“ Sellised on Tatitchewi 31 jaanuari (12 veebruari) 
depešši sõnad, millises teatatakse sellest Viini õukonna äärmiselt olulisest otsusest.

Kõik esitatud faktid tõestavad, et Austria agiteeris hulga enam uue Prantsusmaa valitsuse 
vastu, kui tavaliselt arvatakse. (Vt. Rochau, Gestichte Frankreichs von 1814 bis 1852. Lpz. 1858M 
Bd. I. S. 298).

Venemaa valitsus ei saanud  oma liitlase kõigi ettepanekute ja mõtetega nõustuda. Keiser ei 
saanud andestada Lois Philippele, et ta kasutas revolutsiooni ülemvõimu võtmiseks ära. Ta nägi uus 
Prantsusmaa kuningas uusurbaatorit ja revolutsiooniliste ideede kaitsjat. Louis Philippe sai 
Venemaa Keisri sellise vaate kohta üpris tunnetatavad tõendid. Venemaa valitsuse silmis „nõnda-
nimetatud mittesekkumise õigus“ võib omada riikidele ja seaduslikule korrale kõige 
hukatuslikumaid tagajärgi. Keiser tegi oma esindajale Parisis ülesandeks teatada, kellele vaja, et kui 
Prantsusmaa kabinett, et toetada mittesekkumise printsiipi, tunnistab enda kohustatudks tegutseda 
vastu Austria poolt revulutsiooni vastu võetud meetmetele, siis tema, omalt-poolt, tunnistab end 
samuti kohustatuks osutama Keiser Francoisile, nii moraalset, kui ka materjaalset abi.Keiser 
aleksander I veendumuse kohaselt,  Austria, Preisimaa ja Venemaa pidid veelgi enam tihedamalt 
ühinema, et olla valmis sundima Prantsusmaad oma piirides püsima.(Депеша к Татищеву, 21-го 
января и 2-го марта 1831 г.).

Kuid nõustunud täielikult Viini kabineti arusaamisega mittesekkumise õiguse mõistmises, 
Venemaa valitsus, siiski, tunnists  täiesti liigseks teha mingi, projekteeritud protokolli kujul, 
manifestatsioon. Keiser oletas, et kolektiivse piduliku deklaratsiooni avaldamise asemel on hulga 
lihtsam tõestada faktidega kolme suurriigi vahelist Prantsusmaa poolt propageeritud ideede 
ohtlikuse suhtes täielikku üksmeelt. (Депеша к Татищеву, 21-го января 1831 г.).

Veelgi vähem võis Valitseja Keiser kiita heaks Viini kabineti kavatsust ähvardada Louis 
Philippet Reichstaedti hertsogiga. See ähvardamine, tegelikkuses, on seesama, et juhtumil, „kui 
anarhhia võidaks Euroopas ja kugistaks alla kõik ja kõikjal, Austria, et end päästa, muutuks justkui 
ühiskondliku korra vaenlaste peaks“. Kuid on kaheldav, et Austria sel juhtumil miskit võidaks. 
Seejuures, kas on siis mõistlik teha ähvardus, millist ei ole võimalik ellu viia? Kas ei hakka siis 
Austria sel juhtumil ilmselt sallima Euroopa revolutsionääride instinkte? Lõpuks, kas siis Austria 
plaan ei ole siis kõigi eksiteerivate traktaatidega vastuolus? (Депеша секретная к Татищеву, от 2-
го марта 1831 г.).

Need põhjendused mõjusid: prints Metternich loobus deklaratsiooni avaldamise ja ka 
hertsog Reichstaedtiga ähvardamise  mõttest. Kuid see eest Venemaa valitsus samuti, omalt poolt, 
nõustus järeleandmist teostama, nii nagu ta võttis vastu Viini kabineti ettepaneku korraldada Viinis 
kolme liitlas-õukonna volinike vahel, et pidada nõu kõigis Euroopa asjades,  konverents. Tatitchewi 
17. (29.) augusti 1831 aasta depeššis, millises teatatakse sellest Viini kabineti ettepanekust, Keiser 
Nikolai kirjutas oma käega prantsuse keeles: „Vaat Metternichi suur soov seista asjade juhtimise 
eesotsas on väljendatud selgelt ja kindlaksmääratult! Ja ni, nagu me teame, mineviku põhjal, mida 
meil oodata sellest, ma nõustun sellega mitte teisiti, kui vaid  sel juhtumil, kui seda soovib 
Preisimaa ja , teeb omalt poolt, meile ettepaneku“. ((„Voila le grand desir de Metternich celui d´etre 
a la tete des affaires, clair et nettement prononce; or comme nous savons a quoi nous en tenir sur 
lui, par les antecedents, je n´y consentirais quen cas ou la Prusse le voudrait et nous le proposcerait 
de son cote“.)) Seejärel 7 oktoobri depeššis Tatitchewile, tõestas valitsus Viini konverentsi kasutust 



sel alusel, et kolme riigi vahel juba eksisteerib täielik üksmeel. Ainiti, nii nagu Berliini õukond 
võttis vastu prints Metternichi ettepaneku, siis valitsus volitas Tatitchewi nõupidamistel osalema, 
millised seisnesid, peamiselt, peamisi küsimusi puudutavate memorandumite vahetamises. On 
arusaadav, et liitlasriikide eriline tähelepanu oli pööratud Prantsusmaale ja selle liidule Inglismaaga.

„Asjade praeguses seisus“, rääkis 1832 aastal prints Metternich, „ei rahu, ega sõda“. 
Prantsusmaa ilmselgelt sallib naabermaades kõiki revolutsioonilisi sepitsusi, seejuures, kui selles 
endas on eksisteeriv kord rajatud liivale. Louis Philippe valitsus ei omanud enesel mite mingeid 
kindlaid aluseid ja juba veebruaris 1832 aastal, Austria kantsler ennustas, et Louis Philippe 
kukutatakse ja Prantsusmaal seatakse sisse vabariik. Muideks, lisas prints, see vabariik aga ei püsi 
kaua ja sellest saab vaid üleminek uuele monarhistlikule valitsemise korrale. (Депеша Татищева, 
22-го января (3-го февраля) 1832 г.). Silmas pidades sellise sündmuse võimalust, Metternich 
soovis enne teada saada Venemaa ja Preisimaa arvamust olukorra suhtes, millist nad kavatsevad 
võtta Prantsusmaa  uue valitsuse suhtes. Aga  Louis Philippe vastu, Viini kabineti arvates, tuleb 
võtta äärmiselt energilisemad meetmed. Seejuures kui, 1831 aasta alguses, Austria ja Venemaa 
vahel toimus mõtete vahetus Prantsusmaale üldise lahtirelvastuse hädavajalikkuse  suhtes 
ettepaneku tegemise üle, - 1832 aastal mõlemad riigid arutasid tõsiselt prantsusmaa rahva vastase 
sõja möödapääsmatuse küsimust.

Venemaa valitsus, põhimõtteliselt, oli täiesti nõus Viini kabineti arvamusega. Ta oli 
veendunud, et, peale juuli-revolutsiooni oli igasugune usk Euroopas eksisteeriva korra püsivuse 
suhtes kadunud. „Prantsuse valitsus“, räägitakse 24. aprilli 1832 aasta depešši Tatichewile 
„omamata jõudu, ega ka autoriteeti, püsib ülal ainult kõikide valitsuste vaenlase meelituste 
edevusel“. Keiser Nikolai oli kindlalt kavatsenud mitte teha mingeid edasisi järelandmisi 
revolutsiooni vaimule ja tema esindajale – prantsusmaa valitsusele. Sellel alusel ta tunnistas 
hädavajalikuks, et kolm liitlasriiki võtaksid käsile „ühise kaitse süsteemi“ sisseseadmise. Kooskõlas 
selle mõttega, oli Keiser valmis täitma Viini õukonna soovi, et 100 tuht vene vägede inimest oleksid 
koondatud Poolas, et säilitada rahu ja et 50 tuhat inimest oleksid saadetud Saksamaale. Vähe sellest, 
Poolas oli koondatud 150 tuhat inimest ja nõnda nagu asi puudutab kogu Euroopa sotsiaalse korra 
päästmist, kuulutas Keiser, et 200 tuhat vene sõjaväelast on valmis astuma Prantsusmaa vastu 
(Депеша к Татищеву, от 24-го апреля 1832 г.).

Mis aga puudutab Viini kabineti ettepanekuid öelda välja oma vaade vabariigi suhtes, 
milline võib asuda Louis Philipe valitsuse asemele, siis Keisri silmis olnuks vabariik samamoodi 
„vihatud“ ja „ebaseaduslik“ nagu ka Louis Philippe eksisteeriv kuningriik. Seepärast, kui Venemaa 
valitsus ei soovinud Louis Philippet tunnustada, siis ta, vähemalt samal määral vastu tahtmist 
tunnistab Prantsuse vabariiki.

Lõpuks, augustis 1832. aastal krahv Pozzo-di-Borgo sai ülesande, et tagasiteel oma 
ametipostile Pariisis ta peatuks Berliinis ja Viinis, et veel paremini revolutsiooni vastu kinnitada 
kolme monarhi liitu. Keiser Nikolai 2. augusti 1832 aasta kirjas Preisimaa Kuningale, Pozzo-di-
Borgo ülesande suhtes, öeldakse välja selline seisukoht, et monarhistlik Euroopa paneb nüüd kõik 
oma lootused kolme põhjariigi liidule, kes üksi on võimelised olema ühiskondliku korra vaenlaste 
vastaseks tõkkeks. Pozzo-di- Borgo kohtas Berliinis ja Viinis ühesugust otsustavust anda relvaga 
vastulöök Prantsusmaa katsetele sekkuda Saksamaa Liidu siseasjadesse. Mõlemad Saksa õukonnad 
olid täiesti üksmeelel selles, et Prantsusmaa  on käesoleval ajal kõigi revolutsiooniliste ideede kolle. 
Muideks, Keiser Francois mõistis kibestunult hukka Inglismaa poliitikat, milline seadis enesele 
ülesandeks kõikjal seadusliku valitsuse vastase halvakspanu vaimu toetamist. (Депеши Поццо ди 
Борго, 10-го (22-го) сентября и 18-го (30-го) сентября 1832 г.).

Ülalesitatud diplomatilised läbirääkimised on parimaks Venemaa ja Austria täieliku 
üksmeele tõendiks Prantsusmaa „kodanlikku“ kuningriiki suhtumisest. Mõlemad riigid olid kindlalt 
otsustanud osutada teine-teisele kõige tegelikumat abi.

Samasugune üksmeel tuli ilmsiks Peterburi ja Viini õukondade vahel suhtumises 1830 aasta 
Poola ülestõusu. Varem  (vt. kd III, lk.104 jne) (( См. Томъ III , стр. 212 и след.)) oli meil juhus 
viidata motiividele, millised ärgitasid Keiser Aleksander I annetama Poolale iseseisev ja 
konstitutsiooniline juhtimine. Ei keiser Francois ega ka prints Metternich ei suutnud 1815 aastal 



Poola Kuningriigis  sisseviidud uuele asjade korrale kaasa tunda. Mõlemad ennustasid uue mässu 
puhkemist. Juba 1830 aasta alguses Francois I hoiatas Venemaa saadikut, öeldes temale, et poolakad 
on rahutu rahvas ja arvatavast Prantsusmaa eeskuju neid mõjutab. Keiser ise kutsus üles teatama 
Venemaa valitsusele kõik andmed poolakate revolutsioonilistest kavatsustest, milliseid tal võivad 
oma käsutuses olla. 

Kui puhkes ülestõus, avaldas Keiser sel puhul Tatitchewile siirast kaastunnet, tunnes muret 
selle üle, et Poola revolutsioon ei leviks üe kogu Euroopa. Seejuures, seni kuni Poolas ülestõus 
kestab, ei ole Venemaa valitsusel võimalust pöörata vajalikku tähelepanu teistele Euroopa asjadele. 
„Mina lootsin Venemaa toetusele, rääkis Austria monarh, - see oli minu kõige suurem lootus minu 
juures toimuva mässu juhtumil. Kuid nüüd me oleme ise hõivatud enda kodus“. (Депеша 
Татищева, от 27-го ноября (9-го декабря) 1830 г.). Ülestõusu ajal püüdis Austria valitsus 
kohusetundlikult aidata kaasa selle kiiremaks mahasurumiseks. Ta keelas mässajatele relvade veo 
ära, koondas oma väed vene piiridele, võttis kinni poolakaid ja andis neist Venemaa võimude 
nõudmisel enamuse välja. Muuseas, ei täidetud aga prints Czartoryski, kes asus Austria 
territooriumil, väljaandmise nõudmist. 

Peale  selle edastas Austria valitsus Venemaa valitsusele rohkem või vähem olulised andmed 
ja ülevõetud kirjad, millised võiksid vene võime viia mässust osalejate jälgedele. Kõigist neist 
paberitest on eriti huvitavad Keiser Aleksander I omakäeliset kirjutatud, 3. mail 1814 aastal Pariisist 
saadetud kiri Kosciuszkole. 

„Teie eriti kallid soovid täituvad“, kirjutab Keiser. „Kõikvõimsa abil ma loodan teostada 
selle vapra ja austatud rahva taassündi, millisesse Teie kuulute.Ma kohustusin pidulikult seda 
tegema ja tema heaolu on alati minu mõtteid vallanud. Vaid poliitilised asjaolud segasid minu 
unistuste täitmist. Neid takistusi enam ei ole. Kaks aastat õudsat kuid võidukat sõda kõrvaldasid 
need. Ei kulu veel palju aega, et mõistliku tegevusplaaniga tagastatakse poolakatele nende isamaa ja 
nende nimi, ma hakkan rahuldustundega neid veenma, et unustada minevik, seda, keda nad pidasid 
oma vaenlaseks, saab tema soovide täitjaks“.

Saates selle erakordselt huvipakkuva ajaloolise dokumendi Keiser Nikolai I- le, omakäeliselt 
22. veebruaril 1831 aastal kirjutatud kirjas,  Austria Keiser hoidus igasugustest kommentaaridest. 
Kuid, kõrvutades meie poolt enne esitatud Aleksander I vaadet Poolale (vt. Kd. III, lk. 104 jne) 
mõtetega, millised olid just äsja esitatud kirjas, ei saa jääda märkamata neis ühe ja sama poliitilise 
süsteemi kinnitamist, milline viis lõppude-lõpuks 1830 aasta verise ülestõusuni. Tänu vene vägede 
vaprusele ja vürst Paskevitchi energiale, jõudis Venemaa valitsus mässu maha suruda ja kehtestada 
uue korra, milline oli enam kooskõlas tema enda vaadete ja Keiserriigi huvidega.

Austria ja Venemaa vahel kehtestunud liitlaslikud suhted tulid veelgi reljeefsemalt esile 
Belgia revolutsiooni küsimuses peetud diplomaatilistel läbirääkimistel. Liidu alusprinsiibiks oli 
veendumus sõlmitud rahvusvaheliste traktaatide kohustuslikkuse tagamise hädavajalikkuses. 
Seepärast, nii Austria kui ka Venemaa ei saanud heaks kiita belglaste katset ja risti vastu 1815 a. 
Viini Aktile, moodustada uus riik. Veelgivähem võisid mõlemad riigid tunda kaasa neile ideedele, 
millised kutsusid esile Belgia revolutsiooni ja relvastatud vastupanu Hollandi seaduslikule 
valitsusele. Selle alusel Viini ja Peterburi õukonnad esialgu eeldasid, et Belgia provintside 
tagastamine Orange õukonna võimule vaevu seab ette ületamatuid takistusi. Seni kuni  valitsusvõim 
asus Inglismaal Tory ministeeriumi kätes, millise eesotsas asus hertsog Wellingron, Venemaa 
valitsus oletas, et St. James valitsus hakkab samuti nõudma 1815 aastal asutatud Madalmaade 
kuningriigi terviklikkuse säilitamist. Krahv Nesselrode arvates, „Belgia küsimus on ainus, millise 
puhul me saame veel arvestada Inglismaa koostööle“. (Депеша к Татищеву, 25-го октября 1830 
г.).

Kuid asjaolud muutusid täielikult peale Tory kabineti langust ja kui Inglismaa välissuhteid 
hakkas juhatama lord Palmerston.(Vt. Gervinius, Geschichte des XIX Jahrhunderts, Bd. VIII, S. 
784). Sellest ajast peale, vähehaaval kujunes Belgia küsimuses Euroopa suurriikide vahel kaks leeri: 
ühest küljest – Inglismaa ja Prantsusmaa, aga teisest Austria, Preisimaa ja Venemaa. Esimese leeri 



riigid seadsid endale ülesandeks olla eelkõige, Belgia huvide kaitsjad, seejuures kui kolm põhjariiki 
tunnistasid end kohustatuks kaitsta eriti Hollandi valitsuse seaduslikke õigusi. 

Muideks, olnuks ebaõiglane mõelda, et lord Palmerston kiitis heaks kõik Belglaste 
pretensioonid ja kavatses süstemaatiliselt  põhjariikidele vastutegutseda.  Vastupidi, te ei mõelnudki 
garanteerida Prantsusmaa ees nende riikide rahuarmastust ja ta kartis väga uue Prantsusmaa 
valitsuse vallutusplaane. 1831 a. oli hetk, kui Inglismaa oli valmis relvaga peatama Prantsuse 
šovinistide sepitsuste elluviimist. (Vt. The life of Viscount Palmerston, by Lytton Bulwer, t. II. p. 
29, 41, 54, 57, 83, 102, 132 etc.). Kuipõhjariigid oleksid vastaval hetkel seda  Londoni kabineti 
meeleolu ära kasutanud ja oleks teinud mõningad järeleandmised, Belgia asi, võib olla, ei oleks siis  
saanud sellist Belglastele soodsat lahendust. 

Seejuures, kolm põhjariiki olid valmis Belgia provintsidele andma vaid administratiivset 
sõltumatust Hollandi valitsuse suhtes, kuid mitte täielikku poliitilist iseseisvust. Vene 11. detsembri 
1830 aasta ringkirjas teatatakse Venemaa valmidusest toetada eksisteerivate traktaatide jõudu 
relvastatud käega. „Tema Majesteet“, räägitakse selles aktis, - „ei saa nõustuda Belgia täieliku 
eraldumisega Hollandi provintsidest seni, kuni selline eraldumine ei hakka olema üksmeelselt 
tunnistatud vältimatuks ja seejuures, ei ole Madalmaade kuninga enda poolt nõutud“.

Hollandi kuninga vabatahtliku nõusoleku hädavajalikkus, et rajada Belgia riik – selline oli 
peamine idee, millises langesid täielikult kokku Austria ja Venemaa arvamused. Kuid samal ajal, 
kui Venemaa valitsus oli hõivatud Poola mässu mahasurumisega ja Austria kabinet oli uppunud 
Itaalias, Prantsusmaa sepitsuste vastu, oma võimsuse kaitsmise muredesse, jõudsid belglased 
moodustada õige valitsuse, asutada kuningriigi ja valida troonile Cobourgi printsi Leopoldi. Võttes 
arvesse toimunud faktid, Londoni konverents, millisel osalesid viie suurriigi volinikud, oli sunnitud 
tunnistama Belgia sõltumatust.  1831 aasta novembritraktaat määratles Belgia provintside 
Hollandist eraldumise tingimused. Kuid ei Austria, ega ka Venemaa ei pidanud võimalikuks selle 
tingimusetult ratifitseerimist võimalikuks, seni kui Madalmaade kuningas seda ise heaks ei kiida. 
Krahv Orlov oli saadetud Haagi, et veenda teda järeleandmisi tegema.

Kuid Madalmaade kuningas kuulus „nende tarkade inimeste hulka, kes, Lytton Bulweri 
sõnade järgi, teevad alati rumalusi“. (The life of Viscount Palmerston, t. II, p. 2). Ta jäi oma 
otsustavuses kõigutamatuks ja ignoreeris kõiki teoks saanud fakte.  Prints Metternich tegi Venemaa 
kabinetile ettepaneku tunnustada prints Leopoldi Belgia kuningana ja kinnitada novembritraktaat, 
kui selles tehakse muudatusi. Hollandi kuningale aga oli hädavajalik selgitada tema tegelikku 
olukorda. (Депеша Татищева, 7-го (19-го) января 1832 г.). Kuid, igal juhul, veenas Austria keiser, 
Austria hakkab tegutsema Belgia küsimuses kooskõlastatult Venemaaga. Tõsi, Viini kabinett 
ratifitseeris novembritraktaadi varem, kui seda Venemaa soovis, kuid tegelikkuses ei tekkinud 
sellest mitte mingit tõsist arusaamatust.

Venemaa valitsus aga nõustus jätkama Belgia asjas  läbirääkimisi vaid alljärgnevatel 
tingimustel: 1)kui Hollandi kuningas seda nõuab; 2)kui Inglismaa suhtub suure õiglusega 
Hollandisse; ja  3)kui kontinentaalsed riigid nõustuvad Hollandi kaitseks võetavate meetmetega. 
Hollandi territooriumi okupeerimimist  Prantsusmaa või Inglismaa vägede poolt pidas Keiser 
Nikolai casus belli´ks. (Депеша гр. Нессельроде к Татищеву, от 20-го декабря 1832 г.). 
 Nende põhimõtetega, üldiselt öeldes, oli samuti nõus prints Metternich, kes pidevalt kurtis 
Preisimaa poliitika otsustamatuse ja heitlikkuse üle. (Депеша Татищева, 16-го января 1833 г.). 
Kuid pidades silmas Inglismaa ja Prantsusmaa vahel toimunud täielikku lähenemist Belgia 
küsimuses, tekkis loomulikult kolmel põhjariigil nende liitu ühendavate aluste parema 
kindlustamise  mõte. Selleks, et seada Belgia küsimuses sisse Austria, Preisimaa ja Venemaa 
vaheline täielik üksmeel, sõlmisid  nende volinikud salajase akti, milline pidi olema tulevikus 
kolme põhjariigi poliitika programmiks.

***

Austria, Preisimaa ja Venemaa vahel tiheda liidu olemasolul, milline ärgitas need riigid 
ühisele Hollandi-Belgia asjade olukorra arutamisele, nad tunnistasid, et saavutada lõpplik ja 



rahuldav lahendus, peavad sellele asjale olema pühendatud edasised läbirääkimised.  Olles 
häälestatud sellel oma hoolt pühendama ja  soovides tagada oma nõupidamistega tulemusi, millised 
on  kooskõlas nend konservatiivsete prinsiipidega ja nende väärikusega, sga samuti T. M. 
Madalmaade Kuninga huvidega, kolm riiki, üldisel omavahelisel nõusolekul, kehtestasid 
käesolevast ajast, instruktsiooniks ühesgused printsiibid, millised peavad olema antud 
vastastikustele volinikele ja määratlesid sellise otsuse, millise nad peavad vastu võtma, kui need 
läbirääkimised ei viiks soovitud eesmärgile; sel eesmärgil allakirjutanud, oma Valitsejate 
spetsiaalsel korraldusel, koostasid ja allkirjastasid järgmised artiklid:

Artikkel I.

Vaenulike sunnimeetmete lõpetamisel, uus kutse, mis on adresseeritud viiele õukonnale, T. 
M. Madalmaade Kuninga poolt, nende Belgia küsimuses peetavate nõupidamiste taasavamisest, 
loetakse kolme õukonna Austria, Preisimaa ja Venemaa poolt eelnevaks hädavajalikuks asjaks, et 
avada eesseisvad läbirääkimised.

Artikkel II.

Nii, nagu Austria ja Preisimaa ratifitseerisid 15 novembri traktaadi tinglikult ja nagu 
Venemaa, samamoodi ratifitseeris selle täpselt väljendatud tingimustel, siis, säilitades need ja teised 
tingimused, 15 novembri traktaat, nende vaates, hakkab alati olema läbirääkimiste aluseks, - 
aluseks, milline on tunnistatud Belgia valitsuse poolt ja mitteformaalselt võetud vastu T. M. 
Madalmaade Kuninga poolt.  Sellest taganemist enam ei lubata ja läbirääkimised võivad puudutada 
ainult muudatusi, millised tuleb teha  ülalmainitud traktaadi  Artiklites 9, 12 ja 13, peale seda, kui 
selles suhtes Madalmaade Kuningas väljendab oma soove.

Artikkel III.

a)Peale läbirääkimiste taasalustamise otsust, oleks olnud hädavajalik, et tagada selle edu, et 
nad leiaks aset, mitte ainult viie riigi vahel, nii nagu varasemal ajal, vaid et, koos Madalmaade 
volinikega, osaleks neil ka Belgia volinik. Kolm riiki kasutavad kogu oma jõudu selleks, et jõuda 
sellisele kombinatsioonile.

b)Peale seda, kui Kuningas Suur Hertsog teeb Saksa Liidule vastavad ettepanekud osa 
Luksemburgi loovutamisest ja Püha Liit annab oma nõusoleku Luksemburgi küsimuse lõplikuks 
korraldamiseks, siis Saksa Liidu poolt ad hoc korras nimetatud volinik, peab olema  kutsutud 
osalema lõpliku korraldamise otsuse vastuvõtmisel, kui vaid mainitud Saksa Liit ei määra, 
spetsiaalsel formaalsel viisil, kahe suure saksa riigi volinikke, et neid esindada. Sellisel juhtumil, 
Austria ja Preisimaa volinikud hakkavad olema ka Liidu Parlamendi enda delegaadid. 

c)Volinikud varustatakse spetsiaalsete instruktsioonidega ja formaalsete volitusega.

Artikkel IV.

Kolm riiki on üksmeelel selles, et nad ei tunnista  ja kunagi ei tunnista:
a)et T. M. Madalmaade Kuningale seatakse hulga raskemad tingimused, kui need, millistega 

ta juba formaalselt nõustus;
b)et nad loevad kõik läbirääkimised katkestatuks, kui vaid mingi riik soovib kasutada 

Madalmaade Kuninga suhtes jõudu, et ta võtaks vastu tingimused, milliseid see Valitseja kunagi 
vabatahtlikult vastu ei võtaks; ja 

c)et juhtumil, kui ootuste vastaselt, T. M. Madalmade Kuningas langeb oma territooriumil 
kallaletungi ohvriks, siis kolm riiki, ühendavad kõik oma jõupingutused selleks, et  garanteerida ja 
kaitsta tema valduste puutumatust ja nad säilitavad tema piirid ja territooriumi sellisel kujul, nii 
nagu see on määratletud 15 novembri traktaadiga.



Kolme Õukonna volinikud saavad pidulikud instruktsioonid, millistes sisalduvad nende 
printsiipide esitlused ja täpne korraldus, et mitte mingil tingimusel ei tohi neist taganeda.

Selle osa oma instruktsioonidest nad loevad ette Inglismaa ministeeriumile ja Prantsusmaa 
volinikule Londonis, esimesel juhusel, kui mõlemad mereriigid, või neist üks, paljastab nende 
printsiipide vastaselt tegutsemise kavatsuse, nad teatavad neist formaalselt, tehes korralduse selle 
protokolli kandmiseks.

Need vastuvõetud ja ratifitseeritud artiklid peavad olema hoitud saladuses ja kolm Kabinetti  
kohustuvad edastama neid vaid  nende volinike kaudu ülalmainitud viisil.

See juhtus ja allkirjastati Berliinis 9 märtsil 1833 aastal.
(L.S.) Trauttmans-  (L.S.) Ancillon (m.p.)     (М.П.)Траутманс-   (М.П.) Ансильонъ 
     dorff (m. p.)            Ribeaupierre                     дорфъ (у. м.)                   (у. м.)

                                                          (m.p.)                                                 (М.П.)Рибопьеръ
                                                                                                                                  (у. м.)

****

Nr. 135.

1833 a. 6. (18 ) september. Konventsioon, mis on sõlmitud Munchengrätzis ja see puudutab 
Ottomani Impeeriumi ning Egiptust.

((F. Martensi kommentaar)).

1833 aasta suvel toimus Keiserite Francois I ja Nikolai I vaheline kohtumine. Selle 
kohtumise korraldamise algatamise au kuulub tervikuna Austria Keisrile. Varsti peale Nikolai I 
troonile asumist Francois I teatas mitmeid kordi Venemaa saadikule, et ta soovib siiralt Valitsejaga 
isiklikult kohtuda, lootes sel viisil  kõrvaldada kõik arusaamatused, millised olid nende vahel 
tekkinud.  Kuid 1828 aastal Keiser Nikolai tunnistas ebamugavaks sellist ettepanekut vastu võtta, 
oletades, et isiklik kohtumine Austria Keisriga võib  Kreeka küsimuses veelgi reljeefsemalt tuua 
esile nende vahelisi erimeelsusi.  Peale Türgi sõja lõppu hakkasid Austria ja Venemaa vahelised 
suhted võtma enamsõbralikumat iseloomu ja neid eraldavad erimeelsused Ida küsimuses hakkasid 
aja jooksul üha enam ja enam kaduma. Sellistel asjaoludel mõlemate Keisrite kohtumine ei kohanud 
ületamatuid takistusi, vaid, vastupidi, võis aidata kaasa nende veelgi suuremale lähenemisele. 
Seepärast, kui 1831 aastal Austria Keiser teatas uuesti Tatitchewile, et ta soovib Valitsejaga 
isiklikult läbirääkida ja et ta on „teda näha vaja “, Keiser Nikolai võttis selle kutse vastu. Ainiti sai 
see mõlemate keisrite vaheline kohtumine toimuda Munchengraetzis alles 1833 aasta juulis.

Munchengraetzis kohtusid Keisrid Nikolai I ja Francois I Preisimaa kroon-printsiga. 
Konverentsidel, millised toimusid ministrite ja isiklikes vestlustes mõlemate monarhide vahel, tulid 
täiesti esile need üldised poliitilised eesmärgid, milliste saavutamist nõudsid nii Austria kui ka 
Venemaa huvid. Mõtete vahetus viis mitte ainult Venemaa ja Austria poliitika juhtide isikliku 
lähenemiseni, vaid ka selle tulemuseks oli kokkulepe kõigi päeva enamoluliste küsimuste suhtes.  
Erilist tähelepanu väärib katse, milline tehti Munchengraetzis, välja selgitada, täpsel viisil Venemaa 
ja Austria huvide ühtsus Türgi suhtes ja määratleda selline alus, millisel mõlemad need riigid võivad 
tegutseda käsikäes, riivamata oma enda elulisi ja rahvuslikke kasusid. Läbirääkimised Ida 
küsimuses lõppesid alljärgneva, äärmiselt olulise konventsiooni allkirjastamisega.

Nii läbirääkimisi Austria ja Venemaa ministrite vahel, kui ka sõlmitud konventsiooni hoiti 
suures saladuses. Siit on mõistetav, miks Munchengraetzi konverentsid tekistasid kaasaegsetes 
poliitikutes kõige suuremaid kartusi ja andsid alust kõige erinevateks oletusteks. Lord Palmerstoni 
läbinägelikus ulatus nõnda kaugele, et ta tunnistas „üpris tõenäoliseks“, et Munchengraetzis Austria 
ja Venemaa koostasid Ottomani Impeeriumi jaotamise kava. (Vt. Bulwer´s, Life of Lord 
Palmerston, vol II, p. 169). Seejuures tuntud inglise poliitik pidas vajalikuks lisada, et sarnane plaan 



kohtab Inglismaa ja Prantsusmaa poolset kõige energilisemat vastutegevust. 
Seejuures oli tegelikult Munchengraetzi kokkuleppe eesmärk, vastupidine, et tagada 

Ottomani Impeeriumi terviklikkus. Austria ja Venemaa leppisid kokku takistada Euroopa  Türgi 
igasugust status quo ´le kallalekippumist, „soovides tagada oma enda valduste julgeolekut ja rahu“. 
Esmapilgul näib, et nende mõlemate riikide liit selleks, et saavutada mainitud eesmärki, näib 
võimatu, arusaamatu ja isegi ebaloomulik. Aga kui meenutada 1828 ja 1829 aasta sündmusi, kui 
pidada silmis Austria ja Venemaa vahelisi vaenulikke suhteid neil aastatel ja kogu Kreeka kriisi, on 
nende vahel sõlmitud Türgi puutumatuse kaitsmise liit tegelikkuses täiesti vastuolus Venemaa 
tõeliste püüdluste ja kasuga. Tegelikult, isegi prints Metternich oli veendunud, et Munchengraetzis 
ta saavutas särava võidu Venemaa poliitika üle, sundides teda formaalselt loobuma oma 
sajanditepikkustest püüdlustest, millised olid suunatud Ottomani Impeeriumi purustamisele.

„Kui Venemaa läks mööda teist teed, kui mina“ ütles Austria kantsler Prokesch-Ostenile  
„mina hülgasin tema. Nüüd ma lähen koos temaga, sest et ta käib mööda minu teed. Mõned aastad 
tagasi, Kreeka asjas, ma ei olnud koos Venemaaga. Siis mind mõisteti selle eest hukka. Käesoleval 
ajal, kui ta soovib Türgi Impeeriumi säilimist ja peab seda soovima, ma lähen temaga ja jälle 
mõistetakse mind hukka“. (Prokesch-Osten. Mehmed-Ali, Vice-König von Aegupten. Wien, 1877, 
S. 55). Prints Metternich oli  Munchengraetzi  konverentsi tulemustega väga rahul ja uhkustas 
nendega.

Ainiti, kui süveneda Keiser Nikolai I poliitikasse Türgi suhtes, siis vaevu on õiglane 
tunnistada Munchengraetzi konverentsil vähimatki taandumist Venemaa poliitika sajanditepikkusest 
ülesandest Ida küsimuses. Vastupidi, see akt on, kui märkimisväärse oma eesmärgi järgimise 
järjepidevuse mälestusmärk Venemaa poolelt, aga ka Venemaa poliitika rikkumatu kainuse ja 
vaadete selguse tõendiks. Selleks, et mõista Munchengraetzi kokkuleppe tähendust ja selle tõelist 
eesmärki, näib meile hädavajalik valgustada seda mõningate huvitavate faktidega, millised 
puudutavad 1829 aasta sõda ja millised on jäänud kuni viimase ajani tundmatuks. (Vt. minu ((F. 
Martens)) „Etude historique sur la politique russe dans la question d ´Orient“. Gand. 1877,  p. 24 et 
suiv).

Kui 1829. aastal, tänu vene vägede säravatele võitudele, oli Türgi edasise eksisteerimise 
küsimus jälle tõusnud päevakorda, Keiser Nikolai Pavlovits asutas spetsiaalse komitee, et õppida 
tundma seda küsimust ja määratleda meetmed, millised peaksid Venemaa poolt võetud juhtumiks, 
mil osmanite impeerium laguneb.  Komitee juhatajaks oli krahv Kotchoubey; liikmeteks: kr. 
Tolstoy, prints Aleksander, prints Galitzine, krahv Nesselrode, krahv Tchernyschew ja salanõunik 
Daschkow. Esimesel istungil, 4. septembril 1829 .a. krahv Nesselroode luges ette üpris 
märkimisväärse memorandumi, milline vääris Kõigekõrgeima heakskiidu, millises tõestatakse 
kuivõrd Venemaa huvides on Türgi lagunemise mittesoovimine. „Me olime alati seda meelt“, räägib 
krahv, - „et selle riigi säilumine on enam kasulik, kui kahjulik, Venemaa tegelikes huvides; et mitte 
mingi teine asjade kord, milline hõivab tema koha, ei saa hüvitada meile kasu omada naabruses 
enam nõrka riiki, milline on pidevalt ähvardatakse revolutsioonilise vaimuga, millisega on läbi 
imbunud tema vasallid ja sunnitud õnneliku sõjaga alistuma võitja tahtele“. Aga kui Türgi laguneb, 
siis selle taastamine ei ole enam võimalik; kuid igal juhul, see ei ole Ülevenemaalise Keisri asi. Kui 
aga saabub katastroof, peab Venemaa võtma kõige energilisemaid meetmeid, et kaitsta oma huve ja 
seejärel, astuma läbirääkimistesse teiste Euroopa riikidega, et lahendada praeguse Ottaomani 
Impeeriumi piirkondade ja elanike saatus. „Tahta“, võttis kokku Nesselrode, - „lahendada seda asja 
nende osaluseta, seejuures kuidas see puudutab nende kõige olulisemaid elulisemaid huve, see 
tähendab, - kipub kallale kõige tunnetatavamal viisil nende aule ja sunnib võtma enesele liiga suurt 
vastutust“.  Nende kaalutluste alusel, kr. Nesselrode tegi ettepaneku kutsuda S-Peterburis kokku 
rahvusvaheline kongress et lahendada maade saatus, millised kuuluvad Türgi koosseisu, kui ta 
lõpplikult laguneb.

Peale selle memorandumi kandis kr. Nesselrode komiteele ette Daschkowi märkmed, kr. 
Capodistria kirja ja mõned kr. Pozzo di Borgo ning prints Lieveni depeššid. Daschkowi märkmed 
kannavad pealkirja: „Ülevaade tähtsamatest Venemaa suhetest Türgiga ja põhimõtted, millistel  
need peavad olema tulevikus rajatud“  ja mis oli koostatud 1828 aastal. Selles äärmiselt kaines ja 



huvitavas töös tõestab autor, et Türgi lagunemine peab vältimatult kutsuma esile üleeuroopalise 
sõja. „Te vaidleks asjatult meile vastu“, räägib ta, „nende kasude  ja soetuste loetlemisega, millised 
saaksid siis Venemaa osaks: temale ei ole vajalikud uued soetused, ega piiride laiendamised, vaid 
nende julgeolek ja tema mõju levitamine naaberrahvaste vahel, - aga seda ta saab mugavalt 
saavutada, pikendades teatud tingimustel Ottomani Impeeriumi eksistentsi“. Türklaste tõrjumine 
Väike-Aasiasse, kus rahvad-elanikud on nendega ühte usku, võib viia Türgi riigi uuenemisele, 
milline võib olla meie Kaukaasia ja Taga-Kaukaasia valdustele äärmiselt ohtlik.

Ainiti, ikkagi võib Türgi laguneda asjaolude eneste jõul. Sellisel juhtumil paistab olevat kaks 
alternatiivi: kas Türgi jaotada suurriikide vahel ära, või tükeldada see mitmeteks sõltumatuteks 
riikideks. Mõlemad vahendid ei ole puudusteta. „Oli aeg“, jätkab Daschkow, „mil  Türgi jaotamine 
võis kuuluda Venemaa salajastesse poliitilistesse arvestustesse. Praegu, kui Keiserriigi piirid laiuvad 
Valgest merest kuni Doonauni ja araxini, Kamtšatkast kuni Vislani, üpris vähesed soetused võivad 
olla temale kasulikud. Bosborose väina ja Dardanellide valdamine, muidugi, annaks muidugi uue 
elu meie kaubandusele: kuid millise hinnaga tuleks see osta!“ Peale selle, teised riigid, tänu oma 
geograafilisele asendile, võivad tehaTürgi  arvelt hulga kasulikumad soetused, kui Venemaa. Austria 
võib soetada Serbia, Hertsogoviina, Bosnia, albaania ja samuti orjastada Montenegrolased 
((черногорцевъ)). Inglismaa ja Prantsusmaa võivad vallutada Kreeka saared, Candie ja isegi 
Egiptuse. Sellisel juhtumil kohtab vene lipp Euroopa lõunaosas, muretute türklaste asemel, üpris 
ohtlikke vaenlasi.

Lõpuks, käsitledes kr. Capodistria kava, Daschkow märgib, et „vabalinn“ Constantnoopol 
vaevu on võimeline kaitsma pääsu Mustale merele. Kui Venemaa nõustub Türgi pealinna 
„vabalinnaks“ muutmisega, siis ta peab saama Bosporuse väina mõlemal kaldal saama „kaks kivist 
nurgakest“ , et seal rajada kindlustused, millistes hakkab olema vene garnison.

Kuulanud ära äsja esitatud märkused ja tutvunud Pozzo di Porgo ja prints Lieveni 
depeššidega, asus komitee arutama kõiki neid andmeid ja lõpuks, teeg järgmise üksmeelse otsuse:

„et Ottomani Impeeriumi Euroopas säilitamise kasud ületavad selle ebakasud; 
et, järelikult, tema lagunemine hakkab olema Venemaa tegelike huvide vastane;

 et, seepärast, terve mõistus nõuab tema hävimise vältimist, milleks tuleb kasutada kõiki 
asjaolusid, millised võivad anda austava rahu sõlmimise võimaluse “. 

Kuid kui saabub Türgi Euroopas valitsemise viimane tund, siis peab Venemaa valitsus võtma 
kõige energilisemaid meetmeid selleks, et sisepääs Musta merre ei oleks vallutatud mingi suurriigi 
poolt. Mis aga puudutab made saatust, millised kuuluvad Ottomani Impeeriumi koosseisu, siis 
selleks on hädavajalik, et Venemaa astuks ülejäänud riikidega  läbirääkimistesse.

Need 1829 a. komitee järeldused väärisid Kõigekõrgema kinnituse ja neist sai, paljude 
aastate kestel, Venema poliitika juhtniit Idas. Järelikult, mitte Türgi häving, ega mingite piirkondade 
vallutamine, vaid status quo ((varem kehtinud seisundi)) säilitamine Lõuna Euroopas – vaat, milles 
seisnes Venemaa poliitika eesmärk.

See eesmärk tuli eriti reljeefselt esile läbirääkimistel, milline oli kutsutud esile Türgi ja 
Egiptuse vahelise kokkupõrkega. Porta täielik jõuetus oma elu kaitsmisel tuli ilmsiks üpris varsti 
kui Egiptuse d´Ibrahim-Pacha  armee võidukalt avas tee Konstantinoopolisse. Keiser Nikolai I ei 
saanud lubada Mehemet-Ali väljamõeldud plaani teostumist. Ta otsustas osutada Portale liitlasabi, 
mitte tema vastasest poolehoiutundest, vaid selle teadvustamisest, et Ottomani Impeeriumi 
varemetele uue tugeva riigi rajamine, millise eesotsas oleks võimekas ja energiline Mehemet-Ali, 
oleks olnud Venemaa kõige sisulistema huvide otsesene rikkumine. Olles veendunud, et Austria  
samuti ei saa nõustuda Bosboruse kallastele araabia-egiptuse riigi asutamisega, Keiser soovis Viini 
kabinetiga arvatavate tulevaste sündmuste suhtes täielikku kokkulepet. Inglismaaga ja 
Prantsusmaaga näistalle kokkuleppe saavutamine võimatu, tänu mõlemate riikide ilmsele 
vaenulikkusle Austria ja Venemaa konservatiivse poliitika suhtes.

Sellel alusel, Venemaa valitsus ei nõustunud sellega, et Türgi asjad muutuksid mereriikide 
osalusel, kollektiivse vahendamise asjaks.  Ta tunnistas enam sihipärasemaks, et iga riik, milline 
soovis tegelikult Türgi säilitamist, püüdleksid eraldi selle eesmärgi poole. (Депеша к Татищеву от 
13-го февраля 1833 г.). 



Austria valitsus tegi Venemaale ettepaneku kuulutada Inglismaale ja Prantsusmaale, et nad 
kiidavad heaks Mehemet-Ali vastu mõeldud sõjalaevastiku demonstratsiooni, kuivõrd selle 
eesmärgiks on kaitsta Türgi puutumatust. Kui mõlematel mereriikidel on samasugune eesmärk ja 
neil ei ole mitte mingeid tagamõtteid,, võiksid kõik neli riiki tegutseda üheskoos ja päästa Euroopa 
rahu. (Депеша Татишева от 26-го января (7-го февраля) 1833 г.).

Venemaa, täpselt samuti, soovis ainult üht: Lõunas väljakujunenud asjade korra säilimist ja 
seepärast, võis tema ja Austria vaheline üksmeel ka tegelikult kinnistuda. Venemaa valitsuse 
intiimsed mõtted ei olnud vähimaltki vastuolus selle eesmärgiga ja selle parimaks tõestuseks võib 
olla krahv Nesselrode huvitav 7 jaanuari 1833 aasta ettekanne.

Mehemet-Ali võidud, alustab ettekanne, võivad viia Türgi lõplikule lagunemisele. Kuid 
mida peab siis Venemaa sellisel juhtumile tegema? Krahv meenutab 1829 aasta komitee otsust ja 
väidab, et sellest ajast peale, kui Venemaa püüdis mitte Türgi lagunemist, vaid suuremale maade, 
millised kuuluvad selle riigi koosseisu ja kasutavad Venemaa kaitset, õiguste konsolideerumisele. 
Sellisel viisil, Serbia ja Doonau Vürstiriigid sai teatud osa iseseisvust, milline tagas nende sisemise 
heaolu. Kreeka muutus sõltumatuks riigiks. Muideks, 1833. aastal, ei olnud saabunud, Nesselrode 
arvates, aeg, aga nimelt, Euroopa riikidele viidatud suunas tegutsemise hädavajadusest teatamiseks. 
Prantsusmaa ja Inglismaa suhtuvad Venemaasse liiga vaenulikult. Austria aga, kuigi ta pn Venemaa 
suhtes üpris sõbralik, kuid see, nimelt, on see riik, kellega peab olema Türgi asjades peetavatel 
läbirääkimistel eriti  ettevaatlik olema. „Austria soovib, nagu ka meie, Türgi valitsuse säilitamist; ta 
annab temale eelistuse igasuguste teiste asjade korras, millisega saanuks seda Idas asendada. Selles 
punktis me oleme täiesti üksmeelel teine-teisega“. Ainiti Venemaa ei saa lubada, et Türgi oleks 
niivõrd tugev, et oleks pidevalt Venemaa valdustele ja huvidele ohuks. Seda peamist Venemaa 
poliitika eesmärki on hädavajalik silmas pidada Bosborose kallastel lõpliku suhete katkestamisel.

Kehtestanud, sellisel viisil, üldise aluse Venemaa ja Austria poliitilistele püüdlustele, Keiser 
Nikolai tunnistas hädavajalikuks nõustuda oma liitlasega isegi siis kui Türgi ka tegelikult langeb.  
Sel eesmärgil, Valitseja astus 13 veebruaril 1833 aastal intiimsesse jutuajamisse Austria saadikuga, 
krahv Fiquelmontiga praegust Türgit moodustavate piirkondade tulevase saatuse suhtes.

Valitseja alustas sellest, et visandas pildi Ottomani Impeeriumi täielikust sisemisest 
laostumisest. Kui sultan palub tema abi, siis ta on valmis seda osutama, kuid, seejuures Valitseja ei 
saanud saadiku tähelepanu jätta  pööramata sellele asjaolule. „Muideks ma ei varja teise eest, ütles 
ta saadikule, „et see on ohver, millise ma teen. See on liiga vasturääkivuses kõigi meie vanade 
suhetega Türgi suhtes, et Venemaa võinuks seda abi rahuldustundega osutada. Religioosne printsiip 
on sellega vastuolus“.   Kuid, jätkas Valitseja, see on kõik, mida ma saan teha: ma ei saa anda elu 
Türgi Impeeriumile, milline on surnud. Seejuures, Venemaa ja Austria kõige tähtsamad huvid 
nõuavad, et Türgi valduste tulevast saatust ei otsustataks neist möödaminnes ja nende soovide 
vastaselt.

Muideks, ütles Keiser Nikolai, ei ole esimene kord seatud arutusele küsimust sellest, mis 
tuleks teha Türgi lagunemise juhtumil.  Olid koostatud kõige erinevamad projektid, millised, ainiti, 
jäid elluviimata vastastikuse umbusalduse ja kadeduse, millised eraldasid riike, tõttu. Käesoleval 
ajal, kui Austria ja Venemaa asub kõige sõbralikemates suhetes, on nende vaheline kokkulepe üpris 
võimalik, eriti veel seetõttu, et „Venemaa loobus oma eesmärgist“, millise seadis temale Katariina 
II.

„Ma sooviksin“, jätkas Valitseja, „toetada Türgi Impeeriumi. Kui ta laguneb, siis ma ei soovi 
midagi ta tükkidest; minul ei ole midagi tarvis... Mida teha? Selle jaotamise mõte oli see, milliseid 
riigid alati heietasid“.

Siin Austria saadik lubas enesele märkida, et kogu Türgit on faktiliselt võimatu  jaotada.  
Keiser Nikolai nõustus täielikult sellise arvamusega. „Türgi Impeerium“, jätkas ta, „hõivas 
vallutuste teel Bütsantsi Impeeriumi koha;  selle juured istuvad sügaval; endise Kreeka riigi 
piirkondade elanikkond, isegi Bosboruse Aasia kaldal, on suremas osas kristlikud. Kui aga Türgi 
Impeerium ise end lagundab, tänu oma võimetusele, miks siis meie ei või tastada Kreeka 
Impeeriumi? Kreeka riigile on juba algus tehtud. Ma ei tunne kuningas Othoni; ma ei tea, kas 
temale on selline tulevik jõukohane. Kuid omalt poolt, ma ei tea midagi paremat, mida teha“.



See äärmiselt tähelepanuväärne jutuajamine kestis poolteist tundi ja Keiser kordas mitmeid 
kordi, et ta on valmis sultanit päästma, kuid ta ei tea, kas ta on seda tegema võimeline. Ja nii nagu 
katastroof on võimalik, siis selliste sõbralike ja asjast huvitatud riikide, nagu Venemaa ja Austria , 
vaheline kokkulepe on täiesti hädavajalik.

Viini kabinet suhtus täieliku tähelepanuga  ja tunnistas tema poolt tehtud ettepaneku suurt 
tähtsust.  Metternich veenas pidevalt Tatichewit, et Austria jääb ustavaks Venemaaga liidule ja et 
kõik Inglismaa poolsed nende tülliajamise jõupingutused on asjatud. Kuid teisest küljest, prints ei 
nõustundud täielikult selle plaaniga, milline oli visandatud Keiser Nikolai Pavlovitsi poolt. Eelkõige 
ta pidas võimatuks nõustuda Türgi  varemetele Kreeka Impeeriumi taastamisega „seni, kuni Kreeka 
troonile on pandud Bavaaria prints, kuna Austrial oleks ebamõistlik omada sama vaenlast seljataga, 
kes on praegu ta ees“. (Депеша Татищева 27-го февраля (11-го марта 1833 г.).

Ainiti, meie saadikul  ei olnud kerge sundida Austria kantslerit täpselt välja ütlema oma 
ideesid Balkani poolsaare tulevase korralduse suhtes. Kui mai alguses tahtis saadik uuesti välja 
selgitada Metternichi arvamust, vastas viimane temale „üldiste kohtadega“. Tatitchew oli 
veendunud, et printsil veel ei ole kindlaksmääratud kava. Siis saadik tuli talle appi ja visandas 
paberile Türgiga geograafiliste suhete ülevaate, ühest küljest nii Austria ja Venemaa, teisest ta lisas 
sellele poliitiliste huvide analüüsi, millised ühendasid kahte riiki Ottomani Impeeriumi suhtes. Kuu 
aja pärast astus kantsler saadikuga Türgi  piirkondade tulevase saatuse suhtes juba enam 
üksikasjalikumase arutellu. Metternich, nõudis eelkõige vene väged Doonau Vürstiriikidest 
väljaviimist, põhjendades sellega, et Euroopas ja täpsemalt Austrias, üpris paljud kardavad, et 
Venemaa kavatseb need piirkonnad enesele omistada. Tatitchew märkis printsile, et Euroopa 
unustab kuivõrd Venemaa juba 1829 aastal võinuks selle kavatsuse teostada, kui tal see olnuks. 
Kantsler rahunes ja pöördus kava juurde, milline oli tehtud Prantsusmaa poolt, rajada Türgi 
varemetele Mehemet-Ali juhtimisel Araabia Impeerium. Kuid nii Venemaa kui ka Austria ei saa 
lubada selle mõtte, milline on neile ühtmoodi ohtlik, teostamist.

Võtte arvese selle asjaolu ja Türgi kaasaegse olukorra, Viini kabinett, Metternichi sõnade 
järgi, otsustas: toetada kuni viimase võimaluseni sultani võimu. Kui aga Türgi laguneb, ei saa 
lubada, et selle varemetele asutataks Austriale ja Venemaale ohtlik riik, vaid „eelistada, kõigi 
kombinatsioonide eest, täielikult sõltumatuid riike, millised moodustaksid Euroopa Türgi nende 
kaasaegse nimetuse all. Sellisel viisl, Moldaavia, Valahhia, Serbia, Bosnia, Bulgaaria ja Albaania 
moodustavad niipalju teineteisest sõltumatut riiki, millistest kristlikud- hakkavad asuma printside, 
aga moslemiriigid khaanide võimu all“. Lõpuks, „mitte miski eest ei tohi lubada, et valitseja, kes 
saab Bosboruse kaldad ja muudab oma pealinnaks Konstantinoopoli, võtaks Imperaatori tiitli“. 
„Selles mõttes“, lõpetas oma selgituse Metternich, „koostatakse instruktsioonid kr. Ficquelmontile“. 
(Депеша Татищева 23-го апреля (5-го мая) 1833 г.).

Need eel-läbirääkimised valmistasid märkimisväärselt ette Austria ja Venemaa vahelise 
kokkuleppe sõlmimist, milline tehti Munchengraetzis. Isiklikes vestlustes ja selgitavate märkmete 
vahetuse teel, mõlemate riikide esindajad töötasid välja oma tuleviku tegevusprogrammi. Keiser 
Nikolai oli veendumusel, et kolm Põhjariiki pidid põhjendama oma kaitse liidu õiguste austamisele. 
Nad ei pea väljakutsuma Inglismaad ja Prantsusmaad, vaid meeles pidama, et St. James kabinett ei 
saa samuti nõustuda Prantsusmaa valitsuse eesmärkidega Egiptuse suhtes, „sest et kui India on 
haavatav, siis Egiptuse kaudu“. (Русский меморандум сентября 1833 г.).

Sellised on asjaolud, millistel oli allkirjastatud Munchengraetzis salajane konventsioon, 
milline oli suunatud, kaasaegsete arvates, Ottomani Impeeriumi jagamisele.

***

                           Püha ja Jagamatu Kolmainsuse nimel.

Austria Keiser ja T. M. Ülevenemaaline Keiser, võtsid arvesse, et nende tihe side, viimaste  
Egiptuse sündmuste kestel, aitas võimsalt kaasa Ottomani Impeeriumi kaitsmisele teda ähvardavate 



ohtude eest ja kaitsta Euroopat probleemide eest, millised võisid temale sellest järgneda, peale selle, 
järgides konservatiivset vaimu, millised valdavad nende üldises poliitikas ja soovides tagada nende 
endi Türgiga piirnevate valduste julgeolek ja rahu, otsustasid vastu võtta, samamoodi, selle liidu 
printsiibi nende tulevikus tegutsemise peamiseks reegliks Ida asjade suhtes. Selle tulemusel Nende 
Majesteedid tunnistasid õigeaegseks kehtestada, spetsiaalse konventsiooniga, tulevikus võimalikud 
otsused, milliste hädavajadus võis olla esile kutsutud  selle printsiibi rakendamisest.

Sel eesmärgil, nad nimetasid oma volinikeks järgmised isikud: T. M. Austria Keiser – hr. 
Clement-Wenceslas-Lothaire Printse de Metternich, Winnebourg jne jne,., ja hh. Charles Louis 
Ficquelmonti krahv, Raudse krooni ordeni 1 järgu kavaler jne,;

T. M. Ülevenemaaline Keiser – krahv Charles Robert Nesselrode ((Карла Роберта 
Нессельроде)), oma viitsekantsleri jne;

ja  hr Dmitri de Tatitscheffi, ((Дмитрия Татищева)), oma Tegev-salanõunik, Senator jne. ;
ja krahv Aleksei Orlovi ((Алексея Орлова)), Tema vägede ratsaväekindrali jne jne., kes 

peale nende volikirjade vahetamist, millised leiti olevat heas ja ettenähtud vormis olevateks, 
otsustasid ja allkirjastasid järgmised artiklid:

Artikkel I

Austria ja Venemaa Õukonnad kohustuvad vastastikku hoida Nende poolt vastu võetud 
otsust, toetada Ottomani Impeeriumi eksisteerimist praeguse dünastia valitsemise all ja pühendada 
sel eesmärgil, täielikus üksmeeles, kõiki mõjuvaid ja tegelikke vahendeid, millised asuvad Nende 
võimuses.

Artikkel II.

Selle tulemusel, mõlemad Keiserlikud Õukonnad võtavad enesele kohustuse – seista ühiste 
jõududega igasuguste kombinatsioonide vastu, millised tekitaksid kahju Türgis ülemvõimu 
õigustele või ajutise regentluse asutamisele, või siis täielikule dünastia muutmisele. Siis kui üks või 
teine neist juhtudest teostub, mõlemad kõrged lepingupooled mitte ainult ei tunnnusta sarnast asjade 
käiku, vaid astub kokkuleppesse, üheskoos kõige mõjukamate meetmete võtmise suhtes, et hoida 
ära ohte, millised võinuks olla tekitatud, millised juhtuvad eksisteerivas Ottomani Impeeriumis, 
muutusega, Enda Türgiga piirnevate valduste julgeolekule ja huvidele.

Artikkel III

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Viinis, kahe 
kuu pärast, või varem, kui selleks tekib võimalus.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Münchengraetzis 18 septembril, Kristuse sünni 1833 aastal.
(L.S.)Le prince de  (L.S.)Le comte de  (М.П.)Князь Меттер-  (М.П.)Графъ Нес-
Metternich.              Nesselrode. нихъ (у. м.)                     сельроде (у. м.)
   (m. p.)                       (m. p.)

(L.S.) Tatistscheff. (М.П.)Татищевъ
(m. p.)                                                               (у. м.)

(L.S.)Le comte de (L.S.)Le comte Or- (М.П.)Графъ Фикель-  (М.П.)Графъ Ор-
Ficquelmont.             Loff. (m.p.) монъ (у. м.)                     ловъ (у. м.)

(v.p.) 

     *

Eraldi ja salajased artiklid.



Artikkel I.

Kõrged lepingupooled kavatsevad rakendada spetsiaalselt Egiptuse paša suhtes Artikkel II 
otsust, milline on sõlmitud samal kuupäeva konventsioonis ja kohustuvad positiivselt, ühisel 
kokkuleppel, takistada seda, et kaudselt või otseselt, Egiptuse paša kõrgem võim ei laieneks 
Ottomai Impeeriumi Euroopa provintsidele.

Artikkel II.

Allkirjastades konventsiooni, milline on samal kuupäeval sõlmitud, Mõlemad Keiserlikud 
Õukonnad ei oleks pidanud laskma  oma eesmärkide hulgast silmist juhtumit, kui-siis, vaatamata 
Nende soovile ja ühendatud  jõupingutustele, praaegune asjade kord Türgis oleks olnud kukutatud; 
nende kavatsus seisneb selles, et sellise asjaolu teostamine ei vii mitte mingile muutusele liidu 
printsiibis Ida asjade suhtes, millisele nende vahel on pühendatud  käesolev konventsioon. Selle 
vastuvõtmise tulemusel, et sellel juhtumil mõlemad Keiserlikud Õukonnad hakkavad tegutsema 
ainult koosmeeles ja täieliku solidaarsuse vaimus kõige suhtes, mis puudutab uue asjade korra 
asutamist, milliste eesmärgiks on vahetada käesoleval ajal eksisteeriv ja et nad, üheskoos, hakkavad 
jälgima selle üle, et muudatused, millised toimuvad selle Impeeriumi siseehituses, ei saaks puutuda 
nende endi valdusi ja õigusi, millised on kindlustatud neile traktaatidega, ega Euroopa tasakaalu 
säilitamist.

Käesolevad eraldi ja salajased artiklid, millistel on samasugune jõud ja väärtus, nagu on 
samal päeval sõlmitud konventsioonil ja need ratifitseeritakse ja nende ratifitseerimiskirjad  
vahetatakse Viinis, samal ajal, kui ratifitseeritakse ülalmainitud konventsioon.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Münchengraetzis, 18 septembril Kristuse sünni 1833 aastal.
(L.S.)Le prince de  (L.S.)Le comte de  (М.П.)Князь Меттер-  (М.П.)Графъ Нес-
Metternich.              Nesselrode. нихъ (у. м.)                     сельроде (у. м.)
   (m. p.)                       (m. p.)

(L.S.) Tatistscheff. (М.П.)Татищевъ
(m. p.)                                                               (у. м.)

(L.S.)Le comte de (L.S.)Le comte Or- (М.П.)Графъ Фикель-  (М.П.)Графъ Ор-
Ficquelmont.             Loff. (m.p.) монъ (у. м.)                     ловъ (у. м.)

(v.p.) 

******

Nr. 136.

1833.a. 7. (19) september. Konventsioon, millisega seatakse sisse vastastikune Poola  
valduste ja poliitiliste kurjategijate väljaandmise garantii.

***

Nr. 137.

1833 a. 3 .(15) oktoober. Berliini konventsioon, mis puudutab üldist revolutsionääride 
vastast tegevust.



((F. Martensi kommentaar).

Tänu Poola 1830.a. ülestõusule, peeti Austria, Preisimaa ja Venemaa vahel katkematuid 
läbirääkimisi, mis olid tingitud kartusest kaotada vallatavaid Poola valdusi. Ülestõusu ajal tegi  
Austria valitsus olulisel määral koostööd Poola Tsaaririigis seadusliku korra taastamiseks. Ta andis 
välja desertööre, pidas kinni poliitilisi agitaatoreid võttis Galiitsias ja Krakovi vabalinnas ette 
otsustavaid meetmeid ühiskondliku korra säilitamiseks. Tavaliselt ei olnud Austria valitsusel Vene 
võimudele poliitiliste kurjategijate väljaandmisel mingeid probleeme, kuid ta keeldus vürst Adam 
Czartoryski ja krahv Ledochowski väljaandmisest, väites, et poliitilisi kurjategijaid ei ole kombeks 
välja anda. (Tatitchewi depess 25.sept. (7.okt. ) 1831.a.).

Kuid peale mässu mahasurumist poola revolutsionääride väljaastumised mitte kuidagi ei 
tahtnud lõppeda. Krakovist sai agitaatorite varjupaik ning selle naabruses asuvate Austria, Preisimaa 
ja Venemaa poola valduste ühiskondliku korra vastase võitluse keskus. Sellistel asjaoludel sündis 
Tatitchewil, erilise, kokkuleppe sõlmimise mõte, nende kolme riigi vahel , et võidelda ühiselt poola 
päritolu mässajate vastu. Prints Metternichile meeldis see mõte eriti ja ta palus vene saadikul oma 
valitsuselt küsida selles asjas oma arvamust. (Tatitchewi depess 5. (17.) veebruar 1832.a.).

Vürst Paskevitch-Erivansky tegi isiklikult kavandatava konventsiooni kava, milles pidid 
olema järgmised määrused. 1) Mässu puhul peavad kokkuleppivad pooled üksteist aitama 
väeüksusega, milles on 20 tuhat meest.  2)”lepingusse tuleb samuti võtta”, jätkab vürst, “et kui 
tulevad rahutused või reetmine neist ühe riigi vastu, siis teised riigid peavad need nende 
territooriumile tulnud kurjategijad välja andma, aga ei toimiks nii, nagu oleks see viimane mäss. 3), 
siis kus ka see inimene ei elaks, nii nagu on paljudel poolakatel valdused erinevates riikides, vajab 
ta  kõikjal ühesugust järelvalvet ja teated selle isiku käitumisest peavad olema üle antud ühe riigi 
poolt teisele. Samal põhjusel tuleb seada salaorganisatsioonide üle range järelvalve”. Ja lõpuks 4), 
“Krakov tuleb vallutada kolme riigi poolt, sest ilma selleta ei ole võimalik Poolas rahunemist 
loota”.

Selline oli vürst (prints) Paskevitchi 18. veebruari 1832.a. kirjutatud kiri, milles olid toodud 
kavandatava konventsiooni aluseks tulevad printsiibid. Selle ettekirjutuse täideviimiseks esitas 
Tatitchew Austria valitsusele kolmest artiklist koosneva konventsiooni projekti (kava), milles 
saadiku arvates sisaldusid kõik neli ülaltoodud printsiipi. Vastavalt Tatitchewi projekti 1. artikliga 
kehtestatakse vastastikune territoriaalsete valduste garanteerimine. Sellel eesmärgil peab alati 
valmis olema 20,000 – 25,000 inimesest koosnev abivägede korpus. Teise artikli täitmiseks peavad 
“kriminaal- ja tsiviilkohtute otsused olema vastastikku kohustuslikud. Viimaks, peavad 3.artikli 
alusel olema täpsustatud piirisuhted. Sega alamlusega (sujets mixtes (pr.) subjektide ja nende 
kinnisvara suhtes oleks mõistlik nõuda, et nende valdused oleks nõnda jagatud, et igal neist oleks 
omand selles riigis, mille alam ta on. Et hoida ära tulevaid probleeme, võiksid kolm riiki nõustuda 
nende valduste riigistamisega, mis hiljem oma alamatele erastatakse.(Tatitchewi depess 30.märts 
1832.a.).

Kuid valitsus ei kiitnud tervikuna Tatitchewi plaani heaks. Depessile, mis saadetud 9.juunil 
1832.a., oli lisatud memorandum (märgukiri) milles oli üksikasjalikult toodud ära valitsuse vaated 
tõstatatud küsimuse suhtes. Konventsiooni aluseks peaks olema, kooskõlas memorandumiga, kolme 
riigi huvide solidaarsus rahu tagamisel oma poola valdustes üheltpoolt ning huvide ühtsus õigustes 
ja kohustustes, teiselt poolt. Seepärast peavad riigid tegutsema nendes piirkondades igasuguste 
revolutsiooni katsete vastu, andma välja kurjategijaid, keda on süüdistatud kallalekippumises 
monarhide suveräänsetele õigustele ja kehtivale korrale. Sel eesmärgil on hädavajalikud: 
vastastikulised garantiid; abiväed; kurjategijate väljaandmine; kaitseabinõuna Krakovi vallutamist; 
järelvalvet kõigi kahtlaste isikute üle ning kõigi salaorganisatsioonide nn. “patriootiliste” jälgimist. 
Viimaks, rahutuste puhul peab vägedel olema õigus ületada riigipiiri, et  mässajaid jälitada 
naaberriigi territooriumil. Memorandumi põhjal oli valitsusel ka kriitilisi märkusi Tatitchewi 
projektile. 1), valitsus tunnistas ebamugavaks ja liigseks saadiku seda ettepanekut, milles 
kokkuleppivad pooled võtaksid lubatud abi vastu ka siis, kui nad seda ei vajagi. Valitsus tegi 
ettepaneku anda piiriäärsetele väejuhtidele õiguse nõuda seda abi rahutuste mahasurumiseks. 2) 



saadiku ettepaneku suhtes, mis käsitles kriminaal- ja tsiviilkohtute otsuseid Venemaa, teatas 
ministeerium saadikule, et see küsimus oli Riiginõukogus arutlusel tsiviilkohtute otsuste suhtes, 
ning otsustati eitavalt. Kuid kriminaalkurjategijate suhtes on Nõukogu otsusel veelgi suurem jõud. 
Seepärast oleks olnud lihtsam määratleda poliitiliste kurjategijate väljaandmist. 3) Mis aga puutub 
“Gränzverkehr”, siis see küsimus on erakordselt keerukas ja seetõttu oleks parem see praegu 
lahtiseks jätta. Viimaks, tuleb seda-sama öelda ka vaieldava sega alamlusega isikute küsimuse 
kohta, mille lahendamiseks oleks mugavam sõlmida austria valitsusega eriline kokkulepe. 

Tatitchew, saanud need uued instruktsioonid, muutis oma esialgsed ettepanekud, milliseid 
Viini õukond pidas eriti sobivateks. Kuid ka tema sattus raskustesse sega alamlusega isikute 
küsimuse lahendamisel, sest ei suutnud seda nii lihtsalt, nagu saadik soovitas, teha. Liigagi, 
väljendas austria valitsus oma “mõningast soovimatust lahendada poliitiliste kurjategijate 
väljaandmise küsimust erilise määrusega, milline oleks vasturääkivuses väljakujunenud praktikaga, 
mis on võetud vastu suurriikide poolt ja on peaaegu saanud rahvusvahelises õiguses seaduse jõu.” 
Selleks, et kõrvaldada selline takistus, rääkis saadik, tegingi ma ettepaneku kriminaal-ja 
tsiviilkohtute otsuste vastastikulisest kohustuslikkusest. (Depess, 27. juuli 1832.a.).

Kuid 1832.a. need läbirääkimised ei toonud lõpplikku tulemust. Kuigi imperaator Franz 
(Francois) juba selle aasta lõpus ütles Tatitchewile, et ta suurima heameelega nõustuks 
konventsiooni sõlmimisega, siis vürst Metternich aga teatas saadikule, et nüüd on asjaolud 
muutunud ja ta ei näe ette vajadust projekteeritud akti sõlmida. Nõnda oli see asi pandud määramata 
ajaks kalevi alla.(Tatitchevi depess 26. novembrist (8. dets) 1832.a.). Kui poola valduste 
vastastikuliste garantiide konventsioon ei leidnud mõistmist austria valitsuse poolt, millist oodati 
Peterburis, otsustas vene valitsus sega-alamluse küsimuse lahendada diplomaatilistel 
läbirääkimistel, kus seda juba ammu püüti lahendada. 

1815.a. aprilli traktaadi 2.artikli alusel tuleb seadusliku elukoha järgset kohust lugeda 
kompetentseks valduse, mis on jagatud riigipiiriga kaheks ja kuulub ühele omanikule, 
omandiõiguse määratlemisel. 1825.a. tegi Poola tsaaririigi valitsus ettepaneku, et ei tunnistataks 
kompetentseks isiku alalise elukohas asuv kohus, vaid see,  kus asub omaniku  “peamine valdus 
(omand)”. Austria valitsus, 9.septembri (21.) 1825.a. krahv Lebzeltrni  noodiga, võttis vastu selle 
ettepaneku, kuid tegi ettepaneku öelda “omaniku peamise omandi asupaiga” asemel, “jaotatud 
omandi põhiline osa”. Poola valitsus nõustus selle parandusega mööndusega, et kohus mis teeb 
sisulist otsust, peab omama sellist kompetentsust, et selle põhjal lahendada vaidlusi. Kuigi 1825.a. 
need läbirääkimised ei viinud konventsiooni sõlmimiseni, sest Preisimaa, mis oli kutsutud osalema 
nendest läbirääkimistest, tegi takistusi. Siis aga kui tekkisid Poolas rahutused, siis ei olnud 
projekteeritud konventsioonist enam miskit mõelda. Nüüd aga, 1833.a. alguses pidas vene valitsus 
võimalikuks lõpetada see asi. Koos 19. aprilli 1833.a. depessiga Tatitchewile, oli antud kaasa 
deklaratsiooni projekt, mis koosnes kahest artiklist ja see oli kooskõlas Austria valitsuse 
ettepanekuga. Ainult 2.artiklis määratletakse täpselt: millist ühe ja sama omaniku omandi osa tuleb 
pidada “peamiseks”. Tatitchewile oli tehtud ülesandeks vahetada see deklaratsioon Austriaga, mis 
on allkirjastatud krahv (prints) Metternichi poolt. 

Kuid kahjuks, ka see projekt ei saanud Austria valitsuse heakskiitu, ning jäi vastu võtmata. 
See eest, kohtumisel Munchengraetzis, õnnestus Vene valitsusel viia eduka lõpuni vastastikuste 
garantiide akti sõlmimise protseduur. Alltähendatud akt (Nr 136) on selgelt nähtavalt koostatud 
kooskõlas ülalloetletud eelläbirääkimistega. See ei olnud kokkuleppivate poolte poolt avalikustatud, 
erandiks poliitiliste kurjategijate väljaandmine. See määrus oli avaldatud tavalises kehtestatud 
korras, nii Viinis, kui Peterburis. Vene seadus oli avaldatud 6.veebruaril 1834.a. 

Austria-Vene konventsiooniga oli tihedalt seotud Berliini konventsioon,  mis oli sõlmitud 3. 
(15.) oktoobril 1833.a. ja see kehtestas Austrias, Preisimaal ja Venemaal õiguse vastastikuse abi 
mässajate ja avaliku korra vaenlaste vastu võitlemisel. Krahv Nesselrodil ei olnud kerge kõiki 
takistusi kõrvaldada, mis olid mõnede Berliini õukonna mõjukate isikute poolt tõstatatud sellist 
tüüpi lepingute vastu. Kuid, lõpuks, tal õnnestus saavutada oma eesmärgid, ja sügavaima saladuse 
hoidmise tingimustes, oli allkirjastatud kolme liitlasriigi volitatud isikute poolt oktoobri 
konventsioon (Nr 137). 



Nr 136. 1833.a.

Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

T. K. Austria Keiser, Ungari ja Boheme (Mustlaste?) Kuningas  ja T. K. Venemaa Keiser, 
Poola Tsaar olles kindel sõpruse ja liidu sidemete jätkuvas arendamises, mis meid sellisel sobival 
viisil seovad ja mille abistav mõju ilmnes iseäralikult Poola sündmuste arengu käigus, mis tõestasid 
seadusliku korra ja rahu hoidmisel meie eesmärkide ühiseid huvisid kõigis poola provintsides, mis 
on allutatud nende valitsemisele, nagu samuti Krakovi vabalinnas ja otsustanud kasutada kõiki 
võimudel olevaid käepäraseid vahendeid oma valdustes julgeoleku ja siserahu igasuguste 
rikkumiste ärahoidmiseks, leidsid selles suhtes kasulikuks sõlmida kokkuleppe vastastiku abi 
viisides ning koostöös, mis põhinevad täieliku solidaarsuse printsiipidel ja määratleda need õigused 
ja kohustused, mis sellest kõigile kõrgetele lepingupooltele tekivad, spetsiaalsetes 
konventsioonides.

Selleks nimetasid Tema Kõrgused alltoodud isikud oma volitatud esindajateks:
T. K. Austria Keiser, Ungari ja Boheme Kuningas, Clement-Wenceslas-Lothaire, prints Metternich-
Winnebourg jne.
T. K. Venemaa Keiser, Poola Tsaar, krahv Charles-Robert  Nesselrod, Vice- kantsler Dmitri 
Tatitchew, oma Tegev Salanõunik,

kes, peale volikirjade vahetust, mis tehtud hästi ning ettenähtud moel, korraldasid ning 
allkirjastasid järgmised artiklid:

I Artikkel

Austria ja Venemaa õukonnad, mis on omavahel seotud üldiste kokkulepetega aastatest 
1814, 1818 ja 1819.a. tunnistavad, et mõlemapoolsed garantiid, mis sellest tulenevad tema 
valdustele on suuremas osas spetsiaalselt rakendatavad nende Poola provintside suhtes, millistest ta 
koosnes 1772.a. Sellest tulenevalt nad garanteerivad mõlemapoolselt mainitud provintside hea ja 
rahumeelse valitsemise.

II Artikkel

Eelnevas artiklis täheldatud garantiide tõttu kohustuvad kõrged kokkuleppivad pooled 
andma vastastikust abi ja tegema koostööd iga kord, kui seda neilt nõutakse, või mässuliste 
tegevuste mahasurumiseks, mis on pääsenud lahti ühes nende võimule allutatud poola provintsidest, 
või siis selliste rahutuste levimise ärahoidmiseks teistesse provintsidesse. Iga kõrgetest 
kokkuleppivatest pooltest määrab sellel eesmärgi täitmise tagamiseks piisava väeüksuse.

III Artikkel

Selleks, et saada seda lubatud sõjalist abi, piisab teise riigi selle provintsi, milles on tekkinud 
korratused, sõjaväe võimuesindaja ühekordsest nõudmisest.

Abi nõudvale poolele jääb vajatavate vägede suuruse ja liigi kindlaks määramise, aga samuti 
nende vägede olukorrale vastava  kasutamise õigus.

Seejuures on mõistetav, et abivägesid kasutatakse vaid koos neid nõutanud riigi 
väeüksustega.

IV Artikkel

Võõramaise väeosa, mis on kutsutud ühe kokkuleppiva poole poolt selles mässulise 
tegevuse mahasurumiseks, ülalpidamist teostatakse täies mahus seda abi kasutava riigi kulul. Tema 



poolt võetakse kõik vajalikud meetmed, et toiduvaru ja loomasööt oleksid toimetatud kohale sellisel 
viisil nagu seda tehakse oma väeosade puhul. Mis aga puutub nõutavate toiduainete ja loomasööda 
hulka, siis sel puhul kasutatakse korda, mis kehtib selles väeosas, mille juurde abivägi kuulub.

V Artikkel

Juhtumil, kui üks riikidest, mille poola provintsides on tekkinud mässulise tegevuse 
mahasurumise vajadus, mil on hädavajalik, et kiirendada oma vägede tegevust, viia neid läbi teise 
riigi territooriumi, siis sellise nende palvel tehtud üleviimisel saab vägedele, mis astuvad välisriigi 
territooriumile, osaks vastuvõtt, mis vastab kõrgete kokkuleppinud poolte sõbralikele ja liitlaslikele 
suhetele. Kulutused, mis on tekitatud nende vägede liikumisel, hüvitatakse õiguslikel alustel.

VI Artikkel.

Mitte ükski isik, kes osutub süüdiolevaks ühe kokkuleppes osaleva riigi valdustes riigi 
reetmises, T. Kõrguse solvamises, relvastatud ülestõusmisega, või siis isikute hulgast, kes osalesid 
vandenõus trooni julgeoleku vastases vandenõus, ei tohi leida teise riigi valdustes. kaitset või 
varjupaika. Mõlemad riigid kohustuvad, vastastikku, võtta kõige mõjusamaid meetmeid selleks, et 
isik, keda süüdistatakse ülalpool täheldatud kuritegudes, ei saaks varjuda seaduse mõju eest ja peab 
isegi korraldama selle väljaandmist, kui seda nõuab valitsus, kelle alamate hulka ta kuulub.

VII Artikkel.
Eelneva artikli määruseid kohaldatakse ka sega-alamlusega isikute puhul. Kuid igal juhul, 

kui süüdistatavaks osutub sega-alamlusega isik on nii väljaandmist nõudva riigi kui välja andmise 
kohustusega riigi alam, siis viimasele antakse võimalus otsustada, kas ta teeb sellise isiku 
väljaandmise korralduse, või annab ta ise temale esitatud süüdistuse põhjal kohtu alla. Viimasel 
juhul toimetatakse karm ning  kiire kohtupidamine.

VIII Artikkel.

Lisaks eelnenule, kõrged lepingupoolsed riigid, võtavad endale kohustuse võtta erilise 
järelvalve alla isikud, kes osalesid Poola viimastes rahutustes, või siis neid, kelle hukatuslikud 
salasepitsused võivad ilmneda hiljem; mitte lubada enda juures moodustada nn. patriootilisi 
ühinguid või teisi, mis loodud erinevate nimede all aga loodud eelmainitud eesmärkidel; püüda 
tagada, et Viini traktaadiga piirialade elanikele igapäevaste asjade ajamiseks (Gränz-Verkehr) 
võimaldatud soodustused, ei muutuks keelatud suhtlemiseks, salajaseks relvade ja laskemoonaga 
kauplemiseks või siis tagaotsitavate varjamiseks. Viimaks, kohustuvad pooled teavitada vastastikku 
kõigest, mis võiks pakkuda huvi valdustes julgeoleku ja rahu tagamise seisukohalt.

IX Artikkel.

Nii nagu 3.mai (21.aprilli) 1815.a. lisatraktaadiga on  garanteeritud vabalinn Krakovile ja 
selle territooriumile range neutraliteet, siis mõeldakse, et kõrged lepingupoolsed riigid, Krakovit 
hooldavate riikidena, omavad õigust jälgida, võttes arvesse tema neutraliteeti, et seal ei võetaks ette 
midagi sellist, mis rikuks asjade kulgemise korda, mis on kolme lepingupoolse riigi poolt vaevaga 
suudetud selles linnas kehtestada, või siis häirida naaberriide julgeolekut ning rahu. Igasugune 
avalik või salajane akt, millel on selline eesmärk või siis sellisest aktist osavõtmist peetakse 
Krakovi neutraliteedi rikkumiseks; ja kui vabalinna valitsus, temale adresseeritud juhistele ning 
kaebustele peale ei näita üles aktiivsust äranäidatud salasepitsuste likvideerimisel, või ei oma 
vahendeid süüdlaste jälitamiseks, siis kõrged lepingulised pooled jätavad endale vabalinna ning 
selle territooriumi viivitamatu sõjalise hõivamise võimaluse. Selline hõivamine võib olla tehtud, 
olenevalt asjaoludest, kas kolme riigi ühisvägedega, või siis, on selleks piisav neist ühe riigi 



väeüksus, kuid, igal juhul, kõigi kõrgete hooldavate riikide nimel. Ta annab võimaluse, vajadusel, 
asuda lepingulistesse suhetesse, sellise ajutise hõivamise kestvuse suhtes, aga samuti meetmete 
suhtes, millised peavad olema võetud, et ei korduks asjaolud, mis sellise vältimatu hõivamise esile 
kutsusid.

X Artikkel.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja see ratifitseerituna vahetatakse Viinis kahe kuu 
jooksul, või siis varem, kui see võimalikuks osutub.

Seda kinnitades jne.
Münchengraetz, 19. september 1833.a.
(L. S.) Prints Metternich. m. p.
(L. S.) Krahv Nesselrode m. p.
(L. S.) Tatitchew. m. p.

Nr 137. 1833.a.

Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Tema Kõrgused: Austria Keiser, Preisimaa Kuningas ja Venemaa Keiser arutanud kainelt 
neid ohte, mis jätkavalt ohustavad korda Euroopas, mis on kehtestatud avaliku õiguse ning eriti 
1815.a. traktaatidega, üksmeelselt otsustades kindlustada konservatiivset süsteemi, mis moodustab 
selle poliitika kõigutamatu aluse ja on siiralt veendunud, et valitsuste vastastikuline toetus on 
hädavajalik riikide sõltumatuse ja sellest tulenevate õiguste säilitamiseks, mis on vajalikud 
üleeuroopalise rahu huvides ning ühisel nõusolekul, otsustati need määrused väljendada formaalses 
aktis, millised on kõrgete lepingupooltel vastu võetud selle päästva eesmärgi saavutamiseks. Selleks 
Tema Kõrgused nimetasid oma volitatuteks järgmised isikud: 

T. K. Austria Keiser: 
Hr. Charles Louis krahv Fiquelmont, raudse krooni 1. klassi ordeni kavaler, jne.
T. K. Preisimaa Kuningas:
Hr. Frederic Ancillon, tema riigi- ja kabineti Minister, jne.
T. K. Venemaa Keiser:
Hr. Krahv Charles Robert Nesselrode, tema Viitse-Kantsler jne.

Kes peale volikirjade vahetust, mis tehtud hästi ning ettenähtud moel, korraldasid ning allkirjastasid 
järgmised artiklid:

I Artikkel

Austria, Preisimaa ja Venemaa õukonnad tunnistavad, et igal sõltumatul Valitsejal on õigus 
kutsuda endale appi, rahutuste puhul siseriigis, aga ka väljaspool, kui see ohustab Tema riigi 
julgeolekut, igat teist sõltumatut Valitsejat, millist Ta peab kõige sobivamaks abi andjaks ja sellel on 
õigus anda abi või keelduda sellise abi andmisest, sõltuvalt oma huvidest ning muudest asjaoludest. 
Samuti nad tunnistavad, et sarnase koostegevuse puhul ei tohi mingi riik, mis on kutsutud või jäetud 
kutsumata ohtu sattunud riigi poolt, sekkuda, või takistada avaldatud koostööd või asuda 
vastutegevusele.

II Artikkel

Juhul, kui tekkis materiaalse koostegevuse vajadus, ühel neist kolmest, Austria, Preisi või 
Vene ja kui mingi riik soovinuks sellele relva jõuga vastu astuda, siis neist kolmest Õukonnast 
igaüks loeksid igat sellisel eesmärgil alustatud vaenutegevust, kui nende endi vastu suunatuks. 



Sellisel juhul võtavad sellise kallaletungi tõrjumiseks kasutusele kõige otsekohesemad ja 
mõjusamad meetmed.

III Artikkel.

Käesolevad artiklid ratifitseeritakse ja need vahetatakse Berliinis kuue nädala jooksul aga 
võimalusel, veelgi varem.

Seda kinnitades jne.
Berliin, 15 oktoober 1833.a.
(L. S.) Krahv Ficquelmont, (L. S.) Ancillon m.p., (L. S.) Krahv Nesselrode m.p.

Eraldi artikkel.

Kolm kõrget lepingupoolset riiki kohustuvad vastastikku hoida saladuses sel kuupäeval 
allkirjastatud artikleid ja ei kasuta neid kuni selle hetkeni, mil sündmused nõuavad nende 
rakendamist ja kui kolm Õukonda otsustavad omavahel teha sellise avalduse seal kus see on 
tarvilik.

Käesolev eraldi artikkel, omab sama jõudu ja väärikust jne.
Berliin, 15 oktoober 1833.a.
(L. S.) Krahv Ficquelmont, (L. S.) Ancillon m.p., (L. S.) Krahv Nesselrode m.p.

Nr. 138. 1835.a.

1835., 2.(14)oktoobril. Salaleping, mis puudutab Krakovi Vabariigi Austriaga liitmist.

Krahv Nesselrodi kõikehõlmavas 1833.a. aruandes, on öeldud, et selle aasta jooksul võttis vene 
poliitika omale kaks eesmärki: 1. Säilitada Idas traktaatidel alusel eksisteeriv kord, ja 2. Luua 
Läänes revolutsioonilise agitatsiooni, mis suunatud kogu kehtiva sotsiaalse korra kukutamisele, mis 
on rajatud positiivsele seadusele, vastane kaitse süsteem. 

Seda eesmärki püüeldes leidis Venemaa Austrias kindla liitlase. “Tema käitumine meie 
suhtes”, jätkatakse aruandes, “viimaste segaduste ajal Idas vastas igati meie soovidele. Tema 
usaldus meie poliitika ausameelsusesse ja meie lubaduste avameelsusesse oli piiritu”. Arutlused 
Ottomani impeeriumi võimaliku lagunemise teemal Austriaga said avameelsete selgituste pärjaks 
Munchengraetzi konventsioonis (vt Nr. 135), milline “ükskõik, milline sekkumise juhus Idas ka 
tulevikus ei ole, lubab meil Austriat näha meiega, kuid mitte meie vastu”.

Tõesti, viimaste aastate kestel, kui Ottomani Impeeriumi saatus sai mitmeid kordi 
rahvusvaheliste läbirääkimiste teemaks, oli Austria pidevalt Venemaa poolel. Kuid teisest küljest 
Viini  õukond ei suutnud loobuda soovist läheneda Inglismaale, kuigi viimase poliitilised vaated 
olid kujunenud vene poliitika püüdlustele vastupidised. Tatitchewi sõnadega öeldes oli Austria ja 
Inglismaa liit Ida küsimuses selline “traditsiooniline fakt”, milline peab mõjutama Austria poliitikat. 
Vaid Palmerstoni  “oskamatus” ja Canningi ägedus võiksid viia mõlemate riikide sõpruse ja 
usalduse tunde jahenemiseni. Seepärast, peale Melbourne ministeeriumi varisemist 1834.a.lõpus, oli 
prints Metternich täis tõsist lootust endiste soojade suhete taastamiseks Inglismaaga.

Nende  kaalutlustega selgitataksegi Metternichi tehtud katseid liita Inglismaa tema Ida 
poliitika küsimuses. Kuid kõik need katsed, mis tulenesid Austria kantsleri soovist paralüseerida 
vene mõju  Inglismaa abil, olid määratud läbikukkumisele.

Kui 1834.a. juunis ilmus Inglise eskaader Vahemerre ja Palmerston teatas Austria asjurile, et 
see meede on Venemaa vastane demonstratsioon, kes soovib Türgi purustamist, otsustas Metternich 
selle meetme vastu protesteerida. Ta soovis, et Venemaa volitaks teda St. Jamesi kabinetiga 



“poleemikasse” astuma, kes koos prantsuse valitsusega soovib vaid üht: lõhkuda kolme suveräänse 
riigi liitu. Austria kantsler nimetas inglise ja prantsuse ministreid “hullumeelseteks”, kelle käes on 
erakordne võim ja on seepärast ohtlikud. Vürst Gortchacow, kes oli 1834.a. suvel  diplomaatiline 
asjur Viinis, ei lugenud end pädevaks andma prints Metternichile tema poolt palutud volitust 
“poleemika” pidamiseks. Kuid ta tähendas Austria kantslerile, et kolme liitlase kindel tahe jääb 
kõigutamatult õigeks liitu siduvaks jõuks ja saab kahele mereriigile parimaks vastuseks. “Teil on 
õigus, prints”, vastas vürst Gortchacow, “öeldes, et hullumeelsetega pole midagi arutada, kuid ta 
tuleb vangistada, pannes ta vastu vääramatu tahte”.(Vürst Gortchacowi depess 3. (15) juunist 
1834.a.)

Kuid Viini kabinet pidas oma kohuseks esineda Inglise valitsuse ees oma idapoliitika 
selgitamiseks. Ta püüdis Londoni kabinetile tõestada, et Türgi eksisteerimine võib sattuda ohtu vaid 
kolmel põhjusel: 1)kui Venemaa muudab oma käesolevat poliitikat Türgi suhtes; 2)siserahutuste 
korral; 3) ja mereriikide ning Venemaa vaheliste tõsiste arusaamatuste puhul. Esimesel juhul jääb 
Austria oma poliitikale kindlaks, milles ta pooldab Türgi säilitamist; teisel juhul, ta pöördub 
Mehemet-Ali ülestõusu aegse poliitika juurde; ja lõpuks, viimasel juhul ta ei näe kurjuse põhjust 
Idas aga hoopis Läänes. Kuid soovides ära hoida tõsiste arusaamatuste tekkimist mereriikide ja 
Venemaa vahel, eeldas prints Metternich, et kolme suveräänse riigi oma idapoliitika avameelne 
selgitamine oleks küllaltki kasulik. Kui aga Venemaa võtab enda peale selle “selgitamise” 
initsiatiivi, siis see eesmärk on veelgi paremini saavutatav ja rahu on kindlamalt kindlustatud. 

Vürst Gortchacow oli aga teisel arvamusel.  Oma märkuses austria kantslerile, ütles ta, et 
selgituste vajadus peaks olema rohkem tuntav nendel riikidel, kelle veendumused vajavad suuremat 
kindlust. Venemaa on mitmeid kordi kuulutanud Inglismaale ja Prantsusmaale, et tema poliitika 
ainukeseks eesmärgiks on: Ottomani Impeeriumi säilitamine. Mingite uute selgituste andmine on 
siin täiesti liigne.(Gortchasowi depess 6. (18) juulist 1834.a. 

Keiser Nikolai suvatses vürst Gortchacowi arvamuse kiita täiesti heaks. Ta kirjutas vürsti 
depessile  “ Kaalutlused, mis on selle depessi lõpus, on sedavõrd tingimusteta õiglased, et ma ei 
oska midagi muud öelda”. Tõesti, Inglismaa poolne pidev vaenulikus Venemaa suhtes oli sedavõrd 
ilmne, et vaatamata kõigile rahustavatele avaldustele ja vene poliitika rahumeelsust kinnitavatele 
faktidele, ei saanud valitsus, ilma, et oleks end alandanud, anda Londoni õukonnale veel mingeid 
selgitusi. Kuid ta mõistis Viini kabineti intiimseid kavatsusi, otsides Inglismaale lähenemise 
võimalust. Muuseas, vene valitsus oletas, et Austria vajab hädasti Venemaa tuge võitluses 
ühiskondliku korra vastastega ja seejuures mõistab väga hästi, et inglise ja prantsuse valitsustele ta 
loota ei saa, sest nende endi seisund on üpris ebakindel. Lõpuks, saabub aeg, mil võtab Inglismaa 
ise, Imperaator Nikolai arvates, üle tema vaated Ida küsimuses ja eraldub Prantsusmaast. Sellise 
inglise valitsuse vaadete muutuse kiiremaks saavutamisele peavad olemagi suunatud Venemaa 
püüdlused Austrias. (Depess Tatitchevile, 13. detsember 1834.a.).

Kuid oleks asjatu arvata, et see eesmärk võib olla saavutatud inglise ministritele tehtavate 
uute järeleandmiste ja selgituste kaudu. “Meil oli juhus veenduda”, kirjutas 1834.a. augustis krahv 
Nesselrode vürst Gortchacowile, “et mõõdukad ja leplikud selgitused meie poolt mitte ainult ei 
rahusta nende ärritust, vastupidi, see isegi suurendab nende vaenulikku meelestatust. Seepärast me 
peame hulga kasulikumaks konfidentsiaalsete selgituste asemel eelistada täielikku vaikimist kõiges, 
mis puudutab Türgiga seonduvaid asju”. On tähelepanuväärne, et sellest hetkest, kui oli vastu 
võetud selline otsus, muutus Inglismaa käitumine rohkem heasoovlikumaks. Muuseas, valitsus teab, 
et Inglismaa ei saa talle andestada üleolekut Idas. Ühesõnaga, jätkab krahv Nesselrode, “tunne, mis 
valitseb inglise poliitikas, ei ole rahutus, vaid kadedus. Inglise valitsus ei tunne vajadust 
rahustamiste järele, mis on liitmise ja vallutuste kavatsustena meile omistatud, sest ta neid tõsiselt ei 
usu, kuid teda valdab erakordselt tugev soov meie poliitilist tähtsust kukutada”. Kuid Inglise 
kabinet eksis kõvasti, kui ta arvas, et laevastiku demonstratsioon Venemaad hirmutab. Valitsus tegi 
oma Konstantinoopolis asuvale esindajale ettekirjutuse, et see sellest juhtumist sõnagi ei räägiks. 
Mis aga puutub Türgi siseolukorda, siis on valitsus Austria õukonnaga täiesti nõus, et kõige õigem 
oleks Türgi asjadest mitte üldsegi rääkida, et anda talle enesele võimaluse “oma autoriteeti 
kindlustada, mis on viimastest löökidest kannatada saanud”. See viimane mõte on laiemalt 



arendatud krahv Nesselrodi 8.augusti 1834.a. kirjas vürst Gortchacowile. “Meie põhiline printsiip 
Türgi asjades”, kirjutab krahv, “oli alati üks ja sama: mida vähem räägitakse Ida küsimusest, seda 
paremini kindlustatakse Ottomani Impeeriumi rahu. See reegel oli meile erakordselt kasulik juba 
Inglismaa ja Prantsusmaa suhtes kasutamisel. Meie suhted nende suhtes tasapisi paranesid, mitte 
aruteluga, vaid tänu vaikimisele”. Kuid, kahjuks, Porta ise rikkus seda vaikimist, ja seepärast, 
äärmisel juhul, on M. Boutenewil Konstantinoopolis lubatud astuda suhtlema Inglise ja Prantsuse 
saadikutega, et paralüseerida nende riikide Türgi vaenulikud kavatsused. Kuid 1834.a. Ida küsimus 
ei toonud kaasa mingit tõsisemat konflikti ühelt poolt Venemaa ning mereriikidega teiselt poolt, 
vahel. Ei ole kahtlust, et tihe liit Venemaa ja Austria vahel aitas kaasa rahu säilimisele Euroopas. 
See liidu teene oli krahv Nesselrodi poolt esile tõstetud tema 1834.a. aruandes. Aruande sõnadega 
öeldes, oli Austria nüüd enam veendunud Venemaa Türgi poliitika omakasupüüdmatuses ja nõustus 
samuti, kuigi omades mõningat kahjutunnet, mängida Ida poliitikas teisejärgulist rolli. Peale selle, 
tänu kolme põhjariigi liidule, oli peatatud Euroopas revolutsiooni triumfaalne marss, mis ohustas 
oma hädadega kogu sotsiaalset korda 1834.a., räägib aruanne, “monarhistlik Euroopa sai julgust 
juurde”. 1835.a. alguses kaotas kolme monarhi liit ühe oma liikme – Keiser  Francoisi. Austria 
troonile astus Ferdinand, kes, oma isa surma päeval kirjutas tähelepanuväärse kirja Keiser 
Nikolaile, milles ta teatab, et peale lootuse Jumalale ta eelkõige loodab tihedate suhete säilumisele 
Venemaaga. Ta loodab, et Vene Keiser suhtub temasse samasuguse poolehoiuga, millega Ta austas 
tema lahkunud isa. Mitte-vähem huvi pakkuvam ei ole ka vürst Metternichi 2. märtsi kiri imperaator 
Nikolaile. “Kohtumine Munchengraetzis” kirjutab muu hulgas vürst, “jäi selle hetkeni, mil Keiser 
oma hinge Jumalale andis, üheks kõige väärtuslikumaks mälestuseks tema pikaajalisest elust, mis 
on läbi käinud niivõrd palju torme... Säilitage ka Keiser Ferdinandi suhtes samu tunded, milliseid Te 
tema isa vastu tundsite. Midagi ei ole muutunud printsiipides, ega muutu ka nende rakendamisel 
uuel valitsemise ajal”. Viimane lause oli mitu korda allakriipsutatud vürst Metternichi 12. märtsi 
1835.a. kirjas krahv Ficquelmontile, austria saadikule vene õukonnas. “Miski ei ole muutunud ja 
midagi ei muudeta”, räägitakse selles kirjas, “ja me ainult ei tagane, vaid võimaluse tekkimisel 
lööme ka vastu”. (Bulwerś Life of Lord Palmerston, v. II p.4). Keiser Nikolai vastas uuele Austria 
Imperaatorile 28.veebruari kirjaga, milles ta teatab kui oma siirast tahtest, liidu, mis on loodud 
eelkäijate poolt, ka tulevikus säilitamise soovist. Pärinud oma troonid, mõlemad keisrid säilitavad 
samuti puutumatult alge, mille alusel monarhide liit loob nende riikide jõu ja Euroopa rahu ainsa 
toe. Keiser Nikolai lubas hoolitseda, et ka tulevikus oleks püsinud  mõlemad impeeriumid ja nende 
sisemine rahu ning puutumatus väljastpoolt, kui temale ja Keiser Ferdinandile ühine asi. Selle suure 
asja heaks on ta valmis kasutama kõiki vahendeid ja kogu võimsust, milline on antud Jumaliku 
ettehooldusega tema käsutusse. Sellistel asjaoludel ei oleks saanud Keiser Frantsi I surm lõhkuda 
Venemaa ja Austria vahelist liitu. Tegelikult juba 1835.a., ja eriti Praha ja Toeplitzi kohtumistel, 
liidu sõlmed tugevnesid veelgi ja said uue kinnituse. Ida küsimuses mõlemad riigid jätkasid 
kooskõlastatud tegevust. Oli vaid üks punkt, mis tõi esile lühiajalise ebakõla. Vürst Metternich 
teatas oma soovist mõlemale mereriigile teha teatavaks Munchengraetzi konventsioon, erandiks 
selle salajased artiklid. Vene valitsuse arvates soovis Austria kantsler end Londoni kabineti silmis 
õigustada. Kuid ta oli Viini kabineti soovi teostamise vastu järgmistel põhjustel: 1)et Inglismaa on 
kogu aeg olnud venevaenulik;  2)avaldatavatest artiklitest võivad mereriigid teha järelduse, et 
eksisteerivad ka salajased määrused, mida neile ei tutvustatud. Sellise kahtlustamise tulemusena aga 
tugevneb Inglise ja Prantsuse liit veelgi. Metternich loobus ja nõustus, nagu ta ise väljendas, 
”jätkata Inglismaa ees petetuna või olla Vene Idapoliitika kaasosaline”. (Kõige alamlikum 
1835.a.aruanne). Toeplitzi ja Praha kohtumistel sai kolme suveräänse riigi liit uue kinnituse. 
Austria, Preisimaa ja Venemaa poliitika juhtide vahelised läbirääkimised see kord ei toonud kaasa 
mingit uut Ida küsimust puudutava akti vastuvõtmist. Riikide esindajad puudutasid üksteisele 
teatavaks tehtavates memorandumites kõiki selle ajajärgu poliitilisi küsimusi, nagu: Hispaania, 
Belgia, Krakovi olukord ja kontinentaalsete riikide suhted Inglismaa ja Prantsusmaaga. Nendes 
aktides on täpne kokkuvõte konfidensiaalsetest  aruteludest, mis leidsid aset kolme põhjariigi 
kohtumisel Toeplitzis. Kuigi formaalset akti ei allkirjastatud, oli Venemaa ja Austria vahel tehtud 
kokkulepe järgida tulevikus alljärgnevaid printsiipe: 1)”pidada kinni, ilma igasuguse taganemiseta, 



kaks aastat tagasi võetud üldisest tegutsemise plaanist Porte ja Egiptuse, samuti nagu Inglismaa ja 
Prantsusmaa suhtes; 2)uuendada sellel alusel instruktsioone, mis antud selles mõttes nende 
esindajatele, kirjutades neile ette kõik see, mis puutub Ida küsimusse, olla selles murdmatus 
kooskõlas; ja lõpuks; 3)kuulutada neile, et Austria ja Venemaa poolt vastuvõetud püsimise ja 
solidaarsuse süsteem on jällegi formaalsel viisil kinnitatud Toeplitzi kohtumisel sellises mahus, 
millega oli Munchengraetzis alus pandud”.(Kõige alamlikum 1835.a. aruanne). Sel moel viis 
Toeplitzi kohtumine Austria ja Venemaa liidu uuele kinnitamisele. Erilise reljeefsusega ilmnesid 
selle liidu tagajärjed Ida-küsimuse lahendamisel. Austria, olles Ida küsimuses Venemaale vastaseks, 
hakkas  “eriti ustavaks sõbraks ja tema tegelikuks abiliseks”. Ta oli Venemaaga seotud formaalse 
aktiga ning selgelt eraldus Inglismaast ning Prantsusmaast. See Austria ja Venemaa vaheline sügav 
sõprus tuli ilmsiks mitte ainult Türgiga asjadega seoses, vaid ka kõigis teistes Euroopa küsimustes. 
Muuseas, kumbki riik tegutses koostöös isegi Belgia küsimuse lahendamisel, mille suhtes kehtis 
neil 1834.a. formaalne kokkulepe (vt. Nr. 134). 1834.a. kestel Belgia ja Hollandi vaheliste suhete 
läbirääkimised 1831.a. Londoni traktaadi täitmiseks, koondusid põhiliselt Viini, kuhu saabus ka 
Ancillon, Preisimaa minister. Kui kolm põhjariiki pidasid end Hollandi valitsuse seaduslikke huvide 
kaitsjaiks, siis Inglismaa ja Prantsusmaa võttis enda peale taasiseseisvunud Belgia riigi kaitsmise. 
Viini konverentsidel, millest võtsid osa kolme põhjariigi esindajad ja Hollandi saadik, otsustati, et 
Holland pöördub Inglismaa ja Prantsusmaa poole pöördumisega, et taaselustada Londoni traktaadi 
alusel peetud läbirääkimisi, erandiks selle 3 . artikkel. Kuid vürst Metternich kahtles kõvasti, et kas 
lord Palmerston nõustub põhjariikidele mingite järeleandmiste tegemisega. 1834.a. märtsis oli 
Austria kantsler sedavõrd Inglismaa vastu ülesärritatud, et kuulutas Tatitchewile oma kavatsusest, et 
kui tema ettepanekut vastu ei võeta, siis teeb ta ettepaneku “jagada Belgia Prantsusmaa, Preisimaa 
ja Hollandi vahel ära.” Tema arvates, “Viini kabinet võib sellise ettepaneku tegemise initsiatiivi 
enda peale võtta, sest tema ei saa sellest mingit kasu ja ei ole seotud mingite sugulussidemetega, 
mille tõttu võiks teda omakasupüüdlikkuses kahtlustada”. (Tatitchewi depess 14.(26.)märts 1834.a.) 
Vene saadiku arvates, ei ole see Austria kantsleri mõte miski muu, kui “läbirääkimiste vahend”. 
Metternich soovis Inglismaad hirmutada ja teha teda järelandlikumaks. Seejuures põhjariigid 
ootasid asjatult Inglismaa järelandlikust. Läbirääkimised jätkusid Viinis ja lõppesid 8. mai 
deklaratsiooni allakirjutamisega, milles olid ära toodud tingimused, millel peavad põhinema Belgia 
ja Hollandi vahelised suhted. See deklaratsioon oli mõeldud Inglise ja Prantsuse valitsusele 
üleandmiseks. Vene valitsus ei kiitnud seda deklaratsiooni projekti heaks, sest tema liitlased jätsid 
täiesti avatuks käitumise küsimuse, lahenduse juhul, mil Inglismaa ja Prantsusmaa seda 
deklaratsiooni ei tunnusta. Valitsus tunnistas endale, et ka Holland on liiga järeleandmatu ja 
sihilikult venitab Belgia küsimuse lõpliku lahendamist. Kuid teisel poolt ta eeldas, et kui liitlasriigid 
soovivad Inglismaad ja Prantsusmaad sundida nõustuma Hollandi valitsuse mõõdukamate ja 
õiglaste nõudmistega, siis ta peab olema valmis oma arvamust jõuga kaitsma. Liitlasriigid peavad 
nägema ette sellist võimalust, et mereriigid võtavad tarvitusele Hollandi vastaseid sunni meetmeid. 
“Teha deklaratsioon”, ütles krahv Nesselrode, “olemata valmis seda relvaga kaitsma, kui selleks 
vajadus tuleb, teiste sõnadega – torgata käsi ette, et mööda näppe saad.”(Kiri vürst Gortchakowile 
13. juuli 1834.a.). Need kaalutlused sundisid isegi Viini ja Berliini õukondi loobuma mai 
deklaratsioonist. Toeplitzi kohtumise ajal oli otsustatud, et Belgia küsimuses läbirääkimisi uuesti ei 
alustata, seni kui Inglismaa ja Prantsusmaa ei loobu kogu tähelepanu pööramisest Belgia huvidele ja 
kuni Holland ei vähenda omi nõudmisi ega muutu järelandlikumaks. (Kõige alandlikum 
1835.a.aruanne). 

Ja lõpuks, Toeplitzi kohtumisel oli vastuvõetud erakordselt oluline otsus, mis puudutas 
Krakovi vabariiki ja on ära toodud alljärgnevas aktis, mis avaldatakse esmakordselt avalikkusele 
kättesaadavaks. 1833. kuni 1835.a. toimusid Austria ja Venemaa vahel pidevad läbirääkimised 
Krakovi siseolukorra küsimustes. Nii, muuseas, oli selleks ka Skorkowsky, Krakovi episkoobi, 
afäär, kus mainitud isik võttis osa 1830.a. mässust ja oli seepärast vene valitsuse poolt jäetud ilma 
võimalusest juhtida oma koguduse Poola Tsaaririigis asuvat osa, kutsus esile pikad läbirääkimised 
nii Austriaga, kui ka Rooma Kuuriaga. Lõpuks, aga soovitas Rooma Kuuria 1835.a. jätta maha 
episkoobi amet, ning lahkuda Krakovist. Kui 1835.a. Krakovi Senat väljendas soovi oma alalise 



diplomaatilise agendi akrediteerimiseks vene valitsuse juurde, siis sai ta eitava vastuse. Vähe veel: 
Austriaga eelkokkuleppe sõlmimisel oli Krakovile teatatud, et ta on kohustatud tagasi lükkama 
Prantsuse ja Inglise valitsuse soovi nimetada oma konsuleid vabalinna. Senatile oli tehtud selgeks, 
et 1815.a. traktaatide alusel võib see hoida alalisi diplomaatilisi suhteid vaid kolme soosiva riigiga. 
Lõpuks, nii nagu Krakov ikkagi oli edasi igasuguste poliitiliste tegelaste, keda jälitavad Vene ja 
Austria valitsused, varjupaigaks, siis oligi Toeplitzis otsustatud teha Krakovi vabariigi 
eksisteerimisele lõpp. Mõlemad valitsused olid juba enne selle kohtumise algust tulnud sellisele 
järeldusele ja seetõttu tehti lõplik kokkulepe ka kiiresti valmis. “Selline huvide kokkulangevus”, 
räägib 1835.a. aruanne, “ei ole iseenesest midagi üllatavat, kui arvestada pidevat rahutust, mida 
Krakov kummalgi piiririigile tekitas”. Austria ja Venemaa mõtteid toetades liitus ka Preisimaa, M 
Ancilloni isikus. Sel moel oli juba 1835.a. otsustatud ära Krakovi Vabariigi saatus, kuid vaid 
1846.a. viidi alljärgnev akt ellu.
 
 * * *

Peale selle, nagu tõestas kogemus, on Krakovi vabariigi eksisteerimine selle elanike ja riigi 
materiaalsete huvide ja heaolu vastane, ning samuti ohtlik naaberriikide julgeolekule, siis Vene, 
Austria ja Preisimaa valitsused tulid järeldusele, et ainsaks ebameeldivuste lõpetamise vahendiks, 
mis sellisel asjade käigul on esitatud nii ühtedes, kui teistes suhetes, oleks Krakovi ja selle 
territooriumi liitmine ühe, neist kolmest, riigi valdustega.

 Selle tagajärjel ta nõustus käesolevast ajast asuda selle meetme täitmiseks vajalike 
vahendite loomisele, et seda liitmist teostada sellisel moel, et ei järgneks raskeid poliitilisi 
probleeme ja et muud riigid, mis kirjutasid alla Viini kongressi aktile, ei leiaks selles 
vastutegevuseks seaduslikku alust.

Kolm Kabinetti on veendunud, et see eesmärk oleks saavutatud, kui vaid Krakov ja selle 
territooriumi liitmine ühe soosiva riigiga oleks olnud vabariigi vabalt väljendatud soov ja et see ise 
oleks nõudnud sellist muutust. Selliseks juhuks, kui nende poolt selline soov oleks formaalselt 
väljendatud, nõustuvad kolm Õukonda, et nad kohe tunnustavad otsust ja et sellest ajast Krakovi 
linn ja tema territoorium saavad liidetud T. K. Imperaatorile ja Apostliku Kõrguse riigiga, 
väljaarvatud need kolm parandust, millised võiksid olla vajalikud teha Preisi Sileesia piiri suhtes. 
Peale selle, nad võtavad sel ajal endale kooskõlastamiseks lähimad korraldused, millised oleksid 
selle uue kombinatsiooni tõttu hädatarvilik teha.

Seejuures tulid kolm Õukonda eelnevalt kokkuleppele järgmistes küsimustes:
1)Selleks, et võimalikult kiiresti kindlustada Krakovi vabariigi põllumajanduslikud, tööstuslikud ja 
kaubanduslikud huvid on vaja selle elanikele avada turud, mis neile olid senini suletud ja 
võimaldades neile soovikohaseid müügi ja ostu tingimusi, saab Krakovi vabalinn niivõrd 
ülesärritatud, et ta hakkab paluma pääsu Austria kaubandussüsteemi. Selle lubamiseks tuleb rajada 
piki Krakovi vabariigi ja Austria piiri, rida tollipunkte, samal ajal viies sisse ka inimeste, kes 
Krakovisse või sealt välja sõidavad, liikumise kontrolli ja sellega lõpetades ühe korraga igaveseks 
ässitavate kirjutiste salajase sisseveo, mis seni oli sinna kergesti toimetatav olnud.
2)Kolm Õukonda on, Krakovis mõni aeg tagasi tehtud Panga asutamise plaani vastu, sest see asutus 
võib rahutuste tekitajate käes saada mugavaks tegutsemise vahendiks.
3)Nad liidavad kõik jõud selleks, et Krakovist kõrvaldada igasugust välismaist mõju, mis ei ole 
kooskõlas nende vaadetega, ja sel eesmärgil ei lubata vabariigil akrediteerida välismaale ning nende 
juurde diplomaatilisi või konsulaaragente, peale nende, kes juba eksisteerivad.
4)Krakovi piiskopkonda juhatatakse edasi nii, nagu seda juhatatakse praegu, peale piiskop 
Skorkowski eemaldamist. Kumbki Imperaatorlik Õukond näevad ette võimaluse, kui  vaid Krakov 
on liidetud Austria valdustega, teha lepinguid nende meetmete suhtes, mis tulevad võtta Rooma 
Paavstil selle episkoopkonna jagamiseks, mis asub erinevatel territooriumitel.
5) Viini kabinet võtab enda peale plaani koostamise, mis näitab teed ülaltoodud plaani 
järkjärguliseks elluviimiseks. See asi tehakse teatavaks kahele teisele soosivale õukonnale ning 
nendelt nõusoleku saanud, antakse instruktsioonid Krakovis asuvatele kolme riigi Õukonna 
saadikutele.



Berliin, 2 (14) oktoober 1835.a.
Nesselrode. Нессельроде.
Metternich. Меттернихъ.
Ancillon. Ансильонъ.
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1840 a. 13 (25) juuli. S-Peterburis sõlmitud Konventsioon, mis puudutab laevasõitu 
Doonaul. 

((F. Martensi kommentaar))

Viie aasta kestel, alates 1835 kuni 1840 aastani säilitasid Venemaa ja Austria suhted  endised 
sõbraliku iseloomuga suhted, millistes mõlemate riikid huvid, nähtavasti, ei langenud mitte 
täielikult kokku. Enam tõsisema ohu alla sattus Muchengraetzis sõlmitud liit 1840 aastal, ajal, mil 
toimusid läbirääkimised Türgi-Egiptuse kokkupõrke üle. 

Teistes Euroopa küsimustes jõudsid Viini ja Peterburi kabinetid varsti vastastikusele 
kokkuleppele. Nii, esialgselt suhtus Venemaa teisiti Hispaania kodusõtta, kui Austria. Venemaa 
valitsus oletas, et ta on sellest asjast vähem huvitatud, kui  Viini kabinett.  Ta ei soovinud tunnistada 
Don Carlost Hispaania kuningana, ega ka anda temale subsiidiumeid. Kuid, alates 1836 aasta teisest 
poolest, kaldus Venemaa valitsus üha enam ja enam prints Metternichi vaate poole. Ta nõustus 
avalikult andma abi Don Carlosele, kuna ta  oli monarhistliku printsiibi poolt ja Madriidi valitsuse  
vabariiklike sepitsuste vastu. (Письмо Татищева к князю Меттерниху, от 8-го (20) октября 1836 
г.). Lõpuks, prints Metternichi tungival palvel Keiser Nikolai nõustus Don Carlosele antava 
laenulepingu käendamisega ja nõustus, peale selle, andma temale märkimisväärset subsiidiumit 
((abi)). (Депеша Татищева, 17-го (29) июня 1838 г.).

Mitte väiksema tähelepanuga jälgisid mõlemad õukonnad asjade käiku  Prantsusmaal. Nii 
Venemaa , ega ka Austria ei uskunud Louis Philippe kodanlikku monarhia vastupidavust. Nad 
teadvustasid, et Prantsusmaa kuningas, et hoida rahva hulgas oma võimu ja prestiizi, oli sunnitud 
olema ideede ja püüdluste kaitsja, milliseid mõlemad riigid ei saanud nii heaks kiita, ega ka neile 
kaasa  tunda. Eriti ohtlikuks said need Euroopa ühiskondlikule korrale Thiersi valitsuse ajal. 
„Thiers, kirjutas prints Metternich, „kujutab endast kummalist praktiliste vaadete koos sügava 
amoraalsusega, konservatiivsete printsiipide segu koos puht revolutsiooniliste harjumustega. 
Arukas, päriliku tugeva iseloomuga inimene Thiers ei peatunud mingite moraalsete kaalutluste ees, 
kuna sarnased kaalutlused käisid tal üle mõistuse“. Austria kantsleri ettekuulutuse järgi seisis 
Thiersil ees „Liibanoni seedri saatus!“ (Депеша Меттерниха к графу Фикельмону, от 16-го 
августа 1836 г.).

Austria taotles üha suurema energiaga kolme põhjariigi liidu kindlustamist, mida enam 
ilmnesid Prantsusmaa haigusliku seisundi sümtomid. Vähe sellest: Viini kabinetile näis, et isegi 
vana, konservatiivne Inglismaa satub uute revolutsiooniliste ideede poolsesse ohtu, millised 
kaevuvad tema riikliku hoone aluste alla. 22 veebruari 1837 aasta depeššis Austria kantsler tõmbas
üpris huvipakkuva paraleeli Inglismaa ja Prantsusmaa sisemise olukorra vahel, millist ta võrdleb 
kahe hoonega, millistest üks on täiesti uuesti ehitatud vana asemele, milline on lammutatud kuni 
vundamendini, teine aga on vana konstruktsiooniga, milline viiakse kooskõlla uue aja nõudmistega. 
Mõlemad ehitused, Austria kantsleri sõnade järgi, „on täiesti kõlbmatud“, kuna esimesel unustasid 
ehitajad vundamenti kindlustada ja teisel nad võtsid maha katuse ja hakkasid selle vundamenti 
lammutama. Milline neist varsti kokku vajub? - see on vaid aja küsimus.

Keiser Nikolai tunnistas põhjendatuks prints Metternichi kartusi Prantsusma siseolukorra ja 



ta välispoliitika suhtes põhjendatuks. Ta oli veendunud, et, „konstitutsiooniline süstem ja selle 
propagandal on eesmärgiks juurida välja rahvaste armastus nende Valitsejatesse, keda nad soovivad 
muuta nulliks, või lüüa uperkuuti“. (Депеша к Татищеву, 28-го мая 1837 г.). Kuid samas oli 
Valitseja veendunud, et kui kolm põhjariiki on omavahel üksmeelel ja kindlad oma kavatsustes viia 
täide kokkuleppeid, millised tehti Berliini ja Munchengratzis 1833 aastal, siis Euroopa sotsiaalset 
korda  ei ohusta tõsine oht. (Депеша 13-го мая 1839 г.) «Kolma liitlasõukonna liit ja energia“, ütles 
Valitseja Austria saadikule, „hakkab alati olema ainsaks sotsiaalse korra toetuspunktiks ja viimane 
monarhistliku printsiibi pääsemise ankur“.(Депеша к Татищеву, 13-го апреля 1839 г.). Erilise 
tähenduse andis Keiser Nikolai Venemaa tihedale liidule Austriaga: selles ta nägi viimast ja enam 
kindlat väljakujunenud asjade korra toetuspunkti.

Olles läbi imbunud sellistest veendumustest, Keiser soovis siiralt Austria enda seadusliku 
korra ja oma augustliku liitlase ja sõbra ülemõiguste puutumatust. Kuid kahjuks, Austria Keiserriigi 
enese sisemine seisund kutsusid esile suuri kartusi. Eriti rahutuks tegi Austria valitsust ajude 
käärimine Ungaris. Austria ja Venemaa vaheliste suhete läheduse taset võib näha, muide, muuseas, 
sellest, et Austria valitsus ise teatas Peterburile pidevalt oma muredest, millised olid esile kutsutud 
asjade seisust Ungaris.  1837 aastal, 11 aprilli depeššis, prints Metternich räägib rahulolematusega 
selle maa siseolukorrast, milline on täiesti korrast ära, tänu ertshertsog-palatini kauaaegsele 
valitsemisele: „Riigilaev“, kirjutas prints, „on seal tugevalt kahjustatud, kuid mitte-ainult täna 
halvale meresõiduilmale, millisesse ta oli sattunud, vaid samuti seepärast, et ta oli suunatud valele 
teele.  Osalt jäeti ta tuulte meelevalda, osalt aeti ta madalikule“. Venemaa valitsus oli tänulik selle 
uue tema suhtes avaldatud usalduse märgi eest. Keiser Nikolai tegi oma saadikule ülesandeks 
teatada, et „et igal juhul võib Austria loota Venemaa peale, sest mitte kunagi Valitseja ei unusta, 
mida ta lubas Munchengraetzis oma Austria sõbrale ja liitlasele Keiser Francoisile“. (Депеша к 
Татищеву, 13-го мая 1837 г.).

Sellistes sõbralikes suhetes asusid teine-teise suhtes Austria ja Venemaa, kui puhkes 
Egiptuse Mehemet Ali avalik võitlus sultani vastu. Diplomaatilised läbirääkimised, millised on selle 
sündmusega algatatud, olid uueks mõlemate põhjariikide sõpruse kindluse katseks. Üpris varsti aga 
selgus, et Idaküsimus oli enam võimeline esile kutsuma Austria ja Venemaa vahelisi erimeelsusi. 

Türgi-egiptuse teise tüli alguses Venemaa teatas, et Austrial on samasugused eesmärgid oma 
Idapoliitikas, aga nimelt: „sõltumatu Türgi säilumine, kuid kahjustamata  ja sõlmitud traktaatidele 
ustava, Venemaa ja Austria sõbraks“. (Депеша к князю Горчакову, 7-го апреля 1836 г.). Tõsi, 
1837 aastal Venemaa asjur kahtles Ida-küsimuses selle Austriaga liidu vastupidavuses.  Ta oletas, et 
Viini kabinett koormas end Munchengraetzi konventsiooniga, milline teda seob. Tema sõnade järgi, 
võib Austrialt veel oodata Venemaa ja Türgi vahelise sõja ajal neutraalsuse säilitamist. Kuid mis 
puudutab kaastegevust, siis „ta hakkab alati olema näiv, kui tegelikk“.

Selle arvamuse õiglus oli samuti Venemaa valitsuse poolt teadvustatud juba 1839 aastal. 
Türgi-Egiptuse asjas peetavate läbirääkimiste ajal, ta veendus, et prints Metternich püüdles ilmselt 
selle poole, et koondada oma kätte kõik Euroopa poliitika niidid ja mängida kogu maailma ees veel 
kord Euroopa rahu pästja rolli. Üldse tuletas Venemaa valitsus sellise järelduse, et kui ainult Viini 
kabinett loeb end ohutuks hirmsa revolutsiooni tondi suhtes ja ei näe ohtu sotsiaalsele korrale, ta 
koheselt tunneb vähem vajadust toetuda Venemaale ja sellga liidule. (Всеподданнейший отчетъ за 
1839 годъ.).

Selline oli järeldus, millisele jõudis Venemaa 1839 aasta lõpul Ida-küsimuses peetud 
läbirääkimiste alusel. Vaatame nüüd, millega oli esile kutsutud see Venemaa valitsuse rahulolematus 
Viini kabineti poliitikaga.

1838 aastal, kui tüli Egiptuse ja Porta vahel hakkas võtma teravat iseloomu, endine 
suurriikide grupeering  veel säilus.  Ühest küljest seisid kolm põhjariiki, teisest Inglismaa ja 
Prantsusmaa. Viini kabinett väljendas ilmset ebasõbralikkust Inglise valitsusele ja  nähtavasti jäi 
kindlaks oma kavatsusele minna käsikäes Venemaaga. Lord Palmerstoni ettepanek saata Süüriasse 
Austria armee, Austria kantsler nimetas selle „une idee monstre“((„üks koletuslik idee“)). 
„Muideks“, märkis naljatades prints oma 3 augusti 1838 asta kirjas krahv Nesselrodele, „kui Lord 
Palmerston arvab, et Süüria on Austriaga piirnev provints, võib ta kahtluseta vabandada end tuntud  



eba-riigimeeste harimatusega, kellel tuleb mõnikord seista Inglismaa valitsuse eesotsas“.
Kuid, kui lord Palmerston tegi prints Metternichile  ettepaneku muuta Viin kõigi Türgi-

Egiptuse asju puudutavate diplomaatiliste läbirääkimiste keskuseks, ta haaras suure rahuloluga 
sellest mõttest kinni. Prints oletas samuti, et on kõigest parem, kui Venemaa ise teeb ametlikult 
kõigile riikidele Viinis konverentsile kokkutuleku ettepaneku. Sarnase initsiatiiviga vähendaks 
Venemaa märkimisvärselt tema suhtes levitatavat laimu. (Депеша к Фикельмону 27-го июня 1839 
года).

Kui aga Viinis hakkab toimuma konverents, siis Austria kantsler oli kindel, et Türgi-
Egiptuse tüli laheneb, kõigi üldiseks rahuloluks, varsti. „Kõik riigid“, ütles prints Struve, vene 
asjurile, „on üksmeelel Ottomani Impeeriumi säilitamise printsiibi suhtes“. Kõik nad on valmis 
ühendama oma jõud, et saavutada eesmärke, millised oleksid kooskõlas Venemaa ja Austria vahel 
sõlmitud aktidega. Kui vene väed saadetakse Konstantinoopolisse Portale appi, siis on hädavajalik, 
et Inglismaa ja Prantsusmaa ühtmoodi võiks saata sinna oma laevastikud ja väed. Muideks, lisas 
prints, lõppude-lõpuks ei ole kahtlust, et Inglismaa ja Prantsusmaa läheks tülli ja siis Venemaale ja 
Austriale jääb vaid edukalt seda tüli ekspluateerida. (Депеша Струве, от 17-го (29) июня 1839 г.).
Lõpuks, 1839 aasta juunis, kui Prantsusmaa valitsus samuti nõustus Viinis Ida küsimuses alaliste 
konverentside korraldamisega, Austria kantsler, oli vaimustuses ja ainult taotles Venemaa ja Austria 
vahelise kiireimale kokkuleppe sõlmimisele tingimuste suhtes, millised peavad olema suurriikide 
nimel Mehemet-Alile pakutud. Kuid Austria kantsleri vaimustusele tegi üpris kiiresti lõpu Venemaa, 
olles kategooriliselt Viini kõigi läbirääkimiste keskuseks tegemise vastu.
       4.juuli 1839 aasta intruktsioonis, mis anti Struvele, on Venemaa poliitika Türgi suhtes 
kinnitatud järgmistele alustele. „Täna, nõnda kui (1833. a.), Valitseja  kindlalt otsustas: 1)kasutada 
ära kõiki temast sõltuvaid vahendeid, et mõju ja teoga toetada praegu valitseva dünastia Ottomani 
Impeeriumi eksisteerimine; 2)tegutseda igasuguse kava vastu, millise eesmärgiks on rikkuda sultani 
sõltumatust ja autoriteeti; 3)mittetunnistada asjade korda, milline võiks kallale kippuda praegusele 
Ottomani Impeeriumi olukorrale ja, lõpuks,  4) leppida kokku Austriaga enam sihipäraste meetmete 
suhtes, millised võivad olla võetud üheskoos mõlemate Keiserlike Õukondade poolt, et hoida ära 
ohtu, millised võisid tekkida Ottomani Impeeriumi olemuse muutumisest, et tagada nende enda 
Türgiga piirnevate maade julgeolek ja huvid“.
 Neid peamisi otsused arendatakse krahv Nesselrode poolt 4 . juuli kirjas hr. Struvele. Krahv 
on veendunud, et seni kuni Venemaa ja Austria jäävad omavahel üksmeelele nende poliitika ainsa 
eesmärgi – Türgi säilitamine, Euroopal ei ole Mehemet-Ali poolt midagi karta. Kuid Viini kabinett 
peab mäletama, et praeguse kriisi raskuskese ei asu Konstantinoopolis, vaid Aleksandrias. Euroopa 
riigid on üldse kaldunud unustama, et nad peavad suhtuma Mehemet-Alisse, kui kõigi segaduste 
algatajaks ja saatma oma laevastikud Aleksandriasse.  Seejuures nad kavatsevad muuta Marmara 
mere kõikide liitlas-eskaadrite  „rendez-vous“ ((„randevuu“ - kohtumine )). Venemaa valitsus 
oletab, et liitlas-eskaadrite kohalolek Marmara meres hakkab olema meetmeks, milline on võetud 
mitte Egiptuse, vaid Venemaa vastu. Hr. Struvele tehakse seepärast kohustuseks, mitte unustada, et 
Dardanellide sulgemise küsimus on meile au küsimus, millist me peame kaitsma kõigi jõududega, 
kartmata mingeid ohvreid. „Valitseja otsused“, järeldab krahv,“on selle suhtes võetud 
tagasipöördumatult kord ja igavesti“. Seepärast oli Boutenewile ((Бутеневу)) ettekirjutatud, 
viivitamatult peale inglise-prantsuse eskaadrite Bosphorusesse sisenemist, lahkuda 
Konstantinoopolist.

Vene valitsus ütles Viinis konverentsi kokkukutsumise ettepaneku tegemise ära paljudel 
põhjustel. Veelgi vähem ta nõustus enesele võtma selle asja algataja rolli.“Poliitikas on küsimused“ 
kirjutas kr. Nesselrode, „mis ei võimalda deoreetilisi arutelusid. Parim, mida saab teha, -  on ilma  
äärmise hädavajaduseta ära hoida nende üleskerkimist ja seda me praegu tahame“. Nõupidamised 
oleksid olnud kasulikud vaid riikide vahel, millised on läbi imbunud ühesugustest eesmärkidest ja 
kellel on ühised huvid. Vaat miks austria ja Venemaa said sõlmida Munchengraetzi konventsiooni: 
mõlemad riigid soovivad säilitada oma lõunapiiridel statu quo ((endise seisundi)). (Депеша к 
Струве, 18-го июля 1839 г.).

Kuid Inglismaa ja Prantsusmaa, jätkab krahv Nesselrode just äsja mainitud depeššis, 



tõestamist, püüavad teisi eesmärgile ja järgivad teisi huve. „Tegelikult Inglismaa ja Prantsusmaa 
kuigivõrd ei soovi Türgi sõltumatuse säilimist, kui Venemaa julgeoleku tagamist. Mõlemad riigid 
peavad silmas vaid üht eesmärki: korraldada Idas otse Venemale vaenuliku asjade korra. Nad ei taha 
nii meie rahu, ega meie sõprust Portaga, ega meie seaduslikku mõju Konstantinopolile. Mõlemad 
need Lääneriigid omasid üht tagamõtet: vabastada Porta Venemaa mõju alt, seada ta üleeuroopalise 
hoolduse alla, tema territoriaalsete valduste garanteerimise kujul, millistele keegi kallale ei kipu, 
erandiks Mehemet-Ali.

Kuid Venemaa ei saa lubada, et Porta langeks uuesti tema vaenlaste mõju alla; ta ei saa 
nõustuda sellega, et  Lääne-euroopa eskaadrid sõidaks Dardanellide kaudu Musta merre, et solvata 
vene laevastikku ja tungida kallale vene randadele. Venemaa teab  omakogemusest väga hästi, et 
Türgi täidab vaid seni oma kohustusi, seni kuni tal ei ole alust karta nende täitmattajätmise eest 
karistust. Nõnda siis, mereriikide poolt väljamõeldud Türgile üleeuroopalise garantii andmiine on 
suunatud otse Venemaa vastu. „Seepärast, teatab Venemaa viitsekantsler, nõuda meilt, et me annaks 
Portale samasuguse garantii, millise mõtlesid välja Lääneriigid, tähendab nõuda meilt võimatut ja 
arutut“. Venemaa Valitsus mõistis väga hästi Inglismaa ja Prantsusmaa tagamõtet: nad kavatsevad 
sõlmida tehigut, milline, nähtavasti, on suunatud vaid Türgi kasuks, kuid tegelikult eranditult 
Venemaa vastu. Lõpuks, lahendada garantii küsimus ilma Türgi enda osaluseta, tähendab, teadlikult 
õõnestada selle kõikuma hakanud riigi vundamendi alust.

Nende kaalutluste alusel, Venemaa valitsus eeldas 1839 aastal, et Türgi-Egiptuse  asja 
lahendamiseks kokkukutsutav rahvusvaheline konverents viiks veelgi suurematele kriisile. Pinnas 
sellisele konverentsile oli juba ammu ettevalmistatud. Seni kuni konverentsi liikmed peavad silmas 
täiesti vastandlikke eesmärke, on ühiste otsuste vastuvõtmine täiesti mõeldamatu. 

Sellised olid salajased mõtted, millised sundisid Venemaa valitsust suhtuma umbusaldusega 
Lääne-Euroopa riikide ettepanekutesse. Tal oli alusti isegi arvata, et isegi Austria on kaldunud 
rohkem mereriikide poole, kui sellest Austria kantsler ise oli valmis tunnistama. Venemaa valitsus ei 
saanud märkamata jätta prints Metternichi ilmset soovi  unustada ajutiselt eksisteerivad 
kokkulepped, millised tehti Munchengraetzis ja milliseid kinnitati Toeplitzi kohtumisel 1835 aastal.  
Venemaa ei saanud 1839 aastal nõustuda konverentsiga, kui ta ei oleks tahtnud jääda  täiesti üksi 
võitlema tema vastaste kavatsustega mereriikidega. Sellel alusel ta ütles ära, andes enesele 
võimaluse osalemiseks sellisel konverentsil, millisel ta ei jääks üksi. Venemaa valitsus otsustas 
vähe-haaval valmistada ette pinnast kokkuleppeks Inglismaaga ja et siluda Türgi-Egiptuse tüli, 
kooskõlas tema enda eesmärkidega.

Üks kaasaegne tuntud vene diplomaat, olles väga hästi õppinud tundma prints Metternichi 
iseloomu, ütles kõige selle kohta, et ta „ on isikustunud optimism kõige laiemas mõttes“. Tegelikult, 
prints oli sellise määrani saatuse poolt hellitatud, et väikseimbi ebaedu võis teda äärmiselt 
kurvastada.  Ebaedu hetkedel ta harva kaotas oma märkimisväärse külmaverelisuse ja vaimeisuse. 
Kuid see-eest märkis meie diplomaat juba 1835 aastal täiesti õiglaselt, et keegi ei olnud võimeline 
nii kergelt toibuma teda tabanud lüüasaamisest, kui prints Metternich. Toibununa ta haaras 
viivitamatult jälle asjast, kui seda aeti temast möödaminnes, ta ikkagi veenas end ja kõiki teisi, et 
asja käik on täiesti kooskõlas tema soovidega.

See täpne Austria kantsleri iseloomustus õigustas end täielikult Megemet-Ali ülestõusu 
puudutavate läbirääkimiste ajaloos.

Keiser Nikolai poolne Viinis konverentsi kokkukutsumisest keeldumine toimis prints 
Metternichile kui välgulöök pilvitust taevast. Ta oli alguses väga üllatunud, siis vihastus kõvasti ja 
lõpuks, kaotas ajutiselt täiesti eneseusu. Prints haigestus tõsiselt. Kui 1839 aasta oktoobris parun 
Brunnow, läbisõidul Londonisse, külastas printsi Johannisbergis, leidis ta eest väga kurvas 
meeleolus. Metternich tunnistas, et tema vaenlane Viini õukonnas krahv Kolowrat kasutas ära seda 
ebaedu, et tõestada kuivõrd ta kaotas Euroopas tähenduse. Parun Berunnov kirjutab Darmstadtist 
31. oktoobril (12 novembril) 1839 aastal, muuseas, järgmist: „kummaline asi, kuid ma ei arva, et 
prints Metternich kartis enam jääda ilma oma enda Õukonnast, kui ta  püüab säilitada meie 
Õukonna armulikkust“. Brunnow, seepärast, püüdis veenda printsi, et Valitseja jäi tema suhtes sama 
heasoovlikuks, milline ta oli varem.  Paruni arvates, oli hädavajalik toetada prints Metternichi, 



kellel ikkagi see liit Austriaga rajanebki. 
Kui parun Brunnow oli Johannisbergis, asus prints Metternich psühholoogilise protsessi – 

täieliku vaimu langusega - viimases staadiumis, milline oli temas kutsutud esile vene äraütlemisega. 
Alguses ta oli äärmiselt ärritatud. „Minu sõbrad jätavad mind maha, ütles ta kibestunult 1839 aasta 
augustis. Struve ja takistused seatakse nimelt tolle poole poolt, millise poolt äraütlemist toetusele ja 
toele ei oleks tohtinuks olla. Kuid ikkagi otsustasin minna edasi mööda teed, milline oli minu poolt 
visandatud ja Jumala abil, ei ole ma lootust kaotanud. Aga kui ma põrun, siis äärmisel juhul hakkab 
mind lohutama see, et ma tegin kõik, mis oli inimesele jõupärane, et Idaküsimus siluda rahumeelselt 
„. Metternich märkis samuti Struvele, et on tulnud aeg, et Venemaa heidaks maha selle maski, 
millise ta alati pani ette Idaküsimuse arutamisel. Ta kuulutas, et ei saa taganeda ja palus silmas 
pidada, et Prantsusmaa ja Inglismaa on väga „haige“, järelikult on nende vahel kerge lõhet tekitada. 
(Депеша Струве, от 21-го июля (2-го августа) 1839 г.).

Selline oli prints Metternichi 1. augusti meeleolu. Kahe päeva pärast ta hakkas rääkima juba 
teisel toonil. Ta meenutas Munchengraetzi konventsiooni ja seda, et ta on pndud valvesse, et 
ettenäha Euroopa rahu ähvardada võivat ohtu. Lõpuks teatas prints hr. Struvele: „mina ei tee kunagi  
mitte midagi ilma Ülevenemaalise Keisrita, kuid ma anun Tema Majesteeti minuga usalduslikult 
rääkima, mille eest ma olen õnnelik temale igal juhtumil samaga vastates. Temale ei ole minul 
salajast mõtet“. Vähe sellest: prints ise ütles vene asjurile, et  ta jätkab edasi liikumist koos 
Venemaaga, kuigi temale on äärmiselt kurvastav näha suurriikide eraldumist kaheks teine-teisele 
vaenulikuks leeriks. (Депеша Струве 30-го июля (11 -го августа) 1839 г. Vt. Graf Prokesch-
Osten, Mehemet-Ali, p. 108, 112, 132 etc.). 

Vaatamata Austria poliitika juhi kõigile veenmistele, jäi Venemaa valitsus juba kord vastu 
võetud otsusele. Ta mõistis viivitamatult Austria poliitika tegelikke stimuleerijaid, soovides enesele 
ja Türgile suuremat tegevusvabadust, kui seda lubasid Munchengraetzi konventsioon ja  sellele 
rajatud liit Venemaaga.  Selle eesmärgi saavutamise vahendiks pidi olema Viini konverentsil Türgi 
Impeeriumile ühise garantii väljakuulutamine. 

Seejuures, Keiser Nikolai arvates, võivad suurriigid järgida Türgi-Egiptuse tüli suhtes vaid 
kaht eesmärki: 1)päästa hukust Türgi ja 2)garanteerida selle eksisteerimine, kui neist esimene 
eesmärk saavutatakse. Kuid naeruväärne oleks alustada otse teisest, olemata saavutanud esimest 
eesmärki.

Sellisel viisil oli Venemaa valmis spetsiaalselt käendama Porta ja Egiptuse vahel sõlmitud 
kokkuleppe täitmist, kui mereriigid allkirjastavad järgmised tingimused:

1)Nad peavad loobuma kõigi Ottomani Impeeriumi valdustele suhtes üldise garantii andmise 
ideest;

2)nad peavad allkirjastama akti, millise alusel „Dardanellide ja Bosboruse sulgemine nii 
rahu kui sõja ajal, kuulutatakse Euroopa avaliku õiguse printsiibiks“ ; ja

3)nad loobuvad kavatsusest viia oma laevastikud Marmara merele üheaegselt vene vägede 
ilmumisega Bosborose kallastele.

Nende tingimuste vastuvõtmise juhtumil kuulutab Venemaa end nõus olevaks : 1) 
garanteerida Egiptust puudutavat kokkulepet; 2)mitteuuendama d´Unkiar-Iskelessis sõlmitud 
lepingut; ja  3)saates oma abiväed ja laevastiku Bosboruse väina, on Venemaa valmis end 
tunnistama Euroopa nimel tegutsejaks. ((Депеша к Татищеву, 24-го августа 1839 г.).

Vaatamata löögile, milline oli Venemaa poolt antud Austria kantsleri enesearmastusele, ta 
ühines vähehaaval täiesti tema vaatepunktiga. Oktoobris 1830 aastal ((?)) Metternich kuulutas parun 
Brunnowile, et ta loobub Marmaara meres nelja Lääneriigi laevastike „mere pikniku“ ((„pique-
pique naval“)) korraldamisest. Ta nõustus samuti toetama väinade sulgemise ettepanekut.  Lõpuks, 
austria kantsler veendus Türgile üldise  garantii andmise mittevajalikkuses, pidades Porta ja 
Egiptuse vahelise kokkuleppe spetsiaalset garantiid täiesti piisavaks. (Письмо барона Бруннова от 
10-го (22) октября 1839 г.). 

Ainiti on üpris arusaadav, et Viini kabinetile ei meeldinud sugugi Venemaa lähenemine 
Inglismaale. Prints Metternich ennustas parun Brunnowile tema Londoni missiooni täielikku ebaedu 
; kui aga see ennustus ei täitunud ja Brunnowil õnnestus panna alus täielikule kokkuleppele 



Londoni kabinetiga, vaatas prints rahutult Londoni konventsiooni tagajärgedele, milline tegi lõpui 
Türgi-Egiptuse tülile. Ühest küljest, ta oli rõõmus, et selle aktiga oli lõhutud Inglismaa ja 
Prantsusmaa vaheline liit, kuid teisest küljest, tema rahutus lähima tuleviku suhtes suurenes, 
Prantsumaa sõjaka trotsi kasvamise määral, tema lepinguliste riikide hulgast väljaarvamise tõttu. 
(Vt. Bulver´s Life of Lord Palmerston, II, p. 315 etc.). Üldse, Venemaa valitsuse arvates, prints 
Metternich, läbirääkimiste pidamise ajal, millised eelnesid Londoni konventsioonile, ei olnud oma 
ülesande ja asendi kõrgusel. Ta paistis silma kummalise otsustamatusega koos temale mitteomase 
kartlikkusega. Venemaa valitsus meenutas talle mitmeid kordi, et „kui Londonis asub liidu tegutsev 
vedru, siis Viinis asuvad selle jõud ning moraalne hoob“. Kuid Viini kabinett tõmbus meelega 
märkamatult tagasi, nõnda, et Londoni  traktaadiga lõpetaud „draamas“ olid konkreetselt rääkides, 
vaid kolm tegutsevat riiki: Venemaa, Inglismaa ja Prantsusmaa.  Sellistel asjaoludel krahv 
Nesselrode, tehes ülevaate kõikide läbirääkimiste käigust, sai öelda, et tegelikult Inglismaa ja 
Venemaa (ja lord Palmerston ei pidanud paljuks seda Metternichile öelda) olid tihti sunnitud 
kahetsema, et nad ei leppinud kokku erandlikult oma  jõududega Ida küsimue lahendamise suhtes. 
(Всеподданнейший отчетъ за 1840 г.).

Meie poolt esitatud diplomatilised läbirääkimised on mitte ainult Venemaa ja Austria 
vastastikuste suhete iseloomustuseks, vaid need saavad teha lõpu ühele paljudest eksiarvamustest, 
millised on levinud Venemaa Ida-poliitika püüdluste suhtes.  Meie poolt esitatud väljakirjutused 
arhiividest kinnitavad positiivselt, et Venemaa ise nõudis Musta merd Vahemerega ühendavate  
väinade sulgemist. Ta nõudis seda tingimust juba 1839 aastal, kui Condition sine qua non , et 
lõpetada rahuldavalt Porta ja Egiptuse vaheline sõda. Ainult prints Metternich andis mõtte, et parem 
on selle mõtte au anda Portale enesele. Selles mõttes oligi sõlmitud tuntud 1841 aasta konventsioon. 

Üldse kõik ülalesitletud läbirääkimised kinnitavad, näib, admiral Jurien de la Graviere poolt 
öeldud sõnu: „Moskva (vene) diplomaatia tegi üldse vähe möödalaske ja võib öelda, ilma, et peaks 
kartma ümberlükkamisi, et ei ole teist, kelle vaated oleksid olnud enam mõistlikud ja kelle plaanid 
oleksid veelgi laiaulatuslikumad“.  „Need härrad, ütles krahv Guilleminot, on ühel ja samal ajal 
õrnad ja mehised“. (Vt. La station du Levant, II, p. 289).

Kui need kahe tuntud prantsuse poliitikute arvamused Venemaa poliitika kohta on 
põhjendatud, siis on mõistetav, kuivõrd ekslik on arvamus, millise järgi Venemaa oma Doonau 
suudmetel omatud ülemvõimu ajal püüdis sellel jõel ettekavatsetult takistada vaba laevasõitu. 
Selline arvamus oli niivõrd põhjendamatu, kuivõrd ekslik oli armamus, et Londoni 1841 aasta 
konventsioon väinade sulgemisest oli sõlmitud Venemaa soovide vastaselt.

Alljärgnev konventsioon, milline tagab laevasõiduvabaduse Doonaul põhimõtete alusel, 
millised olid kuulutatud välja Viini 1815 a. kongressi poolt, võib meenutada, kellele vaja, et 1856 
aastal  Doonau suhtes vastuvõetud rahvusvahelised meetmed on vaid Venemaa alatiste kavatsuste 
arenduseks. Kuid juba Keiser Nikolai I valitsus teadis, et Lääne-Euroopas levib Venemaa Doonau 
laevatamise poliitika suhtes otse vastupidine vaade.

„Eriti Inglismaal“, räägitakse Kõigekõrgeimas 1840 aasta aruandes, „ja isegi Inglismaa 
kabineti liikmete hulgas, omab see arvamus poolehoidjaid. Teie Majesteedi saadik Londonis seadis 
enesele ülesandeks see ümber lükata, mida ta ka tegi Inglismaa esimese riigisekretäriga peetud 
konfidensiaalsetel selgitamistel“ *).

Märkus. 14. märtsil 1839 aastal oli sõlmitud Venemaa ja Austria valitsuse vahel leping 
Bochnia ja Welieczka soolakaevandustest soola tarnimiseks. See oli hiljem kaks korda uuendatud ja 
arendatud 15 (27) detsembri 1851 ja 9 veebruari 1863 aasta lepingutega. Kuid, meile näib, et need 
tehingud, oma sisult ei kuulu selles rahvusvaheliste traktaatide väljaandes avaldamisele.

***

                Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.



T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T. M. Austria Keiser, Ungari ja Böömimaa 
Kuningas, olles ärgitatud soovist üha enam ja enam lihtsustada, levitada ja tugevdada 
kaubandussuhteid vastastikuste riikide vahel Doonaul enam arendatud laevaliikluse kaudu ja olles 
kindlad, et nad võivad kõige mugavamalt saavutada selle eesmärgi, laiendades kogu sellele jõele 
need-samad eeskirjad, millised on tehtud Viini Kongressi poolt vabaks laevasõiduks jõgedel, 
millised eraldavad erinevaid valdusi või jooksevad neist läbi, otsustasid üldisel nõusolekul võtta 
spetsiaalsesse konventsiooni kõik korraldused, millised puutuvad sellesse neile vastastikku-
kasulikku asja.

Selleks Nende mainitud Majesteedid nimetasid volinikeks, aga nimelt:T. M. Ülevenemaline 
Keiser : krahv Charles Robert de Nesselrode ((Карла Роберта Нессельрода)), Oma Tegev-
Salanõuniku, viitsekantsleri jne jne, ja krahv Michael Woronzowi ((Михаила Воронцова)), Oma 
jalaväekindrali ja kindraladjudandi, Riiginõukogu liikme jne jne, ; aga T. M. Austria Keiser, krahv 
Charles Louis de Ficquelmonti ((Карла Людвига Фикельмона)), Ungari Kuningliku St. Etienne 
Suure risti ordeni jne kavaler, kes, vastastikku vahetades oma volikirjad, millised leiti heas ja 
ettenähtud vormis olevat, otsustasid ja allkirjastasid järgmised artiklid:

Artikkel I.

Laevasõit kogu Doonau jooksul, nii alates selle kokkupuutumise kohast Venemaa 
piirkondadega kuni selle suubumisega Musta merre, nii nagu ka kogu selle jooksul mööda T. M. ja 
A. K. Majesteedi valdusi, hakkab olema täiesti vaba, nii nagu mööda selle voolu alla, kui ka üles;  
kaubanduse suhtes ei tehta mitte mingeid kitsendusi, ega muude maksude maksmist, millised on 
otsustatud allpool.

Artikkel II. 

Austria kaubalaevad,naguka igasuguse teise maa laevad, millistel on õigus sõita mööda 
Musta merd ja kes asuvad rahus Venemaaga, võivad vabalt siseneda Doonau laevatatavasse 
suudmesse, liikuda mööda kogu jõge üles ja alla ning sõita sellest välja, tasumata mitte mingeid 
koormisi, tolle, ega maksma jõel sõidu eest, peale alljärgnevalt nimetatud koormiste.

Samamoodi Venemaa kaubalaevad hakkavad vabalt sõitma mööda Doonaud üles ja alla, 
kogu selle jõe ulatuses, milline puutub kokku T. M. ja K. Apostelliku Majesteedi valdustega, 
maksmata selle eest mingeid makse.

Artikkel III.

Mööda Doonaud ujuvatele Austria laevadele antakse õigus vedada laevu köitega piki seda 
jõge ja nimelt selle  Püha Georgi, Leti ja Tchatali saarte kogupikkuses, mööda köieveoteesid, 
millised on rajatud Venemaa Keiserliku valitsuse poolt sellel või teisel kaldal, rakendades 
sanitaarseid ettevaatusabinõusid, milliseid peetakse vajalikuks garantiini eeskirjadega; muude 
ettevaatusabinõudega tingitud järelvalve ei tohi kuigivõrd kitsendada laevasõitu. 

Mis aga puutub köitega vedu piki Reni linna kallast, siis kõrged lepingupooled võtavad 
üheskoos käsile selle köitega veotee rajamiseks vajaminevate vahendite väljanõudmise, ilma et seda 
mõistaks hukka karantiini asutused ja Reni linna vaba praktiseerimise asutused. 

Artikkle IV.

Austria laevu ei hakata  lbi vaatama nii sisenemisel Doonau suudmesse kui ka sealt 
väljumisel. Nende sisenemisel Sultani jõesuudmesse ei lubata neid kinni kauemaks kinni pidada, 



kui on tarvis laevapaberite laevanduse järelvalve ametnikule esitamiseks. Viivitamatult, peale selle 
tava ja karantii seadluste täitmist, on neil laevadel lubatud ted jätkata, pidamate neid selles kohas 
kauem kinni.

Neid samu soodustusi hakkavad kasutama ka Venemaa laevad ninglaevad, millised ujuvad 
mööda Doonau seda osa, millised jooksevad läbi T. M. K. Apostelliku Majesteedi valdustest või 
puutuvad nendega kokku.

Artikkel V.

Venemaa Keiserlik Valitsus kohustub asuma võimalikult kiiresti asuma Sultani jõesuudme 
suurest risust, uhtliivast puhastamise tööde teostamisele ja et muuta see läbipääs nõnda mugavaks, 
et see ei kujutaks enam laevaliiklusele mingeid takistusi.

Need tööd alustatakse uuesti ja neid jätkatakse vajadusel iga kord, kui seda nõuab vajadus 
ning aastaajad ning ilmastikuolud seda lubavad, et hoida ära mainitud Sultani jõesuudme uus liivaga 
ummistumine.

Artikkel VI.

Venemaa Keiserlik Valitsus kohustub peale selle ehitama võimalikult lühikese aja kestel, 
Sultani suudme lähedal  kõige mugavamas kohas, majaka ja seada sellesse praegu  parimal viisil 
kasutatavad tuled koos tugevate reflektoritega. Need tuled süüdatakse õigeaegselt alates 1 märtsist, 
meie kalendri järgi, kuni iga aasta detsembrini.

Artikkel VII.

Artikkel V lausetes mainitud tööde teostamiseks, samuti  ka majaka, mis rajatud  ühtmoodi 
mõlemate Keisririikide laevasõidu kasuks, ehitamiseks ning ülalpidamiseks vajalike kulude katteks, 
hakatakse võtma Austria laevadelt, millised läbivad Sultani jõesuudmest veosega või ballastiga, 
tuleb võtta korralt, sisenemisel või väljasõidul, maksu, milline on allpool määratletud alalisel ja 
muutumatul viisil:

Jõsuudme puhastamise eest tehtud kulutusteks -
kahemastilistelt laevadelt kaks hispaania piastrit või talarit;
kolmemastilistelt laevadelt kolm hispaania piastrit või talarit,
igasugustelt aurulaevadelt, kolm hispaania piastrit või talarit, 
kõigilt Austria laevadelt, igasuguse suuruse ja hulga lastide pealt võtta üks hispaania piaster 

või talari majaka-maksu.
Mõlemad need maksud võetakse laevade Doonau jõesuudmest  väljasõidul, et neid seal 

mitte kinni pidada, et nad saaksid, kasutades pärituult, aega kaotamata mööda jõge ülespoole tõusta.
Jõesuudme puhastamise maksu võtmist alustatakse siis, kui asutakse sellist puhastamist 

teostama. Ainiti kui mingi Austria laev, alates 1842. aastast, on sunnitud kasutama Doonaule 
sõiduks või sealt väljasõiduks lihterit ((kaubaveopaat)), siis samas ka teostatakse jõesuudme 
puhastamise maksu võtmist.

Majaka-maksu võtmist alustatakse majaka tule süütamisest alates.

Artikkel VIII.

Et kergendada tublisti maade, millised asuvad piki Doonaud või Venemaa Musta mere 
sadamate taga, vahelisi kaubandussuhteid, Venemaa Keiserlik Valitsus nõustub lugema karantiini 
((sanitaar)) ettevaatusabinõudeks, Austria aurulaevastikule Doonaul võrdselt Mustamere 
laevastikuga Dardanellide kaudu; kusjuures hakkab olema lubatud Viinist või Ungarist ärasaatmine 



mööda Doonaud Austria aurulaevadel kaupadega, käitutakse Odessas või teistes Venemaa 
sadamates samuti, nii nagu käitutakse kaupadega, milliseid tuuakse Triestest, Livournest või teistest 
Vahemere sadamatest, kui vaid nendel kaupadel ja kimpudel või pallidel, millistes need on, oleks 
pandud Venemaa Viini saatkonna või Orsova konsulaadi pitsat. 

Artikkel IX.

Sellisel viisil mõlemad kõrged lepingupooled, tunnistades mööda Doonaud vaba laevasõidu  
eekirjadest alalist kinnipidamist, leppisid kokku, et selle konventsiooni otsused jäävad jõusse ja 
hakkavad omama täielikku ja täiuslikku mõju kümne aasta kestel, lugedes selle 
ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast. 

Artikkel X.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja ratifitseerimiskirjad vahetatakse  S-Peterburis 
kahe kuu pärast, aga kui on võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus S-Peterburis 13 (25) juulil 1840 aastal.
(L.S.) Charles Comte  (L.S.)Le Ccomte de  (М.П.) Графъ Карлъ   (М.П.) Графъ
de Nesselrode.    Ficquelmont.                        Нессельроде.       Фикельмонъ.  
(L.S.) C. M. Woronzow.  (М.П.)Грпфъ Воронцовъ.

   Ratifitseeritud Peterhofis 25. juulil, 1840 aastal.

*****

Nr 140.

1843 a. 30. jaanuar (11. veebruar). Esimene Posti konventsioon, mis on sõlmitud S-
Peterburis.

((F. Martensi kommentaar)).

1840 aasta Londoni konventsioon rebis puruks Prantsusmaa ja Inglismaa vahelise liidu. 
Seepärast võis arvata, et prints Metternicht oli väga rahul Londoni konverentsi sellise tulemusega.

Tõesti, Austria kantsler väljendas mitmeid kordi Tatitchewile ja Struvele oma rahulolu 
sellise asjade käigu üle. Lõpuks, ütles ta, prantslased veenduvad, et „mitte kõik ei ole ja ei käi 
Prantsusma kaudu“.  Kuid Austria kantsleri hinge varjutasid mõtted ja mured, millised ei lasknud 
temal Londoni Akti sõlmimisest täit rahuldust tunda.

Prints Metternich pidi, esiteks, tunnistama, et Londoni konverentsidel ja Türgi-Egiptuse tüli 
lahendamisel ta mängis kõrvalrolli. Kõik otsustasid ära Inglismaa ja Venemaa. Teiseks, Prantsusmaa 
ja Inglismaa vahelise liidu purunemise rõõm oli paralüseeritud mõttega, et nüüd Inglismaa ja 
Venemaa lähenesid sellise määrani, et võivad saada hakkama ilma Austriata ja otsustada kõik 
Euroopa küsimused ilma Viini kabineti kaastegevuseta. Lõpuks, kolmandaks, sõnum Londoni 
konventsiooni sõlmimisest kutsus Prantsusmaal esile terve tormi ja Louis Philippe valitsus, 
nähtavasti, oli sunnitud alustama üleeuroopalist sõda. Seejuures Austria sisemine olukord nõudis 
tungivalt rahu säilitamist. 

Sellised olid salamõtted, millistega määratleti prints Metternichi poliitika aja kestel, peale 
Londoni konventsiooni sõlmimist. Kui mainitud mõtted, nende loogilisel arendamisel, tingimata 
pidid viima enesega vastuollu; kui teod, millised olid neile põhjendatud, viiakse ellu järjekindlal 
viisil, hakkavad kokkupõrked, ebakindlus otsustes ja tegevuse nõrkus muutuma möödapääsmatuks 
ja loomulike tagajärgedega. Sellistel vasturääkivatel püüdlustel ei saa olla juttugi poliitiliste 



eesmärkide kindlaksmääratlusest.
Järgnevate diplomaatiliste läbirääkimiste ülevaade näitab seda, kuivõrd õiglane on  

väljaöeldud mõte Austria poliitika juhi salamõtetest. Muideks, isegi krahv Ficquelmont tunnistas 
konfidentsiaalselt Struvele, et prints ei ole enam selline külmavereline inimene, kes ootab 
sündmusi, soovimata neid ennetada. „Ta soovib kõike juhtida, kõigi üle valitseda, kõike ette näha. 
Tema kavatsused on vaieldamatult head, kuid nende elluviimine jätab paljuski soovida“. Selline on 
teise Austria ministri  ja tuntud diplomaadi abi avameelne hinnang. (Письмо Струве к 
Нессельроде, от 2-го (14-го ) июня 1841 г.).

Prints Metternich kartis tõsiselt Prantsusmaa rahutuste tõttu Euroopa rahu püsimist. Ta luges 
Thiers valitsust võimeliseks tagasi vaatamata sõda alustama, millise käik ei saanud Prantsusmaale 
olla soodne. Kuid samal ajal ta nõudis, et Venemaa väljendaks Prantsusmaa, kelle solvatud 
enesearmastust oli tarvis hädasti säästa, suhtes suurt järeleandlikkust. Prints oli veendunud, et parun 
Brunnow tegutseb Londonis liiga läbimõtlematult ja mitte-ettevaatlikult, lubamata nii juuli-
konventsiooni muutmist, nõustumata sellega, et lepingupoolsed riigid teeksid esimese sammu ära-
leppimise suunas. Metternich palus kr. Nesselrodelt, et ta vaigistaks parun Brunnowi liigset 
innukust. Parun ei tunne lord Palmerstoni, kelle jäärapäisust ei saa murda mingi jõuga. (Письмо 
Меттерниха к Нессельроде, от 31-го октября 1840 г.).  Kuid, kui Viini kabinett nägi, et tema 
katse hirmutada Venemaad prantsuse rahva sõjaka kisaga, ei aidanud, et isegi Inglismaa ei usu 
kuigivõrd sõja möödapääsmatusse (Vt. Bulwer´s  Lord Palmerston, II, p. 366), ta kuulutas, et sõja 
juhtumil Austria jääb passiivseks pealtvaatajaks. (Депеша Татищева 17-го (29-го) сентября 1840 
г.). Ainiti, soovides uuesti tõestada oma austust kogu Euroopa heaolu vastu, Viini kabinett tegi 
ettepaneku kutsuda kokku Wiesbadenis konverents, millisel Prantsusmaa võiks selgitada oma 
nõudmisi ja vastata nelja  suurriigi küsimustele. Prints Metternich tunnistas avameelselt Struvele, et 
see tema ettepanek on kutsutud esile  Austria sisemiste raskustega, millised suurenevad iga päevaga 
ja võivad isegi ta enda kukutada. (Депеша Струве 29-го сентября (11-го) октября) 1840 г.).

Vaatamata Metternichi keerukale olukorrale, Venemaa valitsus lükkas tagasi Wiesbades 
konverentsi kokkukutsumise ettepaneku, teatades, et nüüd seisab Inglismaa Ida küsimuses peetavate 
läbirääkimiste eesotsas ja et temalt peab nüüd tulenema selles asjas algatuse tegemine.  Kuid lord 
Palmerston ei võtnud Austria ettepanekut vastu.  Mis aga puutub Austria pasiivsesse asendisse, siis  
Venemaa ei saanud seda veelgi enam heaks kiita. Tõsi, Venemaa valitsus oli samuti veendunud, et 
lõppude lõpuks prantslased rahunevad maha. Kuid Prantsusmaa kiiremaks rahustamiseks oli 
hädavajalik, et liitlasriigid näitaksid oma valmisolekut anda vastulöök igasugustele tema poolsetele 
Euroopa rahule kallalekippumistele.Kui Thiers ähvardab Saksamaa üleujutamisega  900 tuhande 
inimese suuruse armeega, vaevalt siis Austria ja Preisimaa saavad käed rüpes istuda.“Ei“ hüüdis 
Nesselrode oma 3 oktoobri 1840 aasta kirjas kr. Ficquelmintile, „same tugevaks ja üksmeelseks ja 
Prantsusmaa tõmbub tagasi“.

Lõpuks, prints Metternichi rünnakud parun Brunnowi vastu on Venemaa valitsuse arvates  
põhjendamatud. Brunnow tegutses täiesti kooskõlas temale antud korraldustega. Temale oli 
ettekirjutatud: 1)mitte lubada mingeid juuli-konventsiooni muudatusi;  ja 2)mitte teha Prantsusmaa 
suhtes lähenemise sammu ja mitte lükata tagasi Prantsusmaa valitsuse poolseid lepitamise katseid. 
Teiste sõnadega: „Brunnowile ei olnud ettekirjutatud ust Prantsusmaale0 lukustatuna hoida, kuid ta 
ei pidanud seda avama meie arvelt“. Keiser Nikolai arvates oli nelja riigi, kes allkirjastasid  
Londoni konventsiooni, poliitika eesmärk järgnevas: „täita konventsiooni“: sel eesmärgil järgida 
energiliselt sõjategevust, millised on nõnda õnnelikult Süürias alustatud; ja kui see eesmärk on kord 
juba saavutatud, s.t. see provints on tagastatud Sultani võimu alla, kindlustada ta, formaalse akti 
vahendusel, igasuguse uue Mehemet-Ali poolse kallaletungi vastu; lubada Prantsusmaa selle lõpliku 
akti sõlmimisele, kui ta avaldab soovi selles osaleda“. Väljendada erilist järeleandlikkust 
Prantsusmaa suhtes, tähendaks rikkuda suurepärane asend, millist hõivavad neli lepingulist riiki. 
(Письмо гр. Нессельроде к князю Меттерниху от 7-го ноября 1840 г.).

Nende põhjenduste alusel Venemaa valitsus pidas  hädavajalikuks pidada oma sõbralikke 
suhteid Inglismaaga, et takistada Mehemet-Alil lammutada Ottomani Impeeriumit ja rajada selle 
varemetele uue riigi. Ainult need püüdlused võisid osutuda täiesti asjatuteks, kui Türgi ise oma 



sisemiste korratuste raskuse tagajärjel variseks kokku. 1840 aasta suvel see Porta täielik jõuetus 
tõmbas enesele suurriikide tõsise tähelepanu. Keisr Nikolai I esitati jälle küsimus: mida teha kui 
Türgi kukuks ise kokku?  Keiser aga jäi kindlaks oma varem välja öeldud vaadetele. (Vt. ülalpoolt 
dok Nr. 135). Ta otsustas, et sellise sündmuse saabumisel tuleb tegutseda „samasuguse otsekohesuse 
ja aususega, millist me järgisime Ida-segaduste algusest peale ja millised pidid alati olema meie 
poliitika aluseks“. Valitseja mitte ainult ei soovinud Türgi ründamist ja ega püüelnud soetada mingit 
Türgi territooriumi osa, vaid , vastupidi, taotles nimelt selle riigi säilumist. Ainiti, vaatamata kõigile 
suurriikide püüdlustele võis Otomani Impeeriumi Bosporuse kallastel viibimise viimane 
eksisteerimise hetk saabuda üldise soovi vastaselt. Sellisel juhtumil, Keiser Nikolai väljendas 1840 
aastal seda mõtet, et ainult ühise Euroopa riikide vahelise kokkuleppega võib rajada praeguse Türgi 
asemel uus kord. Seejuures, ta oletas, et Konstantinoopol peab kuuluma „kõigile, s.t. mitte 
kellegile“. Bosboruse kaitsmine võis olla antud Venemaale ja Dardanellide kaitse Inglismaale ja 
Austriale. Kuid samas ta tunnistas, et tema idee selle erakorraliselt keeruka küsimuse suhtes ei ole 
veel lõplikult selginenud. 

((Edasi oli lehekülje ülaveerus 1843.a., s.t. möödus kolm aastat .)) 

Kuid igal juhul ta meenutas krahv Nesselrodele, et Türgi kokkuvarisemine mitte ainult ei ei 
vasta tema soovile, vaid vastupidi, selles sündmuses näinuks ta kogu Euroopale suurt õnnetust.

Sellest vaatepunktist ja pidades silmas selliseid asjaolusid, paistis Keiser Nikolaile Venemaa 
Inglismaale lähenemist Idaküsimuse rahuliku lahendamise parimaks hoovaks. Ta eitas Viini kabineti 
vaatenurga õigsust, milline tõestas, et Inglismaa ja Venemaa vaheline liit ei ole miski muu kui 
„hetkeline lihtne kombinatsioon, milline tuleneb üleminevate huvide ühtsusest, milline peab 
kaduma koos küsimusega, millise suhtes kokkulepe tehti“. Muideks, Venemaa valitsus kuigivõrd ei 
eitanud, et Venemaa liit Inglismaaga ei saa olla nõnda vastupidav, kui on tema liit Austria ja 
Preisimaaga. Venemaa huvid on vahest otse vastupidised Inglismaa kasule. Kuid ta oli ikkagi seda 
meelt, et on hulga kergem Inglismaa poolsetest erandlikest huvidedest  tingitud rahu ähvardavat 
ohtu kõrvaldada temaga liidu ja sõpruse kaudu, kui temaga otsese avaliku vaenu vahendusel. 
(Депеша к Струве, 21-го апреля 1841 г.).

Need Venemaa kabineti põhjendused ei olnud prints Metternichile piisavalt veenvad. Ta 
jätkas tõestamist, et Peterburis ollakse Inglismaaga sõlmitud liidu suhtes andunud kummalistele 
illusioonidele. Vähe sellest: ta väitis, et lord Palmerston, oma erakirjades lord Ponsonbyle, 
Inglismaa saadikule Porta juures, annab teisi instruktsioone, kui on need, millised tulenevad 
juulikonventsioonist. Kui printsi uskuda, käskis Ponsonby pommitada ja vallutada Aleksandria ja 
kui  viimane keeldus seda nõudmist täitma, viidates oma jõudude ebapiisavusele, kutsus saadik 
eskaadri ülema duellile. (Депеша Татищева, 8-го (20-го) января 1841 г.).

Üldse, püüdis prints Metternich hoiatada lord Palmerstoni mitte usaldama. Millisel viisil, 
küsis ta, võib toetuda inimesele, kes ei saa isegi enda-peale loota? Lord on äärmiselt muljet avaldav 
inimene, kes on erakordselt julge oma algatustes ja täiesti asjatundmatu vahendite kasutamises. 
„Lord Palmerston ei ole teoinimene, vaid kirgede teener ja ei ole mitte midagi nii petlikku, kui tema 
kalduvused“. Lord Palmerston, oma olemuselt ei ole riigimees, vaid advokaat: ta tegi temale 
mitteloomulikku karjääri. Selliste inimestega, jätkab Austria kantsler, peab olema ettevaatlik ja ei 
tohi lasta käest ohju, millistega tuleb neid juhtida. Vaat miks oleks ekslik arvata, et Londoni 1840 
aasta konventsioon taastas 1813 kuni 1815 aasta nelik-liidu. „Kolm kontinentaalset riiki“, tõestab 
prints“, võivad ühineda Suurbritaaniaga tegelikult, kuid nad ei saa nõustuda  selle kui üldkasutatava 
printsiibi järgimisega“.  Austria tunneb juba ammu Inglismaad. „Suurbritanniaga võib rajada 
suhteid ainult materjaalsete huvide, mitte aga moraalsete printsiipide alusel“. (Письмо кн. 
Меттерниха к Струве, от 14-го (26-го) июня 1841 г.).

Seejuures pidas prints vajalikuks lisada, et Austria soovib siiralt Venemaaga säilitada 
endiseid lähedasi suhteid. Austria ja Venemaa vaheline liit on asutatud  mitte hetkehuvidele, vaid 
printsiipide ühtsusele. Lõpuks teatas Austria kantsler avameelselt, et see-sama päev, kui Austria 
soovib sõlmida liitu Inglismaaga, see ka sõlmitakse. Austria-Inglismaa liit aga hakkab olema hulga 



kindlam, kuna see asutatakse materiaalsete huvide täielikule solidaarsusele. (Депеша Струве, 2-го 
(14-го) июня 1841 г.).

Ei saa lisamatta jätta, et Tatitchew oli ise ka seda meelt, et parun Brunnow allus liiga palju 
lord Palmerstoni mõjule, keda ei võinud otsustavalt usaldada. (Депеша Татищева, 8-го (20-го) 
января 1841 г.).

Keiser Nikolai tunnistas kõik need kahtlused ja hoiatused asjatuteks. Ta samavõrd ei 
mõelnud tingimusetult usaldada lord Palmerstoni, kuivõrd ta ei usaldanud prints Metternichi. Ta 
mõistis väga hästi, et kõigi printsi hoiatuste allikaks on, tegelikkuses, tema rahulolematus Venemaa 
ja Inglismaa vahelise lähenemisega. Ta mõistis, et mõlemad need riigid on üksi võimelised 
lahendama kõik Euroopa küsimused. Seepärast Viini kabineti juht soovis näha seda liitu lahutatuna. 
Seejuures on ilmselge, et Austria kardab samuti oma endiste Venemaa suhete säilumise eest. Kuid 
selles suhtes ta võib olla rahulik. Keiser ei lakka käsitlemast Munchengraetzi konventsiooni kui 
„päästvat ankrut“ ja liitu Austriaga kui kallihinnalist Euroopa rahu garantiid. Venemaa ei saa 
Inglismaaga sõlmitud liidust lahti öelda juba seepärast, et kogu Türgi-Egiptuse tüli ajal näitas Viini 
kabinett välja märkimisväärset jõuetust. (Письмо гр. Нессельроде к Струве, от 21-го апреля 1841 
г.). 

Vaatamata kõigile prints Metternichi püüdlustele, Venemaa ja Austria vaheline lähenemine 
jätkus ja viis Türgi - Egiptuse küsimuse lõplikule silumisele. Prantsusmaa, peale Thiersi valitsus 
kukkumist, alandas märkimisväärselt tooni ja lõpuks ühines avalikult nelja Londoni konventsiooni 
allkirjastanud riigi poliitikaga.

Kuid Viini kabinett mõistis väga hästi, et Türgi ja Egiptuse vahelise tüli silumisega kogu Ida 
küsimus, muidugi-mõista, ei ole lõplikul viisil lahendatud. Seni kuni Türgi siseolukord hakkab 
asuma sellises kaootises korratuses, nii nagu see oli 1841 aastal, selle riigi tükkideks lagunemine 
võib juhtuda esimesel tõukel. Austria, kui Türgi sõber, tunnistas end olevat kohustatuks ette nägema 
ohtu, milline ähvardab Euroopa rahu ja viidata Portale see tee, mida mööda ta peab 
enesesäilitamiseks minema.

Märkimisväärses prints Metternichi 26 (14) mai 1841 aasta depeššis parun Meysenbugile, 
endisele Austria asjurile Vene õukonna juures, on üksikasjalikult esitatud Austria vaade Türgi 
siseolukorrale. Ottomani Impeerium, räägitakse depeššis, on sotsiaalne ülesehitus, milline laostub, 
mis on seletatav islami peamise hädaga, igasuguse loomingulise jõu puudusega, nii on ka rahvaste, 
kelle vahel ei ole miskit ühist, välise ühendamisega. Kuid hulga ohtlikumaks mürgiks Türgile on 
„euroopalikud reformid“.  Austria valitsus andis Portale järgmised nõuanded: „Seadke oma 
valitsuse aluspõhimõtteks austus oma religioossete asutuste vastu, millised moodustavad teie, kui 
riigi, eksisteerimise vundamendi ja milline on sultani ja tema muhhameediusuliste alamate vahelise 
peamise side. Minge ajas edasi ja jälgige ta vajadusi (?), Korrastage oma administratsioon, 
kujundage see ümber, kuid ärge püüdke seda kukutada, et see asendada kordadega, millised teie 
suhtes ei ole rakendatavad ... Ärge võtke Euroopa tsivilisatsioonilt üle kordi, millised ei vasta teie 
institutsioonidele... Jääge türklasteks! Andke oma kristlastest alamatele kõige täielikum kaitse; 
osutage neile tegelikk ususallivus; ärge lubage, et paššad ja alamad ametnikud neid ahistaksid... 
Täitke lubadusi, millised te olete andnud Gulhane´s“.

Venemaa valitsus oli täiesti nõus Viini kabinetiga, et nüüd, kui Türgi on teistkordselt hukust 
päästetud, peab sultani valitsus pühendama end erandlikult riigi sisekorra ümberkorraldamisele.  
Mitte vähem ta ei olnud veendunud selles, et Ottomani Impeeriumi lagunemisest tekib katastroof, 
millise mõõtmeid ja tagajärgi ei ole võimalik ettenäha. Seepärast, 24 juuni 1841 aasta depeššis 
krahv Medem´ile korratakse peaegu nende samade sõnadega soovitusi Portale, millised olid 
mainitud just esitatud Austria depeššis.

Sellisel viisil, vaatamata Viini kabineti kummalisele käitumisele Türgi-egiptuse asjas 
peetavate läbirääkimiste kestel, Venemaa ja Austria jäid üksmeelele Idaküsimuse suhtes. Üldse 
mõlemad riigid teadvustasid tõesti vastastikust kasu, milline tulenes neid ühendavast liidust. 

Sellise olukorra kinnituseks võib tuua ära instruktsiooni, milline on antud krahv Medem´ile 
31. jaanuaril 1842 aastal. 1841 aasta suvel oli krahv määratud prints Metternichi juurde, kui  
viimane viibis Köningsbergis ja Johanisbergis. 1842 aasta märtsis saabus krahv Medem Venemaa 



esindajana, Tatitchewi asemel, kes palus erruminekut, Viini.
Krahv Medem´i poolt saadud instruktsioonides viidatakse kohe alguses sellele mõjule, 

millist pidi omama Palmerstoni langemine Viini kabineti poliitikale. Lord Aberdeen, kes asus lord 
Palmerstoni ametikohale, tuntud prints Metternichi kummardaja, kellel ei olnudnüüd miskit karta 
Venemaa ja Inglismaa liidust. Nüüd tuleb Austriat hoida tagasi liigsetest järeleandmistest 
Inglismaale... Mis aga puutub Venemaa suhetesse Saksa Liitu, siis krahv Medem´ile oli tehtud 
ülesandeks meenutada, et „Tema Majesteedil ei ole vähimatki kavatsust sekkuda, milline ka see 
ettekääne ka ei oleks,  Saksa Liidu siseasjadesse... Tema Majesteet, mitte ainult ei püüa, sarnaselt 
Prantsusmaaga, kasutada ära  liidu erinevate liitlaste vahel puuduvat solidarsustunde vähesust, kuid 
ei oma mingit teist eesmärki, ega teist huvi, kui vaid toetada seal üksmeelt ja head koosmeelt“.
 Kuid Austriaga liidus näeb Valitseja „oma enam teadvustatud huvide vundamenti. Austria, 
Preisima ja Venemaa, - millistest kaks esimest ühendavad enese ümber Saksamaa laiali paisatud 
jõud, -  vaat, see on meile Euroopa sotsiaalse ehituse nurgakiviks“. Seni kuni säilub kolme riigi 
vahel üksmeel, ei ole midagi karta Euroopa korra saatuse pärast. „Selle tõe tunnustamine, selle liidu 
hädavajadus – vaat mis moodustab Munchengraetzi konventsiooni aluse ja vaat miks, loobumata 
mõttest läheneda Inglismaale, Tema Majesteet ikkagi käsitleb neid akte kui üldise tasakaalu parimat 
garantiid“.  Kuid, kahjuks,  näeb Viini kabinett neis aktides pigem Venemaa endaga sidumise 
vahendit, kui olla temaga seotud. Seepärast ta meenutab nende kohustuste eksisteerimist vaid siis, 
kui hakkab kartma Venemaa lähenemist teistele riikidele. 

Instruktsiooni viimane sõna vihjab ilmselgelt Austria käitumisele Türgi-Egiptuse asja ajal. 
Kuid see ebameldiv meenutus kuigivõrd ei muutnud Keiser Nikolai kindlat kavatsust jääda Austria 
ustavaks liitlaseks. Neid oma tundeid Keiser tõestas mitmeid kordi Viini kabinetile ja  1842 aastal 
tekkise selleks jälle uus juhus.

On teada, et 1842 aasta novembris toimusid Kroaatias tõsised segadused, millised olid esile 
kutsutud kahe partei metsiku võitlusega, millisteks jagunes selle piirkonna elanikkond.  Üks osa 
soovis Ungariga ühinemist, teine aga, millesse kuulus suurem osa rahvastikust, koosnes „illyrienne 
rahvuse“((illürism – vanaajal Aadria mere kirderannikul asunud maa Illüpüria järgi – ühiskondlik-
poliitiline ja kultuuriline liikumine Kroaatias 1830 - 40 -ndail a-ail., milles kajastus kroaadi 
kodanliku rahvuse kujunemsie protsess. Vs. )) partei toetajatest.  Viimane partei seadis oma 
eesmärgiks kõigi slaavi maade ühendamise, millised asuvad Aadria mere vahel ühest küljest ja 
Austria Ungari ja Saksa piirkondade vahel, teisest küljest. Kõik need slaavi maad pidid 
moodustama „Illüria Kuningriigi“, mille pealinnaks oleks Trieste. Muuseas, selle kuningriigi 
koosseisu pidid minema samuti: Serbia, Bulgaaria, Hertsogoviina ja Bosnia. Austria valitsus oli, 
üpris loomulikult, selle liikumise pärast  kõvasti mures, millist, tema sõnade järgi, toetasid Venemaa 
ja Poola päritoluga isikud. Viini valitsus väljendas otse oma kartusi Venemaa esindajale. (Депеша 
Медема, 5-го (17-го) ноября 1842 г.).

Keiser Nikolai, veendunud „monarhistliku printsiibi“ ja oma Austriaga sõlmitud liidu  
toetamise hädavajalikkuses, ei saanud heaks kiita Austria slaavlaste hulgas tekkinud liikumist. 
Krahv Medemi depeššile tehtud resulutsiooni järgi ei saa seada kahtluse alla seda, et tema valitsus 
ei lasku kunagi selleni, et sõbralikus naaberriigis toetada revolutsioonilist agitatsiooni. Valitseja tegi 
Nesselrodele korralduse meenutada Austria valitsusele, et ta juba ammu pööras tema tähelepanu 
mõistuste üldisele erutusele Austria lõuna-slaavia maades, sellise toetamise tagajärjel, millist 
osutatakse seal katoliiklikule propagandale. (Срав. Депешу Нессельроде, от 12-го декабря 1842 
г.). Viini kabinet väljendas oma siirast tunnustust selle krahv Nesselrode depešši suhtes, olles 
veendunud, et mitte kunagi panslavistlik propaganda ei leia Venemaa valitsuse poolehoidu. 
Muideks, lisas prints Metternich, slaavlaste ja madjarite vaheline vaen on täiesti vältimatu, seni kuni 
viimased ei loobu oma arutust pretensioonist sundida oma keelt peale slaavlastele, kes moodustavad 
Ungari rahvaste hulgas enamuse. (Депеша Медема, 30 дек. 1842 г. (11 янв. 1843 г.).

Lõpuks, teiseks tõendiks Austria ja Venemaa sõbralikes suhetes võib samuti olla alljärgnev 
esimene posti-konventsioon, milline sõlmiti Venemaa valitsuse initsiatiivil. Juba 1817 ja 1820 
aastatel tegi Austria valitsus ettepaneku sõlmida posti-korrespondentsi õiget üleandmist puudutav 
akt. Parun Lebzeltern oli isegi varustatud vastava volitusega et sõlmida konventsioon. Kuid siis 



lükkas Venemaa valitsus selle ettepaneku tagasi sel alusel, et Poola Kuningriig kaudu ei olnud 
võimalik välismaist korrespodentsi saata. Sel ajal Venemaa posti suhted piirdusid  kirjavahetusega 
Austria ja Itaalia valdustega.  Kuid praegu, 1841.a. - räägitakse 30 juuni depeššis Tatitchewile – 
liigub post samuti Varssavi ja Kraakovi kaudu. Selles suhtes Venemaa valitsus tunnistas õigeaegseks 
tõstatada Austriaga sõlmitava esimese posti-konventsiooni küsimus. 

Austria valitsus võttis selle ettepaneku viivitamatult vastu ja 30 jaanuaril 1843 aastal see 
Austriaga sõlmitud  konventsioon allkirjastati Peterburis kui Esimene postikonventsioon*).

*)Märkus. 1840 ja 1843 aastate vahel sõlmiti Londonis Ida-küsimust puudutavad aktid, 
millistes Austria ja Venemaa olid lepingupoolteks. Samuti oli sõlmitud Londonis 8. (20) detsembril 
1841.a. lõpplik neegritega kauplemise ärakeelamise konventsioon. 

Kõik need aktid, nii nende olemuselt, aga ka sõlmimise koha järgi, peavad olema võetud 
traktaatide sellesse ossa, millisesse on kantud Venemaa ja Inglismaa vahel sõlmitud lepingud.

Kõigekõrgema 10 (22) veebruari 1842 aasta ukaasi suhtes, milline on antud Valitseva 
Justiitskomisjoni poolt ja millisega vabastati Austria alamad Poola Kuningriigi kohtutes pantide 
esitamise kohustusest, võib märkida, et see ei ole rahvusvaheline akt, milline on asutatud 
vastastikusele eelnevale Austria ja Venemaa vahelisele kokkuleppele.

       ***

          Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja Austria Keiser, Ungari ja Böömimaa Kuningas, 
selleks, et rohkem levitada postialaseid suhteid mõlemate Keisririikide vahel ja et asutada enam 
õigem postisaadetiste vahetus nende riikide vahel ja nende vastastikuste alamate kaubanduslike 
suhete kasuks, otsustasid sõlmida postikonventsiooni ja nimetasid selleks oma volinikeks, aga 
nimelt:

Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas, 
Fjodor Priantshikova ((Theodore de Prianchikow, Федора Прянишникова)), oma 

Salanõuniku, Postiameti Departemangu ja S-Peterburi Postiameti direktor jne.
ja Austria Keiser, Ungari ja Böömimaa Kuningas,
Parun Othon de Meysenbugi, Apostelliku Majesteedi asjuri Venemaa Keiserliku Õukonna 

juures jne,
hr. Maximilien Löwenthal, Keiserlik Nõunik Austria posti Pea- ja Õue järelvalve  

direktsiooni juures;
Kes, vastastikuselt vahetanud oma volikirjad, millsed leiti olevat heas ja ettenähtud vormis 

olevateks, otsustasid võtta vastu alljärgnevad artiklid:

A. Otsused, millised puutuvad kergeid kirju.

Artikkel I.

Venemaa ja Austria Keisririigi vahelisi postisuhted hakkatakse teostama mööda 
alljärgnevaid postiteid:

a)Transiidina Kowno, Brest-Litowsky, Kraakovi ja Podgorze kaudu läbi Poola Kuningriigi.
b)Radziwilowi ja Brody kaudu , ja 
c)Novosselitzy ja Czernovitzi kaudu.
Kui aga aja jooksul vastastikuste postiametite ülemate poolt on tunnistatud vajalikuks avada 

postiteed teistel suundadel, siis see õigus antakse neile omavahelise kokkuleppe alusel.



Artikkel II.

Venemaa ja Austria vaheline korrespondents antakse vastastikuselt üle postkontorite kaudu, 
millised asuvad mõlemate Keiserriikide ja Poola Kuningriigi vastastikustel piiridel, aga nimelt:

Mööda teed a.
Kraakovi ja Podgorze.

Mööda teed b.
Radziwilow ja Brody.

Mööda teed c.
Novosselitzy ja Czernowitz.

Artikkel III.

Vahetut kirjade-pakkide saatmist hakatakse teostama:
a)Viini postkontori ja S-Peterburi, Moskva, Radziwilowi ja Odessa postkontorite vahel.
b)Podgorze postkontori kaudu ja S-Peterburi, Kowno ja Brest-Litowski postkontorite vahel.
c)Lembergi postkontori ja Radziwilowi, S-Peterburi ja Moskva postkontorite vahel.
d)Brody postkontori ja Radziwilowi, Kiievi, Zytomiri, Odessa, S-Peterburi ja Moskva 

postkontorite vahel.
e)Czernovitzi ja Novosselitzy postkontorite vahel.
Kui aga hiljem üks postiülem peab kasulikuks asutada sarnane kirjade-pakkide saatmine 

mitmete postkontorite kaudu, milliseid ülalpool ei ole mainitud, siis selline edasisaatmine võib olla 
teostatud vastastikuste postiülemuste spetsiaalsel nõusolekul.

Artikkel IV.

Postisaadetiste vedu, millist hakatakse teostama igal nädalal mõlemate Keiserlike riikide 
vahel, määratletakse järgmisel viisil:

a)Viini, Podgorze, Kowno ja S-Peterburi vahel kolm korda.
b)Viini, Podgorze, Brest-Litowski ja Moskva vahel kaks korda.
c)Viini, Brody, Radziwilowi ja Moskva vahel kaks korda.
d)Viini, Lembergi, Brody, Radziwilowi ja Odessa vahel kolm korda.
e)Czernovitzi ja Novosselitzy vahel kaks korda.
Mõlemad postivalitsused võivad nende postkontorite arvu suurendada ja vastastikusel 

kokkuleppel muuta saadetiste saatmise korda.
On lepitud kokku, et Radziwilowis saadud S-Peterburi, Moskva ja Odessa postisaadetised 

saadetakse Brodysse eraldi ja mitte hiljem, kui kahe tunnipärast, peale selle saabumist ja et 
postisaadetised saadetakse vastastikku ära Brodyst Radziwilowisse nõnda palju kordi, kui seda 
nõuab posti S-Peterburi, Moskvasse ja Odesasse saatmise vajadus. Selleks koostatakse 
postisaatmise kava, milles märgitakse ära Vene korrespondentsi Radziwilowist Brodysse ja Austria 
korrespondentsi  Brodyst Radziwilowisse ärasaatmise ajad. Vastastikused postivalitsused saadavad  
teineteisele need posti ärasaatmise ajakavad. 

Artikkel V.

Kui hiljem leitakse võimaliku korraldada Venemaa ja Poola Kuningriigi  vahel posti 
liikumine sellisel viisil, et kirjade saatmine Lembergi ja S-Peterbri vahel kiireneks nende 
Tomaszowi ja Varssavi kaudu saatmisel, siis Austria postiülemad on nõus neid saatma seda teed 
pidi, kui Venemaa postivalitsus seda soovib. 



Artikkel VI.

Kirjade Podgorzest Kraakovisse ja tagasi, Brodyst Radziwilowi  ja Czernovitzist 
Novosselitzysse veo kulud tasub Austria postiteenistuse kassa; vastastikuselt sellele, Venemaa 
postiteenistuse kassa võtab enesele kulude kandmise kirjade Poola Kuningriigi kaudu veol, nagu ka 
Radziwilowist ja Brody ja Novosselitzyst  Czernovitzi saatmisel.

Artikkel VII.

Venemaa hakkab Austria postile edasi andma Vene postile edastatud kirjad, mis on 
adresseeritud Austria Keiserriiki, Itaalia poolsaare maadesse, Kreekasse, aga samuti Vahemere ja 
Aadriamere saartele. Peale selle antakse Austria postile üle kirjad, millised on adresseeritud 
Austriale kuuluvatesse maadesse, kuivõrd nende kirjade Austria kaudu saatmine teostatakse sama 
kiiresti kui teiste riikide kaudu ning see tuleb odavam.

Austria hakkab omaltpoolt Venemaa postile üle andma kõik Venemaale adresseeritud kirjad, 
nii need, millised on antud Austria postiasutustesse, aga ka need millised tulevad teistest 
välisriikidest.

Mõlemad Postiteenistuste juhatused teevad vastavad korraldused selleks, et mõlematest 
Keiserriikidest saadetaks korrespodents mööda neid postiteid, milliseid mööda see võib jõuda kõige 
kiiremini oma sihtpunkti. Selleks mainitud Juhatused koostavad ja edastavad teineteisele 
vastastikuse posti ärasaatmise ajakavad.  Kooskõlas selle reegliga on Venema Postiameti juhatuse 
poolt ettekirjutatud saata:

a)Radziwilowisse ja Brodysse:
1)Kogu Venemaa korrespodentsi ühte Ungari osasse ja Galiitsia Ida- ning Põhja-ossa.
2)Volhynie, Podolie, Kiievi kubermangudest, ühe osa Czernigowi, Polataava, Bessaraabia 

piirkonna ja Novorossiiski kubermangudest, millised on adresseeritud kõikidesse Austria Keisririigi 
piirkondadesse ja teistesse välisriikidesse, milliste edasitoimetamise tee jookseb Austria kaudu. 

b)Novosselitzy ja Czernovitzisse: Bessaraabia ja Uus-Vene kubermangude korrespodents, 
milline on adresseeritud Transilvaaniasse ja osasse Bukoviinasse.

c)Transiidiga, Poola Kuningriigi kaudu:
1)Kownosse ja Podgorzesse.
Soome, Põhja- ja Läänemere kubermangude korrespondents, aga samuti : S-Peterburi, 

Novgorodi, Pihkva, Viitepski ja Vilnjuse kubermangudest, kõigisse ülal veel mainimata Austria 
Keiserriigi piirkondadesse ja teistesse välisriikidesse, millistele on Austria valdused transiitmaaks.

2)Brest-Litovskisse ja Podgorzesse. 
Moskva ja Moskvataguste kubermangude post, aga samuti Smolenski, Mogiljovi ja Grodno 

kubermangudest pärit korrespodents kõigisse Austria ülalpool mainimata piirkondadesse ja 
välisriikidesse, millistesse saatmise tee jookseb Austria kaudu.

Austria postiteenistusele on kirjutatud ette saata:
a)Brodysse ja Radziwilowi:

1) Osa Ungari ja Galiitsia Ida- ja Põhja osa kogu Venemaale saadetava korrespondentsi.
2) Korrespondents teistest Austria piirkondadest ja raja tagant: Volõõnia, Podolski, 

Kiievi kubermangu, osasse Czernigowi, Poltaava, Besaraabia ja Novorossiiski 
((Nouvelle Russie, Новороссийския)) kubermangu.

              b)Czernovitzi ja Novosselitzysse:
Transilvaania ja osa Bukoviina, Bessaraabia ja Novorossiiski kubermangu  korrespondentsi.
c)Transiidina Poola Kuningriigi kaudu:
1)Podgorze ja Kownosse.
Korrespondents kõigisse kõrgemal nimetamata Austria piirkondadest ja välismaalt Venemaa 

Keisririigi Põhja kubermangudesse ja Vilno, Viitebski, Pihkva, Novgorodi, S-Peterburi ja 
Läänemere kubermangudesse.

2)Podgorze ja Brest-Litovskisse.



Kõigist ülalmainimata austria piirkondadest ja välismaalt tulev korrespondents Grodno 
kubermangu ossa, Czernigowi, Minski, Mogilovi, Smolenski, Moskva ja Moskvatagustesse 
kubermangudesse.

Artikkel VIII.

Venemaa postkontoritesse antavad kirjad, millised on adresseeritudAustria Keiserriiki, aga 
samamoodi kirjad, millised antakse Austria postkontoritesse ja mis on adreseeritud Venemaale, 
peavad olema frankeeritud enne vastastikuseid piire, nõnda et neist Postiametitest igaüks hakab 
võtma nénde kirjade pealt oma kasuks, oma takside järgi ja kaalu progressiivi järgi, oma sisemisi 
kaalurahasid, nii kirja saatja kui ka kättesaaja käest. 

Ainiti, kui aja jooksul Venemaa Keiserlik Valitsus tunnistab sobivaks alandada kaalutasu 
kirja pealt nõnda, et kõige kõrgem selle tase on täielikult või ligikaudselt lähedane Austria taksiga, 
siis mõlemad Postivalitsused lepivad omavahel kokku kirjade vaba frankeerimise suhtes võetavates 
meetmetes kuni sihtkohani.

Artikkel IX.

Austria ei hakka nõudma mingit transiitsadamat Venemaal posti antud kirjadele, millised on 
adresseeritud välismale ja millised peavad läbima transiidi korras Austria. Nende hulgast võetakse 
välja kirjad, millised on adresseeritud Hispaaniasse, Portugali, Gibraltari ja Prantsusmaa ja 
Inglismaa kolooniatesse. Nende kirjade eest peab maksma, peale Austria transiitsadama, veel 
sadamale, millisest läheb tasu Prantsusmaa postikassale.

Artikkel X.

Kirjade eest, millised tulevad välismaalt Venemaale transiidiga läbi Austria, ja ei ole 
frankeeritud enne Venemaa piiri, hakkab Venemaa maksma Austriale transiitsadamale 
konventsionaalse ((hõberahaga)) rahaga iga üksiku poole lothise ((Loth = u. 16 g))  kaaluga kirja 
eest 12 kreutserit. Mis aga puudutab üle poole lothiste kirju, siis transiittasu selle eest hakkab olema 
tõstetud järgmises progressioonis:

Üle ½ kuni ¾ lothise kirja eest hakatakse võtma 18 kreutserit.
Alates ¾  kuni    1 loth       ... 24 ...

1 ...          1 ½ ...    ... 36 ...
1 ½      2 ...    ... 48 ...
2      3 ...       1 kulden         -     ...
3      4 ...       1 ...        12 ...
4               6 ...       1 ...        24 ...
6               8           1                      36 ...
8              12          1                      48...

          12      16         2         - ...
          16               24         2                       12 ...
          24               32         2                       24 ...

Artikkel XI.

Artikkel X mainitud välismaalt tulnud kirjade eest hakkab Venemaa Postikassa tasuma 
Austriale, peale Austria transiitsadama, veel sellele sadamale, millisesse välisriikidesse Austria peab 
kirjad viima. Austria Postivalitsus edastab Venemaa Postivalitsusele nendes sadamates kehtivad  



taksid ja hakkab teda teavitama aja jooksul esile tulla võivate nende takside muutumisest.

Artikkel XII.

Banderollides saadetavad ajalehed, ajakirjad, hinnakirjad, ringkirjad, brozüürid ja teised 
trükised, aga samuti näidised, millised on sarnaselt pakitud, et nende postkontoris saamisel on neis 
kerge tuvastada, et pakendites ei ole miskit muud, võetakse sel puhul kaalurahast ainult 
kolmandiku, vastastikustes riikides kehtivate takside alusel; kuid nende kaalurahade suurus ei tohi 
mite mingil juhul olla väiksem kaalurahast, millist võetakse üksiku kirja eest.

Artikkel XIII.

Kirjadel, millised saadetakse Venemaalt Austriasse ja tagasi, peab asuma selle postkontori 
tempel, millisest see ära saadetakse, märkides ära selle posti panku kuupäeva. Peale selle, 
kindlustatud kirjadel peab olema märgitud sõna : recommandirt.

Artikkel XIV.

Korrespondentsi hakatakse ühe Postivalitsuse poolt teisele üle andma veatult suletud 
postikottides. Neist igas pakis peab asuma sisu register, milline on koostatud senini ettenähtud 
vormis. Juhul kui kehtiv frankeering tühistatakse, mõlemad Postivalitsused lepivad omavahel kokku 
nende registrite uue vormistamise korra suhtes. 

Artikkel XV.

Post-pakid saadetakse ühest piiril asuvast postkontorist teise nahkkohvrites või kottides, 
millistega peab kaasas olema teekonnaleht. Sellel teekonnalehel peab saatja postkontori poolt 
märgitud saadetav post-pakid, märkides ära saatmise kellaaja ja vastu võttev kontor annab selle 
posti kättesaamise kohta allkirja, märkides sellele kättesaamise kellaaja. 

Artikkel XVI.

Kindlustatud kirja (recommandirt) ((tähitud kirja, mis anti kätte allkirja vastu)) postkontori 
või postiametniku poolsel süül kaotamise juhtumil, juhtkond, kelle alluvuses see postkontor asub, 
maksab kirja saatjale 20 kuldnat (20 floriini, argent) konventsionaalses rahas; kuid, muide, kui seda 
hüvitust nõutakse kolme kuulise tähtaja jooksul, peale selle kindlustatud kirja posti andmist.

Artikkel XVII.

Kirjad, milliseid ei ole võimalik adressaadile toimetada viimase surma puhul või selle 
vastuvõtmisest keeldumise tõttu, aga samuti kirjad mis kannavad teksti  poste restante 
((nõudmiseni)) ja mida postkontorist välja ei võeta, saadetakse iga kolme kuu möödudes tagasi 
nendesse postkontoritesse, millistest nad saadi, märkides kirjale põhjuse, miks see ei olnud 
adressaadile üle antud. Kui kiri saadetakse mittevastavasse postkontorisse, siis see postkontor 
saadab selle viivitamatult adressaadile.

Ebaõige, või ebaselge aadressiga kirjad tuleb saata esimese lahkuva postiga sellesse 
postkontorisse, millise posti-pakis see oli saadud. Mis aga puudutab kirju, mis on adresseeritud 
sellistele isikutele, kes muutsid elukohta, sis need kirjad saadetakse viivitamatult sellesse 



vastastikusesse postkontorisse, milline võib selle mugavamalt adressaadile toimetada.  Sellise 
ümbersaatmise põhjus peab olema vastavale kirjale märgitud. 

Ülalmainitud kirjad saadetakse tagasi vastastikuste postkontorite poolt tasuta ja kaalurahad, 
milliseid on kummagi riigi ametkond võtnud nende kirjade esmasel saatmisel, jäävad nendele alles. 

B. Otsused, millised puudutavad raskeid pakke (Pack.Post).

Artikkel XVIII.

Raha sularahas, igasugused kaubad ja teised asjad, milliste saatmine posti teel on lubatud 
Artikkel XX alusel, aga samamoodi dokumendid ja trükitud paberid, millised kaluvad üle naela, 
võivad olla saadetud ühest kahest riigist teise kas kerge või raske postipakina (Pack-Post.). See 
edasisaatmine teostatakse vastastikuselt kord nädalas, Artikkel I mainitud postiteedel, erandiks 
ainult Novosselitzy ja Czernovitzi tee, milline jäetakse ajutiselt selle otsuse alt välja. Registrid, 
millised saadavad neid asju, hakkavad olema vahetatud Brody ja Radziwilowi vahel ning Kraakovi 
ja Podgorze postkontorite vahel.

Mainitud esemete saatmine võib toimuda sagedamini, aga ka teistes suundades, kui 
vastastikused Postivalitsused seda vajalikuks peavad ja selles kokku lepivad. 

Peale selle on otsustatud, et kui Venemaa Postivalitsus leiab aja jookul võimalikuks sisse 
seada postiveo S-Peterburi ja Radziwilowi, või Moskva ja Brest-Litovski vahel, siis ka Austria 
Postivalitsus lepib samas kokku reisijate ja nende asjade veo suhtes.

Artikkel XIX.

Eelnevas artiklis mainitud postkontorid hakkavad vastastikuselt teineteisele üle andma 
saadetisi, millised on neile vastastikustesse riikidesse edasisaatmiseks toodud. Peale selle hakkab 
Venemaa üle andma Austriale pakke, millised on adresseeritud teistesse välisriikidesse, kuivõrd 
nende edasisaatmine Austria kaudu teostatakse sama kiiresti, kui mingi teise riigi kaudu ja maksab 
vähem. On iseenest mõistetav, et sellise üleandmise juures peab rangelt jälgima tollieeskirju, 
millised eksisteerivad neist kummaski riigis.

Artikkel XX.

Mõlemate riikide postkontorid hakkavad edasisaatmiseks vastu võtma igasuguseid asju, 
välistades alljärgnevalt nimetatud, kuid sellise arvestusega, et iga üksiku saadetise kaal ei tohi 
ületada 80 austria naela või 100 vene naela ((u . 40 kg)).

Edasisaatmiseks ei võeta postkontorites vastu elavaid loomi, survel, hõõrdumisest või mingil 
teisel viisil kergelt süttivaid ja üldse selliseid asju, millised oma olemuselt võivad rikkuda nendega 
koos saadetavaid saadetisi, aga nimelt: püssirohi, mineraalhapped, kloor jt. 

Artikkel XXI.

Igasugune saadetis peab olema ettenähtud viisil pakitud, vastavalt selles sisalduvatele asjade 
olemusele, selle kaalu, mahu ja kauguse järgi , kuhu see tuleb saata; ta peab olema hoolikalt 
pitseeritud, omama selget aadressi, omama seda saatnud postkontori pitsatit ning selles sisalduvate 
asjade nimekirja, nende hinda ja kaalu.  Peale selle peab koos kaupadega olema kaasas avalik 
deklaratsioon.

Artikkel XXII.



Kui mingi saadetise saamisel ühes vastastikustest riikides osutub tolliülevaatuse käigus, et 
selles pakis on asju, millised on sihtriigi seadustega sisseveoks keelatud, siis need asjad saadetakse 
viivitamatult sellesse postkontorisse, millisest see saadi.

Artikkel XXIII.

Kõik Artiklites XVIII kuni XXII nimetatud saadetised, peavad olema frankeeritud kuni 
vastastikuste piirideni. Ainiti on lepitud kokku, et kui mõlemad postivalitsused nõustuvad 
vastastikuselt kirjade, kuni nende sihtkohani  vaba frankeerimise suhtes, siis need valitsused 
otsustavad samuti vastastikku pakkide vaba frankeerimise tingimuste suhtes.

Artikkel XXIV.

Mõlemad postivalitsused võtavad enesele alljärgnevates proportsioonides pakkide 
edasisaatmise kulude tasumise, kuna nende saatmist teostatakse koos raskete pakkidega, aga nimelt: 
Podgorzest kuni Kraakovisse ja tagasi ja alates Brodyst kuni Radziwilowisse, need kulud tasutakse 
Austria postikassa kaudu. Selle vastu võtab Venemaa postikassa enesele pakkide edasitoimetamise 
kulud mööda Poola Kuningriiki ja Radziwilowist Brodysse. 

Artikkel XXV.

Radziwilowi ja Brody postkontorid, iga pakkide saatmise puhul, peab sellele lisama kaks 
registrit, millised sisaldavad täpset pakkide nimekirja. Postkontor, millises neid pakke saadakse, 
jätab neist registritest ühe enesele, aga teise eksemplari saadab sellesse postkontorisse, millisest 
pakid saadeti, andes sellele nende kättesaamise kohta allkirja.  Mõlemad postivalitsused lepivad 
vastastikku kokku nende registrite vormi suhtes.

Artikkel XXVI.

Radziwilowi postkontor peab pakkide, millised lähevad Brodysse, registrisse, peab panema 
vene kaalu, asjade maksumuse ja kulutused Venemaa hõberahas, aga Brody postkontor peab 
pakkide registrisse, millised tulevad Radziwilowist, märkima viini kaalu, asjade maksumuse ja 
kulutused Austria konventsionaalses rahas. Neist iga kahest postkontorist hakkavad arvestama oma 
riigi kaalu ja väärtusesse vastastikustest postkontoritest saadud saadetiste kaalu ja väärtust. 

Radziwilowi ja Brody postkontorid hakkavad igal nädalal pidama vastastikuseid registrites 
märgitud kulude arveid.

Artikkel XXVII.

Saadetised, milliseid ei saa aadressaadile toimetada, peavad olema viivituseta  ja mitte 
hiljem kui kolme kuu pärast, peale nende saamist, saadetud sellesse postkontorisse, millest see oli 
saadetud, märkides siis pakile või seda saatvale deklaratsioonile ära põhjuse, miks saadetisi 
aadressaadile välja ei antud.

Artikkel XXVIII.

Posti- ja tollikulud, millised tekivad mainitud saadetise tagasisaatmisega, tasutakse 
vastastikuselt ühe postivalitsuse poolt teisele. On lepitud kokku lugeda postikulusid sel tagasi-
saatmisel poole kaaluhinnaga, milline on makstud ära esmasel paki postipanekul. Pakid tekstidega 
paberitega ja näidistega, millistel ei ole mitte mingit väärtust, saadetakse tagasi tasuta.



Artikkel XXIX.

Mõlemad postivalitsused on vastutavad oma ametnike seadusvastaste tegude, vigade ja 
lohakuse eest ja on kohustatud hüvitama klientidele tekitatud kahjud, vastastikuste otsuste alusel, 
nende postiasutustele antud asjade või nende osade kaotsimineku või kahjustamise juhtumil.

Venemaa võtab endapeale asjade hüvitamise vaid sel juhtumil, kui need olid saadetud mööda 
maanteed.

Postivalitsuse vastutus algab ametniku poolsest saatjalt saadetise lõplikust vastuvõtmisest ja 
lõppeb saadetise saajale väljaandmisel või vastastikusele postkontorile üleandmisel.

Hüvitamise kohustus lõppeb, kui seda ei nõuta välja poole aasta jooksul, alates saadetise 
posti paneku päevast.  

    C. Otsused, millised puudutavad saadetiste  estafeti korras üleandmisi.

   Artikkel XXX.

Käesoleva konventsiooni Artikkel I mainitud postiteede suhtes korraldatakse mõlemate 
Keiserriikide vahel otsene saadetiste üleandmine. Piiril asuvad postkontorid neist mõlemates 
lepingupoolsetes riikides hakkavad saatma üleandmise korras kõiki nende poolt piiri-postkontoritest 
saadud saadetisi, teistest teele jäävate riikidest postkontoritest  teise riiki. Venemaa korrespondendid 
võivad saata estafeti korras mitte ainult Austria Keisririigi piirkondadesse, vaid ka kõikidesse 
teistese välisriikidesse, millistesse läheb tee Austriakaudu ja kus on korraldatud õieti estafeti korras 
saadetiste edasisaatmine.Mõlemad postivalitsused teatavad teineteisele otsused estafeti korra suhtes, 
millised eksisteerivad vastastikustes riikides ja teistes välisriikides, kus on antud välja estafeti 
korras edasisaatmise eeskirjad.

   Artikkel XXXI.

 Estafeti korras saadetud saadetised peavad olema veatult pakitud ja pitseeritud ning omama 
õiget aadressi, kuid ilma väärtuse märkimiseta, kuna mõlemad postivalitsused ei vastuta neis 
saadetistes sisalduvate asjade eest.

   Artikkel XXXII.

Estafeti korras teostatakse saadetiste vahetut üleandmist:
a)Radziwilowi ja Brody, ja 
b)Novosselitzy ja Czernovitrzi postkontorite vahel.
Peale selle hakatakse üle andma Kraakovi postkontori kaudu saadetisi, millised on 

adresseeritud sellistesse kohtadesse, millistesse läheb lühim tee läbi Poola Kuningriigi.

      Artikkel XXXIII.

Eelnevas artiklis mainitud postkontorid on kohustatud registeerima kõik estafeti korras 
edasisaadetava registrisse, miline peab riigi pitsatiga pitseeritud ümbrikus olema lisatud 
teekonnalehele. Sellele teekonnalehele märgib saatev postkontor ärasaatmise kellaaja, aga selle 
saanud postkontor annab allkirja selle kättesaamise kohta, märkides ära selle estafeti korras pärale 
jõudmise kellaaja.

       Artikkel XXXIV.

Estafeti teekonnalehed saadetakse tagasi nendesse postkontorisse, millest nad olid saadetud; 
neile saatelehtedele märgitakse üksikasjalikult nende veol tekkinud viivitused, alates piiri-
postkontorist, millisesse saadetis oli antud selle edasisaatmiseks, kuni estafeti sihtkohani.



        Artikkel XXXV.

Piiri-postkontorid ei hakka teineteisele, estafeti korras edasisaatmise eest raha maksma, kuid 
seda puudutavate maksete arved, millised kontrollitakse eelnevalt vastastikuste kontrollööride poolt, 
teostatakse vastavalt kas S-Peterburgi Peapostkontori või Viini Posti Peavalitsuse poolt.

Artikkel XXXVI.

Juhtumil, kui estafeti korras edastamisel läheb kiri või mingi saadetis kaotsi, siis 
postivalitsus, kelle süül see kadumine teoks sai, on kohustatud  hüvituseks tasuma 25 kuldnat 
konventsionaalses rahas ja estafeti korras saatmiseks võetud raha tagastama, kui muuseas selle 
kohta nõudmine esitatakse kolme kuu jooksul, lugedes estafeti korras ärasaatmise päevast.

D. Otsused, millised puudutavad posti-veo hobutranspordiga reisimist.

Artikkel XXXVII.

Postivankritel Austriast Brody või Czernovitzi kaudu Venemaale sõita soovijaid  veetakse 
Austria postivankritel ainult kuni Radziwilowini või kuni Novosselitzyni ja vastastikuselt, 
Venemaalt Austriasse sõitvad võivad kasutada Vene postivankreid ainult kuni Brodyni või 
Boyaneni, kuna piiri-postijaamast kaugemale sõita on rangelt keelatud.

Artikkel XXXVIII.

Samamoodi on vastastikustel postmeistritel keelatud mõlematest riikidest teise saata oma 
postivankreid, et sealt tuua reisijaid.  Ainiti rändajal, kes on saabunud ühe vastastikuste riikide piiri-
jaamast teise piirijaama, lubatakse, tema lühikesel sealviibimise puhul, sõita tagasi nende samade 
hobustega, kui sellega on postihobuseid korraldav postmeister nõus.

Artikkel XXXIX.

Postivedajad, kes veavad läbireisijaid, peavad peatuma vastastikuste maantee-, tolli- ja 
muude kordonite juures. 

E. Üldised eeskirjad.

Artikkel XL.

Kindlustatud kirjade ((tähitud kirjade)) ja pakkide saatelehed koos saajate poolt antud 
allkirjadega peavad olema saadetud nendesse postkontoritesse, millistest need saadeti.

Artikkel XLI.

Vastastikuse riigi postkontorid, peale nõudekirja saamist, millises teise riigi postkontor 
nõuab kindlustatud kirja või paki kohta teateid, peavad asuma viivitamatult oma kompetentsi piires 
uurima ja kirjutama üles kõik mis on seda nõudekirjas puudutavalt on selgunud ja saata see koos 



nõudekirjaga sellesse postkontorisse, kust see oli saadetud.

Artikkel XLII.

Samamoodi tuleb asuda ranget juurdlust teostama kindlustatud kirja kaotsimineku juhtumil, 
aga samuti ka  mingi saadetise või selle osa kahjustamise või selle mingi osa  puudumise puhul. 
Mõlemad postivalitsused teatavad teineteisele kõik süüdlase leidmiseks vajalikud andmed. 

Selleks, et vältida, niivõrd, kuivõrd see on võimalik, hüvituste nõudmisi, mõlemad 
postivalitsused, hüvitist nõudnu suhtes põhjendatud pettuse kahtluse korral, hakkavad teineteist 
aitama selle kahtluse tõele vastavuse kinnitamisel. 

Artikkel  XLIII.

Nii kui juurdlus tõestab, et üks või teine postivalitsustest tuleb vastutusele võtta, siis 
saadetakse hüvitus sularahas vastastikusele postivalitsusele.

Artikkel XLIV.

Mõlemad postivalitsused peavad teostama ranget järelvalvet posti- ja tollieeskirjadest 
kinnipidamise üle.

Kui ühe lepingulise riigi postiametnikud lubavad enesele nende eeskirjade rikkumisi neist 
riikidest teises, siis sellest teatatakse juhtkonnale, kelle ametkonnas nad asuvad, et nende suhtes 
käituda seaduste päraselt.

Artikkel XLV.

Postiljonid, ühest postijaamast teise sõites, peavad olema postivalitsuste korraldusel kandma 
neile spetsiaalset ettenähtud riietust.

Artikkel XLVI.

Kaalu ja sadamatasude arved kirjade eest, aga samuti raha üle, millist makstakse estafeti 
korras paki üleandmise eest, sõlmitakse iga kolme kuu järgi ja nende arvete kokkuvõte, peale nende 
kontrollide poolt revideerimist, makstakse välja kas konventsionaalse rahaga või siis vekslitega.

Kui tekidvad arvete õigsuse suhtes vastuväited, siis nad peavad olema uuesti revideeritud ja 
kokkuvõtete vahe seatakse järgmise kolme kuu arvel krediidiks või debetiks.

Artikkel XLVII.

See konventsioon on sõlmitud kümneks aastaks, lugedes selle ratifitseerimise päevast ja kui 
kümnenda aasta kestel üks kõrgetest lepingupooltest ei teata ametliku notifikatsiooniga teisele oma 
kavatsusest lõpetada selle konventsiooni kehtivus või teeb selle muutumise ettepanekuid, siis see 
konventsioon jääb jõusse veel üheks aastaks ja nii edasi, sellise notifikatsiooni tegemise päevast, 
kuni kaheteistkümne kuu möödumiseni.  On iseenesest mõistetav, et ametlik notifikatsioon pidi 
olema tehtud ühe postivalitsuse poolt teisele.

Selle konventsiooni tingimused jõustuvad nelja kuu pärast, lugedes ratifitseerimiskirjade 
vahetamisest.

Artikkel XLVIII.



See konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse S-Peterburis 
kolme ku pärast, või kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus S-Peterburis  30. jaanuaril  (11. veebruaril) 1843 aastal.
(L.S.) Prianchikow.    (М.П.)Прянишниковъ.
(L.S.)Meysenbug.       (М.П.)Мейзенбургъ.
(L.S.)Löventhal.  (М.П.)Левенталь.

          Ratifitseeritud S-Peterburis 29 mail 1843.a.

Nr. 141.

1846 a. 3. (12) aprill. Konventsioon, mis puudutab Kraakovi Austriaga lõpplikku 
ühendamist. 

((F. Martensi kommentaar.))

Ülalpool (vt. Nr. 138) me püüdsime välja selgitada kolme kaitsva riigi asendit Kraakovi  
Vabariigi suhtes.Toeplitzi protokoll, põhimõttelisel, juba otsustas selle pool-sõltumatu riigi saatuse. 
Selle akti alusel kolme lepingulise riigi vahel ei saanud olla Kraakovi suhtes teostatava poliitika üle 
erimeesusi. Kogu küsimus seisnes vaid selles, et valida võimalikult soodne hetk, et Kraakovi 
piirkond ühendada Austria valdustega. 

Kuid tegelikkuses juhtus teisiti. Viivitamatult, peale Toeplitzi protokolli allkirjastamist 
kolme kontragendi vahel, hakkasid kavandatud plaani täideviimise vahendite valiku suhtes ilmnema 
erimeelsused.

Kui krahv Nesselrode, tagasiteel Toeplitzist, oli Berliinis, ta märkas varsti, et Preisimaa 
ministrid ei tunne karvavõrdki kaasa Austria territooriumi suurenemisele sellesse Kraakovi 
piirkonna liitmisega. Seejuures Ancillon tõestas krahvile, et kui juba selle Austriaga ühendamine on 
hädavajalik, siis see eesmärk võib olla saavutatud mitte Kraakovi kommertshuvide kaasabil, vaid 
vastupidi, neid rikkudes. Kraakovi suhtes tuleks tegutseda nõnda, nagu Fridrich Suur tegutses 
Dantzigi suhtes: ta sundis seda linna veenduma selles, et tema pääsemine seisneb vaid Preisimaaga 
ühinemises (Докладъ гр. Нессельроде 1835 г.).

Muideks, Austria oli teist meelt. 1835 aasta lõpus Viini kabinett oletas, et Toeplitzi 
protokolli eesmärk võib parimal viisil olla saavutatav, kui Kraakov liidetakse Austria tollisüsteemi. 
Selle arvamusega aga ei olnud nõus Tatitche, ega ka Tegoborski, kes asus Viinis läbirääkimistel, et 
sõlmida kommerts-traktaat.  Mõlemad olid Preisimaa valitsuse arvamusega üksmeelel ja väitsid, et 
kolm lepingulist riiki peavad võtma kõikvõimalikke piiravaid meetmeid Kraakovi ja tema 
kaubanduslike huvide vastu.  Sel teel 'Kraakov venduks, et tema poliitiline sõltumatus on 
kokkusobimatu tema materjaalsete huvide kaitsmisega.(Депеша Татищева, 23-го октября (4-го 
ноября); письмо Тенгоборскаго к гр. Нессельроде, от 24-го октября (5-го ноября) 1835 г.).

Venemaa valitsus jõudis üksmeelele oma esindajatega Viinis, et Austria kardab Toeplitzi 
portokolli tagajärgi ja ilmselgelt soovid kõigi vahenditega selle täitmist venitada. Kuid ta mõistis, et 
kui Toeplitzes oli otsustatud hävitada Kraakovi sõltumatus, siis prints Metternich tegi, kui 
ülemineva meetme, Kraakovi piirkonna  Austria tollisüsteemiga liitmise ettepaneku.  Ainiti, 
toimunud nõupidamistest aga ei tulene kuidagi, et Kraakov „võetakse“ osalema Austria 
kaubandussüsteemiga, et ta „on sunnitud seda paluma“ sellest, nagu armulikkusest. Järelikult, 
kooskõlas protokolliga, on hädavajalik tegutseda eelkõige piiravate meetmetega, et istutada 
Kraakovi kirjanikesse veendumus, et nende täielik ühendamine Austriaga hakkab neile olema enam 
kasulik, nii kommerts- aga ka poliitilistes suhetes.(Депеша графа Нессельроде, от 21-го ноября 
1835 г.).



((Lehe ülanurgas ilutseb juba 1846 aasta.))

Austria valitsus aga venitas meelega oma lõpliku arvamuse väljaütlemisega. Ta lubas esitada 
liitlasriikide valitsuste äranägemisele spetsiaalse tegevuskava. Ainiti sündmused ei mallanud 
oodata, kuni see plaan valmis saab. 1836 aasta alguses võttsid rahutused Kraakovis sellised 
mõõtmed, et liitlasväed, Austria kindrali juhatusel, okupeerisid selle linna. Uued korrad, milliseed 
viidi sisse liitlasriikide väejuhtide poolt, omasid eesmärgki pöörata Kraakovi valitsus 
munipsipaalvõimuks ja võtta Kraakovilt ära poliitiliselt sõltumatu võimu autoriteet. (Депеша 
Татищева, 4-го (16-го) марта 1836 г.). Ainult esmane lootus, et Austria väed, millised kord juba 
Kraakovi territooriumile tungisid, sellelt enam ei lahku, ei õigustanud end. Pidades silmas 
Preisimaa soovi ja Prantsusmaa protesti, Viini kabinet pidas hädavajalikuks oma väed sealt välja 
viia. 

1836 aasta teisel poolel ja kogu 1837 aastal Kraakovi Vabariigi saatus kolme  liitlasriigi 
tähelepanu ei hõivanud. Ainult 1838.aastal, kui nad jälle pidasid endal olevat õigust kurta Kraakovi 
võimude käitumise pärast, mis soosisid ilmselgelt poola agitaatoreid ja 29. augustil (10 septembril) 
allkirjastati Milanis protokoll, millise alusel kolm riiki moodustasid Kraakovis spetsiaalse 
komisjoni, et teostada järelvalvet Kraakovi kohtute üle vandeseltslaste jälitamise ja üldse nende, kes 
kipuvad kallale ühiskondlikule korrale, karistamise suhtes.  Kolme liitlas-riigi esindajad, kes 
allkirjastasid Milani protokolli, kogunesid pidevalt Viinis, et pidada aru Kraakovi asjade üle ja seal 
töötati välja instruktsioon Austria, Preisimaa ja Venemaa minister-residentidele Vabalinnas.

Selle spetsiaalse kohtu asutamine lõi  ka tegelikult Kraakovi piirkonnas korra maijja, kuid 
teisest küljest, see uus meede ässitas kõvasti kolme liitlasõukonna vastu üles Euroopa ühiskondliku 
arvamuse. Eriti raevukalt ründas Inglismaa ja Prantsusmaa ajakirjandus Venemaad, milline oli 
samuti süüdi selles, et viis Poola Kuningriigis sisse korraldusi, millised kindlustasid paremini  
Keiserriigi huvisid. Inglismaal ja Prantsusmaal tõestati, et nende korraldustega rikuti otse Viini 
1815.a. traktaate. On teada, et sellele vaatenurgale asusid Inglismaa, Prantsusmaa ja Austria üpris 
viimasel ajal, nimelt 1863. aasta Poola ülestõusu ajal.
 Prints Metternich oli neist paikapidamatutest süüdistustest äärmiselt nördinud. 1840 aasta 
veebruaris Austria kantsler saatis Tatichewile omakäeliselt kirjutatud memo, millises tõestatakse 
märkimisväärselt veenvate põhjendustega Venemaa valitsue täielikku õigust korraldada Poola 
Kuningriigis asju oma äranägemise järgi.

„Keiser Aleksander“, räägib Metternich, „taastas 1815 aastal Poola Kuningriigi ja , rajanud  
selle, annetas sellele institutsioonid.  Selle kuningriigi korraldus ja selle institutsioonid olid seatud 
selle sama monarhi poolt  Viini kongressi akti moraalse karantii alla.  1831 aastal Poola Kuningriik 
hakkas mässama ja kuulutas oma Kuninga kukutamisest, ta kaotas samal ajal ka Aleksandri poolt 
annetatud konstitutsiooni. Kuid sellel ettevõtmisel ei olnud edu. Algas võitlus lahinguväljal ja 
Keiser Nikolai jäi võitjaks. Võitjana T. K. Majesteet sai selle maa saatuse otsustajaks. Kes siis neist 
kahest, Tsaar või Poola, kiskus purks Viini kongressi akti? Ilmselge, et see oli Poola! Milline aga on 
siis, neid sündmusi silmas pidades, selle Akti allkirjastanute seaduslik seisund? Kui garandid, olid 
nad kohustatud osutama abi ja tegema koostööd Kuningaga, kes langes kallaletungi ohvriks.  Kuid 
kaitsta nüüd korrladust, milline oli annetatud 1815 aastal Keiser Aleksandri poolt, tähendanuks, 
nende poolelt, kaitsta ebaõiget pretensiooni ja seepärast, on alusetu lihtsa terve mõistuse kohtu 
ees; ... see oleks olnud sama, kui positiivselt väita, et ühe kontr-agendi poolne lepingu rikkumine, 
kuigivõrd ei seo lahti teise käsi“. (Депеша Татищева, 14-го (26-го) февраля 1840 г.).

Venemaa valitsus võis olla ainult tänulik tema ettevõtmiste Poolas, sellise vabatahtliku ja 
õiglase  kaitsmise eest. Üldse rääkides, välistades mõned üksiksjad, Austria ja Venemaa olid 
omavahel Poola küsimuses pidevalt üksmeelel. Suurem erimeelsus tuli ilmsiks Kraakovi  Vabariigi 
suhtes Venemaa ja Preisimaa vahel. Muideks, olid ka juhtumid, mil Venemaa valitsus ei olnud 
mõlemate liitlastega üksmeelel.

Muuseas, selline juhtum oli 1841 aastal, kui Austria ja Preisimaa olid seda meelt, et 
poliitilisi kurjategijaid, Kraakovi elanikke, tuleb deporteerida maailma teise otsa. Keiser Nikolai ei  



pidanud võimalikuks sellise arvamusega nõustumist. Viitse-kantselri ettekandele ta kirjutas järgmise 
otsuse: „Kui nad (kurjategijad) on ebapiisavalt süüdi ja on teeninud ära halastuse, siis olnuks liiga 
julm neid karistada  teise maailma otsa väljasaatmise teel; kuid kui nad on liiga kõlbmatud, et 
naaseda kodumaale, siis millise õiguse alusel ma võin neid saata kingituseks teistele riikidele, 
riskides suurendada haledate agitaatorite arvu, kes juba on seal“. 

See äraütlemine ei rikkunud kuigivõrd Viini ja Peterburi kabinettide head üksmeelt: 
mõlemad olid nõus,m et Austria-Vene piiril sellise revolutsioonilise propaganda keskuse, nagu 
Kraakov, eksisteerimine on vastuolus nende seaduslike huvidega. Kuid alles 1846 aastal sai 
Toeplitsi protokolli peamine mõte lõppliku teostuse. Tõsi, 1842 aastal Viini õukond teatas jälle oma 
kavatsusest võtta Kraakovi tollipiiri Austria tollipiiri süsteemi, ja sel viisil tasandada Kraakovi 
territoorium Austria territooriumiga. Prints Metternich pakkus uuesti selle meetme võtmist 1842 
aastal, sest et Ida-Preisimaa muutus samuti üha enam ja enam Poolakate revolutsiooniliste 
salasepitsuste tegevusväljaks. Ja, nii nagu Kraakov oli selle agitatsiooni peamiseks keskuseks, siis 
see tuleks kõige ennem hävitada. Peale selle, selle meetme kasuks rääkis veel see, et see on puhtalt 
administratiivset iseloomu ja seepärast ei saa kutsuda esile teiste riikide poolset protesti. (Депеша 
Метерниха к гр. Война в Петербургъ от 15-го марта и 11 декабря 1842 г.).

Venemaa valitsus oli täiesti nõus Viini kabineti kavatsusega. Ainult pidades silmas Preisimaa 
kadedust, ta väljendas soovi, et Preisimaa kaubandus oleks Kraakovis seatud võrdsetesse 
tingimustesse Austriaga. Tõesti, Preisimaa valitsus ilmselgelt ei usaldanud Austria ettepanekuid. 
Preisimaa ministrid isegi  teatasid prints Metternichile, et nad ei tea midagi Toeplitsi protokollist. 
(Депеша гр. Медема, 12-го (24-го) сентября 1842 г.).

Sellise kolme liitlasriigi vahelise erimeelsuse puhul ei saanud mõeldagi 1835 aasta 
kokkuleppe elluviimisest. Ainiti, sündmused ise sundisid lõpuks neid lõpplikku otsust tegema. 
Alates 1845 aasta lõpust, hakkaks poolakate vaheline käärimine võtma üha suuremaid mõõtmeid ja 
hakkasid ilmsiks tulema üpris ohtlikud sümtomid. Plahvatust, millise tagajärgi keegi  ei osanud ette 
näha, võis oodata iga hetk.

Siis Austria valitsus  otsustas pöördumatult lõpetada Kraakovi asja. Kui 1845 aasta lõpus 
Keiser Nikolai ja kr. Nesselrode olid Viinis, prints Metternich rõhus energiliselt poolakate suhtes, 
kes veel ei olnud loobunud oma unistustest, kolme liitlasriigi solidaarsusele. Poola jaotamine,  
tõestas prints, on sündinud fakt, milline on Euroopa poolt Viini kongressil 1815 aastal pidulikult 
heaks kiidetud. Kuid pidades silmas poolakate püüdlusi, pidid kõik kolm riiki nõustuma üksmeeles 
tegutsemiseks ja järgima üht üldist kõigi Poola elementide assimileerimise poliitikat.

1846 aasta alguses, kui Kraakovis puhkes jälle revolutsioon, ilmnes ainult Austria ja 
Venemaa vaheline  ühtmoodi mõtlemine. Viinis ja S-Peterburis oli peaegu üheaegselt võetud vastu  
Toeplitsi protololli täide viimise otsus. Austria ja Venemaa väed okupeerisid üheskoos Kraakovi 
piirkonna ja otsustasid Viinis kolme riigi konverentsil: 1)et Austria ülemjuhataja hakkab tegutsema 
kolme liitlasriigi nimel; 2)et konstitutsiooniline juhtimine tühistatakse ja asutatakse sõjaväeline 
juhtimine; 3)okupatsioonivägesid hakatakse ülalpidama kohaliku valitsuse arvel. (Депеша гр. 
Медема, от 19-го февраля (3-го марта) 1846 г.). Sellisel viisil, nimetati Kraakovi komandandiks 
Austria ohvitser ja kõik kohalikud võimud allutati „täitevnõukogule“, millise liikmeteks olid kolme 
liitlasriigi valitsuste residendid. Lõpuks tegi prints Metternich Venemaa saadikule ülesandeks öelda, 
tema nimel, krahv Nesselrodele, et Austria valitsus otsustas Kraakovi ühendada ja oma kavatsusest 
ei loobu. Ainult et hädavajalik on paralüseerida Preisimaa vastutegevus. Muideks, äärmisel 
juhtumil, lõpetas oma kõne Austria kantsler, me saame hakkama ka ilma Preisimaata. (Депеша гр. 
Медема, от 13-го  (25-го) марта 1846 г.). 

Venemaa valitsus kiitis Viini kabineti kavatsused täiesti heaks. Ta võttis prints Metternichi 
tegevuskava vastu, milline seisnes selles, et esmalt tuleb Berliinis allkirjastada Krakovi Austriagф 
ühendamise protokolli ja seejärel, sõlmida Viinis spetsiaalne, Toeplitsi protokolli alusel, salajane 
akt.  Vähe sellest: selleks, et murda Preisimaa valitsuse vastutegevus, saatis Keiser Nikolai Berliini 
kindral Bergi, tehes talle ülesandeks veenda Preisimaa kuningat võimalikult kiiresti  Kraakovi 
küsimust, edasilükkamatu hädavajaduse tõttu, lõpetama. Samasuguse ülesandega saatis Austria 
valitsus Berliini krahv Ficquelmonti.



Nendel mõlemate keiserlike õukondade eindajatel õnnestus Preisimaa vastutegutsemine 
murda ja 3. (15) aprillil allkirjastati Berliinis akt, milline tegi lõpu Kraakovi Vabariigi sõltumatusele 
ja see on allpool trükitud ära Nr. 141 all. 

Peale selle akti allkirjastamist võis arvata, et Austria kuulutab lõplikult Kraakovi piirkonna 
oma koosseisu võtmisest ja teatab sellest, kui toimunud faktist, Euroopa riikidele. Kuid tegelikkuses 
kukkus see välja teisiti. Peale Berliini akti allkirjastamist, Viini kabinett, just-kui ehmudes oma 
julgusest: ta kartis Inglismaad ja Prantsusmaad. Seejuures Keiser Nikolai volitas kr. Nesselrode 
teatama Viini Õukonnale, et, „Austria võib toetada Venemaa jõule, sarnaselt sellele, nagu Valitseja 
Keiser sooviks arvestada Austria jõuga“. (Депеша гр. Нессельроде, 18-го йюня 1846 г.). 

Ainiti Austria ei oodanud ära enam soodsaid asjaolusid ja seetõttu ta kutsus esile Keiser 
Nikolai Suure rahulolematuse. 21 oktoobril 1846 a. kr- Nesselrode kirjas kr. Medemile seatakse 
Austriale järgmine alternatiiv: ta kas ühendab Kraakovi, või Inglisma ja Prantsusmaa kartmise tõttu 
ei ühenda. „Viimasel juhtumil“, jätkab Nesselrode, „las ta siis kuulutab seda avalikult ja las ta siis  
paneb Valitsejale üksi vastutuse seisukoha eest, millist Tema Majesteet on valmis võtma, oma 
liitlaste nõrkuse tõttu, ühendades Kraakovi oma keisririigiga – mida ta, muideks, üldsegi ei 
soovinud“. Kraakovi Vabariiki ei saa tastada ja on täiesti ebamõistlik anda Inglismaale ja 
Prantsusmaale alust arvata, et neid kardab.

Lõpuks, 1846 aasta novembri alguses allkirjastati Viinis Kraakovi Vabarigi Austriaga 
ühendamise lõpplik akt. See akt ei erine sisuliselt aprillise Berliinis sõlmitud lepingust. 

Nüüd jäi üle teha viimane samm: kuulutada Euroopa suurriikidele Kraakovi ühendamise 
toimumisest. Venemaa oletas, et seda on vaja teha kiiresti ja väga energiliste ja ühemõtteliste 
väljenditega. Viini õukond koos kahe liitlas-riigiga, teavitas teisi riike vastuvõetud otsusest. Kuid , 
pidades silmas Inglismaa ja Prantsusmaa protesti, ta leidis olevat hädavajaliku selgitada suurtele 
mereriikidele üksikasjalikult Kraakovi ühendamise hädavajadust, lisades deklaratsiooni, millisega 
kooskõlas kolm monarhi tunnistavad sõlmitud traktaatide kohustuslikkust ja kuulutavad nende 
kavatsusest pidada neist kinni kohusetundlikul viisil. (Депеша Меттерниха к  гр. Коллоредо, от 7 
марта 1847 г.).

Venemaa valitsus, vastupidi, tunnistas sellise deklaratsiooni täiesti üleliigseks. „Üldiste 
avaliku õiguse kohtade“! kuulutamine ei oma mingit mõtet ja kui ta hakkab olema pööratud vaid  
kahe mereriigi vastu, siis on see veelgi suurema meievaheliste lähenemiste asi. „Meile kuuluvad 
teod“, ütles Venemaa valitsus oma liitlaste nimel“,  neile (mereriikidele) kuulub sõna!“ (Депеша гр. 
Нессельроде, от 20-го февраля 1847 г.).

Selline arvamus jäi 1847 aastal peale ja Kraakovi küsimus oli igaveseks ajaks lahendatud, 
vaatamata Inglisma ja Prantsusmaa pooletele valjudele protestidele ning ähvardustele*).

*)Märkus. Alljärgnev akt, kui me ei eksi, trükitakse siin ära esmakordselt ja sellega oli 
lõplikult otsustatud Kraakovi Vabariigi saatus. Senini loeti Kraakovi Austriaga ühendamise aktiks 
lepingut, milline oli trükitud ära:  Neumann (Recueil des traites conclus pur l´Austriche. IV, 769) 
ja :Angelberg (Recueil des traites, conventions et actes diplomatiques coucernant la Pologne, p. 
1047). Mõlemate allikaks oli aga : Martens (Nouveau Recueil, IX, 374). Seejuures, meil on täielik 
alus mõelda, et 6- novembri konventsioon, selles vormis, nii nagu see on trükitud ära kõigis 
ülalmainitud traktaatide kogumikes, ei olnud sõlmitud mainitud päeval.

Krahv Medemi Viinist saadetud 7- novembri 1846 aasta depeššis räägitakse, muuseas: 
„Viimasel konverentsil me lõpetasime eile kõik, mis puutub Kraakovi linna ja selle ümbruskonna 
lõpplikku Austria monarhiaga ühendamist ja enne sellest asjast Londoni ja Pariisi õukondadele 
teatamist“. Selle depešši juurde oli lisatud seitse akti, millised olid sellel konverentsil allkirjastatud, 
kuid nende hulgas ei olnud konventsiooni, milline oli trükitud ära Neumanni ega ka teiste poolt. 
See-eest Lisa Nr. VII, all on akt, pealkirjaga „Manifeste“, milline on allkirjastatud Medemi, Arnimi 
ja Metternichi poolt. See akt, nii oma olemuselt, aga ka vormilt on peaegu kõiges konventsiooniga 
kooskõlas, milline on trükitud ära ülalpool mainitud väljaannetes. Ainult alguses on mõned teised 
lausekujundid, millised muideks, kuigivõrd mõtet ei muuda.



***

Peale seda, kui Kraakovi Vabalinn muutus uue ja märkimisväärse vandenõu keskuseks, 
millise harud hõlmavad kõiki varem endise Poola provintse, aga Kraakov ise kukutas oma enda 
valitsuse, et pühenduda relvastatud  ülestõusule ja kuulutada välja revolutsiooniline valitsemine, - 
kolm riiki – selle riigi asutajad ja kaitsjad tunnistasid end kutsutuks sellist olukorda arutama, 
millisesse Kraakovi linn ja selle territoorium on nende sündmustega asetatud.

Nii nagu need sündmused tõid ilmsiks märkimisväärsed ohud, millised ähvardasid 
naaberprovintse, siis kolma riiki tunnistasid hädavajalikuks muuta neid ärritanud riigi olukorda.

Nii nagu kolme riigi eesmärk seisneb vaid sarnaste ohtude taaspuhkemise ärahoidmises, siis 
Preisimaa nõustub oma kahe augustliku liitlase ettepanekuga; osutades kaasabi Kraakovi Vabalinna 
Austria Keisririigiga ühendamisel, tal ei ole mitte mingit kavatsust teha kurja selle maa elanikele. 
Siin ei ole juttu karistamisest või mingist kättemaksust, vaid rahu saavutamisest, korra ja rahu 
säilitamisest. 

Võttes arvesse, et igasugne teine meede, milline võinuks olla võetud et ära hoida uusi 
segadusi, muutuks aja jooksul enam koormavaks, kui selle väikese territooriumi ühendamine 
naaberriigiga, millisele ta endisel ajal ka on kuulunud, riigile, milline on asustatud  sama päritoluga 
inimestega ja millist juhitakse nendesamade seaduste alusel;

võttes arvesse, et asjade käesolevas olukorras oleks tarvis olnud taastada vabariik, sest et ta 
langes hukatusliku ülestõusu nädalal;

võttes arvesse praegustel asjaoludel sarnase restaureerimise võimatuse;
kolm Kraakovi Vabalinna asutajat ja kaitsvat riiki, selleks, et koostada kokkulepe, nimetasid 

oma volinikeks:
T. M. Ülevenemaaline Keiser – Fridrich Bergi ((Frederic de Berg, Фридриха Берга)), oma 

kindral-adjudandi, jalaväekindrali, pea-kortermeistri, Püha  Aleksander Nevski Suure Risti 
briljantidega ordeni kavaler jne jne.

T. M. Austria Keiser – krahv Charles Louis de Ficquelmonti,  St. Etienne de Hongrie Suure 
Risti ordeni, Keiserliku Austria Raudse krooni esimese järgu  kavaleri jne, jne. 

T. M. Preisimaa Kuningas – parun Charles Guillaume Ernest de Canitz, oma riigi- ja  
kabineti-välisministri, oma vägede kindral-leitnandi  jne. jne. 

Kes volinikena leppisid kokku järgmsites artikklites:

           Artikkel I.

Kolm riiki kuulutavad, et Kraakovi riiki ei saa taastada;
et nad on nõus sellega, et tema ühendamine T. M. ja Apostellik K. Majesteedi valdustega on 

parim vahend ja kõige mugavam viis, et täita see hädavajalik muudatus.

Artikkel II.

See ühendamine viiakse täide mitte varem, kui kõik siia puutuv, nii kolme kõrge 
lepingupoole vahelised suhted, aga samuti ka teiste riikidega, kindlaks määratakse;  mis teostatakse 
Viini konverentsi aruteludel;  kolme riigi volinikud, kes osalevad konverentsil, varustatakse 
kolmekümne päeva pärast hädavajalike instruktsioonidega, lugedes käesoleva akti 
ratifitseerimiskirjade vahetamisest.

Artikkel III

Aja kestel, milline möödub kuni Artikkel I täitumisese hetkest, ajutine valitsus, milline on 



asutatud Kraakovis kolme riigi kokkuleppel, on toetatud temale pandud kohuste täitmisel.
Käesolev akt ratifitseeritakse ja ratifitseerimiskirjad vahetatakse Viinis kolmekümne päeva 

pärast, lugedes  käesoleva akti allkirjastamise päevast ja kui see on võimalik, siis ka varem.
See juhtus Berliinis 3. (15.)  aprillil 1846. aastal.
(L.S.) Fr. De Berg m.p.   (М.П.)Фр. Бергъ (у. м.).
(L.S.) Le comte de Ficquelmont m.p.  (М.П.)Графъ Фикельмонъ (у. м.).
(L.S.)Canitz m.p.    (М.П.)Каницъ (у. м.).

******

Nr. 142.

1846 a. 15 (27) aprill. Deklaratsioon, millega kinnitatakse Galiitsia ja Poola Kuningriigi 
vahelise piiri demarkatsiooniakt.

(F. Martensi kommentaar.))

Samal ajal, kui Austria ja Venemaa vahel käisid läbirääkimised Kraakovi asjas, köitis 
mõlemate riikide tähelepanu asjade seis Kagu-Euroopas. 

Tänu 1842 aasta Serbia revolutsioonile ja segadustele Kreekas, tõusis Ida küsimus uuesti 
päevakorda. Ainiti, kõik  Venemaa valitsuse jõupingutused lid suunatud sellele, et mitte lasta Serbia 
revolutsiooni arenemist üle-euroopalikuks asjaks. Austria sõbralikul kaastegevusel saavutas 
Venemaa oma eesmärgid: Serbia ega ka Kreeka revolutsioonid ei viinud Euroopa suurriikide 
vahelisele kokkupõrkele.

On teada, et Venemaa valitsus protesteeris Alexandre Karageorgievitchi ebaseaduslikult 
Serbia troonile tõstmise vastu ja nõudis: 1)uue printsi valimist ja 2)Serbia revolutsiooni eestvedajate 
Voutchitchi ja Petronevitchi karistamist.

Kui Porta nõustus Venemaa nõudmiste täitmisega, otsustas Keiser Nikolai saata Serbiasse 
parun Lieveni ja uue ning kindla korra taastamiseks 20 tuhandelise vägede korpuse. Ja nii, nagu 
Prantsusmaa ja Inglismaa arvatavasti protesteeriksid Serbia Venema vägede poolt okkupeerimise 
vastu, tegi Valitseja Austria valitsusele ettepaneku ühendada oma väed vene vägedega, kellel tuleks 
lubada marssida läbi Austria valduste. Sellistel asjaoludel oleks Serbia välisriikide vägedega 
okupeerimisel kollektiivne iseloom. (Депеша к гр. Медему, 30-го йюня 1843 г.).

Viini kabinett ei pidanud võimalikuks protesteerida nii parun Liveni Belgraadi 
komandeerimise, ega ka Venemaa valitsuse kavatsetava oma vägedega Serbia okupeerimise vastu. 
Kuid ta keeldus oma vägede Serbiasse saatmisest, kui seda Porta ise neid seal omada ei soovi.  
Peale selle soovitas Austria valitsus vene vägedel minna läbi Doonau vürstiriikide, möödudes 
Ungarist, kelle elanikkond on Venemaa suhtes väga vaenulik. (Депеша гр. Медема, от 23-го йюля 
(4-го авг.) 1843 г.).

On teada, et prints Alexandr Karageorgevitch oli, parun Lieveni juuresviibimisel, valitud 
uuesti printsiks ja Serbia revolutsioonile oli leitud seaduslik käik.

Sellise eesmärgi saavutamisele aitas märkimisväärselt kaasa prints Metternich. Seepärast, 
1843 aasta aruandes, tema energiale Venemaa Ida poliitika kaitsel, vääris tähelepanuväärset 
tunnustust. Eriti raske oli Serbia küsimuses sundida Inglismaad minema koos Venemaaga. 
Läbirääkimiste ajal, traditsiooniline St-Jamesi kabineti kahtlustamine, Venemaa Idapoliitika suhtes, 
tuli ilmseks mitmeid kordi. Kuid millest see kahtlustamine on tingitud? Millel see põhineb? „ Sellel 
traditsioonilisel ideel“, kirjutas krahv Nesselrode Viini 8. mail 1843 aastal „mis on  Inglismaal 
levinud, et me taotleme jõu või kavalusega Türgi Impeeriumi langemist, et leidq selle varemetes 
laienemise vahendi.“. 

Sellistel asjaoludel Venemaa valitsus esitas enesele küsimuse: kas ei ole mingit kirjalikku 



tõendit, milline oleks veelgi veenvam, kui Türgi ajalugu peale 1829 aastat, Venemaa poolsest 
vaieldamatust Türgi säilitamise soovist? „Selline tõend on olemas“, jätkab viitsekantsler mai-
depeššis, „ja vähem kaheldavas vormis, pidulikes lubadustes, mis sõlmitud Austriaga 
Munchengraetzi kohtumise ajal. Need kohustused mitte ainult kinnitavad meie kindlat ja 
muutumatut tahet kaitsta igasuguse Türgi eksisteerimisele ja sõltumatusele kallalekippumise eest, 
käesoleva dünastia valitsemise ajal, vaid kohustab meid samuti tegutsema üheskoos ja Austriaga 
täieliku üksmeele vaimus.Seni Inglismaa, olles Prantsusmaaga vaidlemas, tegutses kõiges Venemaa 
ja Austria vastu. Munchengraezi konventsioon pidi jääma saladusse. Kuid nüüd, kui Inglismaa 
eemaldus Prantsusmast ja allkirjastas juuli-konventsiooni; „kui veelgi suurem kuristik eraldas 
Inglismaa poliitikat võltsidest printsiipidest, millistest juhindus whig´ide kabinett, olles ametis akti 
sõlmimise ajal, nüüd aga, kui konservatiivne ministeerium hõivas reformide ministeeriumi koha ja 
kui tihedad suhted, millised on põhjendatud usaldusele, taastusid Austria ja tema vahel, kas siis ei 
ole saabunud aeg ilmutuseks, milline, kuivõrd näib, tekitab vähe ebamugavusi, kuid võib olla 
mõlematele  kontinentaalsetele õukondadele ühtmoodi kasulik?“.

Nende kaalutluste alusel Venemaa valitsus esitas 1843 aasta mais Viini kabinetile küsimuse: 
kas ta ei pea praegu mugavaks teavitada Munchengraetzi konventsioonist Inglismaad? Mai-depeššis 
rõhutakse eriti sellele, et Viini kabinetile pakutakse ainult küsimust, ega tehta formaalset 
ettepanekut. 

Prints Metternich, 10 juuni 1843 aasta kirjas krahv Nesselrodele, andis esitatud küsimusele 
eitava vastuse. 1833 aastal, kirjutab prints, ta tegi Venemaale ettepaneku teatada Munchengraetzi 
konventsioonist Lääneriikidele, kuid sai äraütlemise osaliseks.  Nüüd aga Inglismaa võib küsida: 
millised olid lepingulistel riikidel motiivid, millised sundisid neid  seda akti saladuses hiudma? Kui 
aga konventsioon oleks edastatud uuele Inglismaa ministeeriumile selle ametisse astumise hetkel, 
siis sellel oleks olnud neile erilise austuse tõendi kuju. Kuid selle ametisse astumisest on möödunud 
juba kaks aastat. Järelikult Munchengraetzi konventsiooni edastamine võib olla ainult kahjulik ja ei 
hävita Inglismaal Venemaa suhtes olevaid   kahtlustusi. Sellel alusel prints Metternich on nõus vaid 
järgmise sammuga: ta on valmis kuulutama Inglismaa valitsusele, et Munchengraetzis  Venemaa ja 
Austria kohustusid pidulikult teineteisele toetada Idas eksisteerivat asjade korda. Kuid 
konventsioonist teatamisega Austria kantsler ei olnud nõus. 

Krahv Nesselroode 1 juuli vastukirjas  teatatakse, et Keiser Nikolai, olles täielikult 
veendunud prints Metternichi poolt esitatud argumentide põhjendatuses, loobus  oma ettepanekust 
ja soovitab mitte teha Inglismaale,  Austria kantsleri  poolt tehtud ettepaneku mõttes, mitte mingeid 
ametlikke teavitusi.

Austria ja Venemaa vaheline üksmeel Serbia küsimuses säilus samuti Kreeka revolutsiooni 
küsimuses peetavate läbirääkimiste ajal. „Valiseja“, räägitakse 25. juuli 1845 aasta depeššis krahv 
Medemile, „väljendas kõige rangemat Porta vastu suunatud vandenõu, milline oli põhjendatud 
revolutsioonilistele põhimõtetele, hukkamõistu, millised olid alati  meie poolt avalikult hukka 
mõistetud ja  milline võis iga hetk tekitada tulekahju kogu Idas“. Venemaa isegi kuulutas oma 
valmisolekust „vajaduse juhtumil osutaa kohusetundlikul viisil oma abi Portale, tema jõpingutustes, 
et suruda maha oma mässama hakanud alamaid“ ja et nad sundida tagasi alandlikkusse.  Euroopas 
rahu säilitamiseks Venemaa valitsus tunnistas hädavajalikuks, mitte ainult toetamata jätta Porta 
vastaseid sepitsusi, vaid isegi  tegi oma agentidele Türgis ja Kreekas ülesandeks teatada kohalike 
kristlaste vanematele, et neil ei tasu loota Venemaa abile, kes ei saa nende ülestõusu heaks kiita. 
Peterburi saabunud kreeka hetaira ((hetairad , kr. hetairia – sõpruskond, poliitilised ühingud Vana-
Kreekas , peamiselt aadli keskkonnas võitluseks demokraatlike voolude vastu; kr. salaühingud 
XVIII s. lõpul ja XIX s. alguses, millede eesmärgiks oli Kreeka vabastamine Türgi ikkest. Vs)) 
emissarile, kes saabus salajaste ettepanekutega, tehti range noomitus ja ta saadeti varsti pealinnast 
välja.

Vaat miks 1845 asta aruandes sai öelda, et Venemaa ja Austria on teineteisega seotud 
„võimsa solidaarsusega arvamuste ja tegude“ vahendusel. „Idas“, jätkab krahv Nesselrode oma 
aruandes: „me toetame koos temada Ottomani Impeeriumi sõltumatust ja puutumatust.  Me 
ühendame oma jõupingutused nendeks püüdlusteks, et paljastada salaplaanid, milliseid  



valmistatakse ette Bulgaarias, Albaanias ja teistes provintsides, prantusmaa ja poola propaganda 
juhtide poolt, kes varjavad end slavofiilide maski taha“ 

Lõpuks, millise läheduse tasemeni sel ajal jõudsid Venema ja Austria suhted, võib veelgi 
ilmekamalt näha mõlemate riikide vaheliste mõtete vahetuses kolmanda  liitlase – Preisimaa 
poliitika ja siseolukorra suhtes. Selle riigi siseolukord tekitas Viinis üpris suurt kartust lähima 
tuleviku suhtes.  Peterburgis ei saanud täpselt samuti täiesti rahulikud olla Preisimaa kuninga 
otsustamatuse ja tema ministrite poolse energia puuduse suhtes. Ainiti prints Metternichi peeti enam 
kompetentseks kohtunikuks Saksamaa asjades ja ta ise, olles täiesti veendunud nende ohtude 
põhjendatuses, teavitas pidevalt Peterburile oma mõtetest Saksamaa ja Preisimaa asjadest. Muideks, 
ei saa kahelda, et Viini kabineti soov omada enda poolel Venema võimast autoriteeti, aitas 
märkimisväärselt kaasa prints Metternichi avalikule mõju tulvale.

Nii, kui 1843 asta suvel prints Metternich oli Varssavis Keiser Nikolai külaliseks, ta esitas 
Kõigekõrgeima suvatsemisele memo, millises ta esitas oma vaate Preisimaa olukorrale. Preisimaa 
võimsus, tõestatakse selles aktis, saab oma alguse Fridrich II, kes, ainiti, andis oma riigile ainult 
materiaalse jõu, kuid ei andnud temale moraalset alust. Praegu valitsev kuningas (Frederic-
Guillaume IV)  „valitseb ilma mingi süsteemita“. Preisimaa kuningas langes liiga palju oma palava 
fantaasia mõju alla ja tema aru ja kujutlusvõime sattus liiga tihti vastuollu. Austria kantsler 
iseloomustas Preisimaa kuninga kogu isiksust järgmiste sõnadega: „See, mida kuningas soovib on 
põhimõtteliselt hea, kuid see mida ta teeb, on ohtlik!“ Lõpuks, mis aga puudutab Preisimaa 
tulevikku, siis prints Metternichil ei olnud raske seda kui tõde ,sõnadesse panna: „Preisimaal oleks 
rahvaesindus kohtuotsuseks selle kuningriigi ühtsuse lagunemiseks“. (Vt. Bulle, Geschichte der 
neuesten Zeit. Lpz. 1876, Bd. I, S. 294, u- flg.).

Seda-sama mõtet arendas prints Metternich Preisimaa kuninga ees 18 augustil 1845 aastal 
kohtumisel Stolzenfelsi lossis. Austria kantsler tegi krahv Medemile aruandest koopia, milline oli 
tema poolt saadetud Viini oma Valitsejale tutvumiseks. See jutuajamine on sel määral huvitav ja 
nõnda eredalt kirjeldab kolme liitlasriigi vahelisi suhteid, et esitame sellest kõik, mis väärib erilist 
tähelepanu. Eriti huvitav oli jutuajamine, milline toimus 18. augustil. Me hakkame järgima, kuivõrd 
seda lubab koht, saksakeelset teksti ja väljendeid.

Kuningas: Ma ei tea tõeliste (ächten) preislaste hulgast seda, kes ei teaks, et 
maaomavalitsuste esindus (Reichsstände)), see, mida on hakatud nimetama „esinduslikuks 
süstemiks“ on meie maal mõeldamatu. Preisimaa ei saa elada sellise süsteemi puhul. Ma andsin 
seisuste esindatuse (Landstände) ja jään selle juurde. 1815 aasta lubadustest ma täidan vaid 
praktilise osa. 

Metternich: Hädavajalik on teha vahet kahel küsimusel: 1)1815 a. lubadus, ja  2)tema 
täitmisviis. Kuningas peab avalikult välja ütlema oma kavatsuse, et ta mitte mingil juhul ei nõustu 
üldise esindatuse sissetoomisega. Manalas kuningas tegi vea, andes lubaduse, kuid ta käitus hästi, 
teostamata seda, mis on vasturääkivuses „riigi enese eksisteerimisele“. Surivoodil ta palus, Teie 
Majesteeti mitte panna ühele kaardile Preisimaa eksistentsi. Meist sõltub kas valida Preisimaale 
„olla või mitte olla“ või „isa tahte mittejärgimise“ vahel. 

Kuningas (katkestades printsi): „Mitte kunagi (nun und nie) ma ei nõustu maa-
omavalitsustega! 

Metternich: Järelikult jääb alles vaid provintsi esinduse kogu.
Kuningas: Jah, ja ainult laenude võtmiseks võivad olla kokku kutsutud  provintsi kogud.
Metternich: Kuid kõik sõltub sellest, kuidas need kogutakse- Nad võivad olla kogutud: 

1)kõik koos (plenum plenorum); 2)ainult üksikutel koosolekutel (Ausschüsse) ja 3)komisjoni, 
millist juhatab vastav valitsuse esindaja.

Kuningas: Nr 2 on mõeldamatu, kogude piiratud volituste ringi tõttu. Komisjoni idee 
meeldib minule, kuid see tunnistatakse liiga kitsaks. Jääb järele, järelikult, vaid kolmas asjade käik: 
üldise kogu kokkukutsumine, millises ma saan arvestada enamusega. 

Metternich:Kui Teie Majesteet seda tegelikult soovite, siis ma väidan positiivselt, et kui 
„Teie 600 provintside saadikut ((valitud esindajat)) selistena kokku kutsutakse, siis laiali lähevad 



nad maaomavalitsuste esindajatena (Reichsstände). Selleks.et seda ära hoida, Teie võimust ei piisa“.
Kuningas (mõtlikult): „Minu võimul rajaneb minu võimus“.
Metternich: Ma ütlesin välja oma arvamuse, Teil on võim tegutseda, kud teil ei ole võimu 

asjaolude jõu üle.

Sellega prints lõpetas oma jutuajamise, millisest ta tegi järelduse, et kuningas ei muuda oma 
otsust. Tema arvates on kõiges süüdi „kuninga ekstsentrilisus oma ideedes, millised juba viisid vana 
riigimasina lagunemiseni, vaatamata sellele, et uus ei ole veel valmis“.

Keiser Nikolai, üldiselt rääkides, nõustus täiesti Austria kantsleriga katse ohtlikkuse suhtes, 
millist Preisimaa kuningas otsustas teha. Mida vähem Keiser sellele katsele kaasa tundis, seda 
suuremat ohtu ta nägi selles ühiskondlikule korrale, seda enam ta pidi hindama prints Metternichi 
poliitikat*).

*)Märkus. Me ei trüki siin demarkatsiooniakti ära, milline moodustab endast suure, enam 
kui 200 lk raamatu, sest see sisaldab kõige üksikasjalikuma Austria-Vene piiri topograafilise 
kirjelduse.

***

T. M. Austria Keiser ja T. M. Ülevenemaaline Keiser, üldisel kokkuleppel, tunnistasid 
hädavajalikuks asuda Galiitsia ja Poola kuningriigi vahelise piiri demarkatsioonijoone 
uuendamisele ja et kõrvaldda armastusväärselt kõik vaidlused, millised eksisteerivad selles piiride 
osas, milline eraldab nende vastastikuseid valdusi ja komissarid, kes on sel eesmärgil, selle ja teise 
poole poolt nimetatud ja nimelt: 

Austria poolelt – Louis Pfanzelter, kindralstaabi kolonel, ja 
Venemaa poolelt – Vincent de Prodzynski ((Викентий Проджинский)), justiits-komisjoni 

liige, ja Athanase Badeni ((Афанасий Бадени)), Sise- ja vaimulike asjade komisjoni ametnik; 
sooritanud ja viinud kohtadel täide erinevad operatsioonid, milliseid nõudis asja olemus ja teinud 
koostööd oma vahendustegevusega erinevate eraiskute vaheliste nõudmiste kõrvaldamisel, sõlmisid 
ja allkirjastasid, Machnowis 25 augustil (6 septembril) 1845 aastal, akti Gliitsia Kuningriigi ja 
Poola Kuningriigi vahelise piiri uuendamisest, alates Vislast kuni Bugi jõeni. 

Selle tulemusel allakirjutanud Tema Majesteedi  Austria Keisri õue- ja riigikantsler sellega 
kuulutab, et T. M. Ülevenemaaline Keiser kiidab heaks ja kinnitab täies koosseisus ülalmainitud 25 
augusti 1845 aasta akti, samuti nagu selle akti juurde kuuluvad kirjeldused ja kaardid ja et Tema 
Keiserliku Majesteedi soov  seisneb selles, et kõik nende erinevate aktide määratlused ja otsused 
oleksid täpselt täidetud ja rikkumatult hoitud.

Käesolev deklaratsioon, mis peab olema vahetatud samasuguse T. M. Ülevenemaalise Keisri 
Ministrite deklaratsiooni vastu, hakkab olema T. M. Austria Keisri poolelt ülalmainitud aktide 
formaalseks ratifitseerimiseks ja see hakkab omama samasugust jõudu ja tähendust.

Selle kinnituseks jne. 
See juhtus Viinis 27 aprillil 1846 aastal

(L.S.) Metternich. (М.П.) Меттернтхъ.

*******

Nr. 143.



1846 a. 8. (20) juuli. Kaubanduse ja meresõidu konventsioon. 

Nr. 144.

1847 a. 28 juuni (10 juuli). Protokoll, mis määratleb üksikasjalikumalt Austria ja Venemaa 
vahelised kaubandussuhted.  

Nr. 145.

1847 a. 28 juuni (10 juuli. Lisaakt protokollile, mis on allkirjastatud samal kuupäeval (Nr. 
144.) 

((F. Martensi kommentaar.))

Ülalmainitud diplomatiliste läbirääkimiste ajal, toimus mõlemate keiserlike valitsuste, 
samuti nende Keisrite vaheline pidev mõtete vahetus kommertssuhete küsimustes.  Erilise energiaga 
taotles eksisteerivate rahvusvaheliste kommerts-kohustuste muutmist Austria. Ta tõestas, et nii 21- 
aprilli (3 mai) 1815 aasta (Nr. 80), traktaat, ega ka 1818 aasta lisa-akt (Nr 108;(( siin, lk. 39))) ei 
rahulda pidevalt arenevate kaubandussuhete igapäevaseid vajadusi. Austria valitsus pööras mitmeid 
kordi Venemaa tähelepanu sellele, et kõrvaldataks kaubanduse ja tööstuse vajalikku arengut 
takistavad tõkked. Lõpuks, ta viitas sellele, et Venemaa valitsus muutis oma uute korraldustega  
mõningaid 1818 aasta kaubandusliku kokkuleppe otsuseid. 

Nii, muuseas, alates aprillist ja juunist 1843 astast Austria esindakja Venemaa õukonna 
juures, viidates 9. juuli ja 28. augusti 1842 aasta määrustele, millisega Venemaa kaubandusele oli 
Poolas antud mõned uued eelistused,  nõudis samuti viimaste laiendamist Austria kaubandusele. 
Austria valitsus viitas 1818 aasta Akti Artikkel 25., millise alusel tal on õigus nõuda enda kasuks 
eeliseid, milliseid on antud mingile teisele riigile. Vastuseks sellele nõudmisele, Venemaa valitsus, 7 
märtsi 1844 aasta noodiga teatas, et 1815 aasta traktaat, milline on 1818 aasta Lisa-akti aluseks, ei 
kehtestanud Austria, Preieimaa ja Venemaa vahelist täielikku võrdsust. Sellisel juhtumil oleks olnud 
hädavajalik nende kolme riigi vaheline kokkulepe – mida aga tegelikkuses ei olnud. Seda võrdsust 
ei saanud olla juba seepärast, et Preisimaa kommertssuhted Poolaga erinesid märkimisvärselt 
Austria suhetest selle maaga. Seejuures, 1818 a. Akti Artikkel 25 järgi on igal lepingupoolel õigus 
teha sellele või teisele riigile spetsiaalseid soodustusi. Preisimaale aga olid tehtud teatavad 
järeleandmised mitte niisama, vaid tema poolt Venemaa kaubandusele ja tööstusele tehtud kasude 
eest. Sellisel alusel Venemaa valitsus teatas nõusolekust astuda samuti kommerts-läbirääkimistesse 
Austriaga. 

Sellisel viisil oli pandud alus läbirääkimiste algusele, millised viisid alljärgnevalt esitatud 
kolme Akti sõlmimisele, millised pidid aitama kaasa Austria ja Venemaa vahelistele enam õigetele 
kaubandussuhete arengule. Kuid, enne kui asuda nende läbirääkimiste esitamisele, on tarvis viidata 
järgmisele asjaolule, milline tekkis sel samal ajal ja asus tihedas sidemes uute kaubandussuhetega. 
1845 aasta juulis Venemaa asjur edastas Austria valitsusele sama aasta 11. juunil välja antud 
määruse, millise jõul välismaa laevadelt võetav maks, millised suundusid Venemaa sadamatesse, oli 
suurendatud 50%.  Kuid Venemaa valitsus, seejuures, teatas oma valmisolekust seda maksu ära 
muuta igasuguse riigi kasuks, milline nõustuks tunnistma Venemaa laevade suhtes 
„enamsoodustatud rahvaste“ õigust, või siis temale enda laevadele antud soodustusi.  Seda viimast 
tingimust kasutaski Austria valitsus ära. 19 novembri 1845 aasta noodiga prints Metternich teatas, et 
Austria Valitsus andis korralduse, et vene laevu peetaks Austria sadamates, alates 1 jaanuaris 1846 
aastal, Austria laevadega ühesugustes õigustes olevateks. Venemaa valitsuse poolt selle ettepaneku 
vastuvõtmise tulemusel, andis prints Metternich krahv Medemile üle 1. detsembri 1845 a. noodi, 
millisega kooskõlas omistati vene laevadele  Austria sadamates „rahvuslik suhtumine“ (Vt. 



Neumann, Recueil des traites, t. IV, p. 748). Venemaa valitsus tegi vastava korralduse. See eelnev 
kokkulepe oli formaalsel viisil kinnitatud alljärgnevalt esitatud traktaadi Nr. 143 Artikkel III 
lausetes.

Äsja esitletud küsimus oli lahendatud samal ajal, kui Viinis peeti läbirääkimisi uue 
kommerts-traktaadi sõlmimiseks. 1844 a. mais oli Viini komandeeritud tuntud ökonomist 
Tegoborski ((Тенгоборский)), et pidada läbirääkimisi Venemaa valitsuse nimel. Austria 
esindajateks olid parun Kübeck ja õuenõunik Esch. Nii Tegoborski, ega ka Austria esindajad ei 
olnud volitatud lõplikku kaubanduslepingut sõlmima. 

Esimestel nõupidamisel sai Tegoborski täpsemalt teada, milles sisuliselt seisnesid Austria 
nõudmised. Need puutusid: 1)transiitkaubandust Brodyst – Odessasse; 2)transiitveoks 1818 a. 
reglemendi § 11 alusel lubatud kaupade  isiklikku käendust, kuid milline oli tühistatud 1830 aasta 
seadlusega; 3)välismaalastele transiitkaubandusega tegelema lubamist. 1818 a. reglemendi § 1. 
alusel oli välismaalastele selline õigus antud, kuid hiljem hakkas Venemaa valitsus nõudma, et nad 
võtaks end arvele gildides. Lõpuks, 4) Austria soovis, et Radzilowi linn oleks tõstetud 1. järgu ja 1. 
klassi tollipunktiks. Peale nende peamiste nõudmiste Austria valitsus soovis veel mõnede 
tollimaksude vähendamist, uusi soodustusi Doonau laevaliiklusele ja et peetaks tema Sultani 
juures asuvat agenti Austria konsuliks.

Tegoborski leidis peaegu kõik Austria nõudmised olevat üpris mõõdukad ja õiglased. Ta 
oletas, et kui Austria soovib tollimaksude langetamist, siis ta põhjendab: 1)sellel asjaolul, et 
Preisimaa saavutas sellise vähendamise ja 2) ta tegutseb printsiipiaalselt. Aga isegi, kui, erandiks 
tollilõiv viljale, kooskõlas Austria ettepanekutele, vähendatakse kõiki teisti tariifi artikleid, on 
võetud maksude üldine vahe muljetavaldav: 500,000 asemel saadakse 300,000 rubla. Kuid mis 
tähendab, hüüatas Tegoborski, Venemaale 200,000 rubla?“Ainiti“, jätkab ta, „kahjuks meie 
omanikud, aga ka meie tööstusklassid on sellisel määral harjunud enam piiramatu, keelava 
süsteemiga, et isegi kõige väiksem pilu, mis tehtud sellesse hiina müüri, millisega me end 
ümbritsesime, hirmutab neid. Neist kartustest teatatakse ka meie võimudele. Vaat miks on meil 
nõnda raske, et mitte öelda võimatu, pidada läbirääkimisi kommerts-traktaadi üle“. Oma arvamuse 
kinnituseks esitab Tegoborski järgmise näite: Poolas hakati kisama välismaise fajansi ja tisleritööde 
sisseveo üle. Seejuures osutus, et kõiki neid asju oli välismaalt sisse toodud vaid 6000 rubla eest!  
Aga üldiselt rääkides, kui kehtivat tariifi vähendatakse isegi poole peale, ka siis asub vene tööstus 
piisava kaitse all. 

Sellisel viisil Tegoborski tunnistab täiesti õiglaseks, et maks ungari veinidelt, milliseid 
veetakse Venemaale mööda mereteed Odessasse, oleks sama madal, kui selle vedu mööda 
maismaad läbi Poola ja Brody.  Austria valitsuse nõudmist Radzivilowi suhtes ta tunnistab samuti 
mitte vähem põhjendatuks. Edasi, pidi Tegoborski tunnistama, et alates 1830 aastast võttis Venemaa 
valitsus erinevaid meetmeid, millised rikuvad ilmselgelt 1818 aasta akti, Odessa ja Brody kaudu 
peetava kaubanduse suhtes tehtud, otsuseid. Need meetmed aitasid ainult kaasa,Venemaa 
kaubanduse oluliste huvide arvelt, Inglismaa kubanduse arengule ja Trebisonde õitsengule. 
(Депеша Тенгоборскаго, 15-го (27-го) октября 1844 г.).

Sellest depeššist ja konfidentsiaalsetest kirjadest krahv Nesselrodele on märgata, et 
Tegoborski ei olnud kuigivõrd tollase rahandussüsteemi ja valitseva tollipoliitika pooldaja. Ta ei 
olnud veendunud keelava süsteemi kasus, millisest valitsus ei loobunud isegi peale krahv Cancrine 
((Канкрина)) erruminekut.

On mõistetav, et Tegoborski isiklikult ei olnud täielikult nõus, temale 1845 aasta mais antud 
instruktsioonidega, kuigi ta pidi neist juhinduma. 

Need instruktsioonid (5. maist) seisnevad järgmises:
           1)salakauba suhtes. See keelatud kaubandus arenes seepärast, et Austria valitsus lubab piiri-
tollipunktides kaupu ladustada, millised hiljem, Austria võimude teadmisel, veetakse, salakaubana, 
Venemaale. Hiljem, Austria valitsus mitte ainult ei lubanud juutidel piirile elama asuda, vaid annab 
neile välja, kui ka teistele isikutele, liiga kergelt passe.  Need asjaolud pidid soodustama 
salakaubanduse arengut.

2)Laevasõidust Doonaul. Tegoborski võib teatada, et Venemaa on kindlalt otsustanud viia 



ellu 1840 aasta konventsiooni otsused ja parandab kõigi vahenditega laevasõitu Doonaul. Ainiti 
Sultani juurde Austria konsuli nimetamisega ei saa nõustuda.

3)1815.a. Traktaadi ja 1818. a. lisa-akti suhtes „Oleks  olnud soovitav“ räägitakse 
instruktsioonides, „et põhimõtete kinnitamise mõte, millised olid esitatud 1815 ja 1818 aktides, 
oleks peatatud“. 1815 aasta traktaat osutus tegelikkuses mittetäidetav ja seepärast, oleks olnud 
kummaline uuesti seda kohustust kinnitada.  Mis aga puudutab 1818 a. akti, siis see on veel 
praegugi jõus ja jutt käib sellest, et seda muuta kooskõlas aja ja asjaolude nõuetega. Järelikult, selle 
kinnitamise järgi ei ole samuti mingit vajadust.

Memorandumis, milline oli lisatud 5. mai depešši juurde, on antud üksikasjalikud 
Tegoborski poolt püstitatud küsimustele vastused. 1)Transiitkaupade saatjate poolse isikliku 
käenduse lubamise sujhtes Venemaa tollipunktides võib valitsus öelda, et 1818 a. reglemendi 
Artikkel II andis põhjenduse paljudele kuritarvitustele;: majad ja maad, millied olid esitatud  kui 
pandid, osutusid olevat deklareeritus kaugeltki madalama hinnaga. Silmas pidades seda asjaolu, oli 
antud välja 1829 a. 30 detsembri määrus (mitte 13. mai 1830 .a.), millega seati sisse uus pantide 
süsteem, milline osutus praktilisemaks ja seepärast seda ei saa tühistada. 2)Mis puudutab aga 
Austria valitsuse nõudmisi määruste tühistamiseks, millised sundivat Austria alamaid registeeruma 
gildides, et tegeleda transiitkaubandusega, siis sellist otsust Venemaal ei ole tehtud. Austria alamad 
võivad täiesti Venemaa tollipunktides vabalt teha oma deklaratsioone, ega vaja selleks tingimata 
Venemaa kaupmeeste vahendamist.  3)Auaria nõudmine, et Issakowetzisse oleks asutatud tollipunkt 
Radzivilowiga samasuguses järgus, ei saa rahuldada, kuna see viiks kogu tariifisüsteemi 
muutmisele.  4) Kui Austria valitsus soovib, et laevasõit mööda Dnestrit ja Pruthi ei oleks piiratud 
mingite maksudega, siis ta unustab, st need koormised on hädavajalikult vajalikud et reguleerida ja 
parandada laevasõitu. 5)Venemaa valitsus peab ise ütlema, et 1818 aasta akt andis põhjenduse 
paljudeks kuritarvitusteks ja eriti saadetavate kaupade suhtes, millised deklareeriti kui transiidiks ja 
sellel alusel, mitteläbivaadatavateks. Selleks, et teha lõpp neile kuritarvitustele, valitsus teeb 
ettepaneku: a)et kõik transiitkaubad allutataks ülevaatusele esimesel „sisenemise“ tollipunktis ja b) 
et pant kaupade eest, milliseid on keelatud sisse vedada, oleks 600 rubla puudalt, endise 100 rbl 
asemel. Sejuures, ainiti, valitsus võtab vastu austria ettepaneku, et mõnikord tollid piirduks vaid osa 
kaupade läbivaatusest, nõudmata kõikide kastide või pallide avamist. 

Lõpuks, Venemaa valitsus oleks nõus tunnistama Odessas asuva Austria konsuli õigust 
komandeerida , aeg-ajalt, Sultani juurde oma agendi, kuid alalise konsuli nimetamisega ta ei 
nõustuks. 

Need instruktsioonid avaldasid üpris ebasoodsa mulje Austria volinikele. Nad väljendasid 
oma veendumust, et Venemaa valitsus ei soovi otsustavalt milleski Austriaga kaubandusuhte 
arendamisele kaasa aidata. Nad teatasid kategooriliselt, et igal juhul nad ei saa nõustuda isikliku 
käenduse tühistamisega, milline oli lubatud  1818 aasta aktiga. 

Tegoborski ise, oma isikliku vaatega, oli pigem austria valitsuse poolel, kuid, ise-enesest 
mõistetavalt, ei saanud tegutseda saadud instruktsioonide vastaselt. Soovides, ainiti, saavutada 
kokkulepet, Tegoborski palus 1845 aasta sügisel, luba Peterburgi tagasipöördumiseks, et isiklikult 
valitsusega asja selgitada.  Võib arvata, et tema isiklikud selgitused 1845 astal ei toonud erilist kasu, 
kuna, vaatamata Tegoborski esildisele, 1846 aasta alguses peamisi raskusi tekitavaid probleeme ei 
kõrvaldatud.

Peamisteks vaidluspunktideks jäid transiitkaubandus Brody  kaudu Odessasse ja Preisimaa 
kaubanduse kasuks tollimaksude vähendamine, millised ei olnud laiendatud  Austriaga 
kauplemisele. Tegoborski, oma 2 (14) mai 1846 aasta depeššis, rõhutab jälle sellele, et meie 
võimude poolt võetud kitsendavad meetmed vaid tapavad kogu transiitkaubanduse, ega too ka meile 
mingit tulu. Austria valitsus nõuab ja hakkab tungivalt nõudma isikliku käenduse taastamist, 
otsustades parem katkestada kõik läbirääkimised, kui selles punktis järele anda. Tegoborski, tegi 
ettepaneku võimaldada „cautionnments personnels“  ((isiklik tagatis)) järgmistel tingimustel: 
1)määratleda nende maksimumi; 2)lubada isiklikku tagatist vaid I-gildi kaupmeeste puhul; ja 
3)võtta ära see õigus igaühelt, kes oli kord pettuselt tabatud. Mis aga puutub Austriale Preisimaa 
kasuks tehtud vähendatud makse, siis Tegoborski näeb selles nõudmises vaid Austria endast 



lugupidamise küsimust. Selle soovi täitmine ei saa temale tuua mingitki sisulist kasu. 
Edasised Tegoborski märkused avaldasid lõppude-lõpuks  oma mõju ja tema lepitavad 

ettepanekud võeti tähelepanu alla nii Peterburis, kui ka Viinis.  1846 aasta märtsis koostati  Viinis 
mõlemate lepingupoolte volinike poolt  kommerts-traktaadi kava, milline, Tegoborski sõnade järgi 
oma peamistes otsustes oli kooskõlas traktaadiga, milline oli 1845 aastal sõlmitud Venemaa ja 
Mõlemate Sitsiiliate Kuningriigi ((royaume des Deux-Siciles)) vahel.

Valitsus võttis selle kava juulis vastu ja see allkirjastati Viinis (Nr. 143).
Kuid 8 (20) juuli traktaat ei lahendanud peamist vaidlust Venemaa kaudu transiitkaubanduse 

teostamise tingimuste suhtes.  Ainiti, oktoobris (25. kuupäeva depešš) nõustus valitsus mõningate 
järeleandmistega: ta väljendas soovi taastada, teatud tingimustel, isikliku käenduse ja vähenda 
mõningaid makse. Kuid see eest ta nõudis Austria poolsete salakaubanduse vastaste meetmete 
võtmist.

Selliste järeleandmistega oli pandud tee kokkuleppele. Tõesti, Venemaa valitsus nõustus 
heaks kiitma, 28. juunil (10 juulil) 1847.a. Viinis allkirjastatud protokolli (Nr 144) ja lisa-akti (Nr. 
145), erandiks viimases aktis ainlt Artikkel III, millise alusel mõlemad valitsused kohustusid teine-
teisele edastama 1-se ja II gildi kaupmeeste nimed, kes, nende arvates, võivad olla tunnistatud  
piisavalt kohusetundlikeks ja jõukamateks et esitada kindel isiklik tagatis. Austria valitsus nõustus 
selles, et sellised teatised võivad esile kutsuda suuri ebamugavusi. 

Sellisel viisil läbirääkimised lõppesid, millised viisid aktide sõlmimiseni, millistega kuni 
uusima ajani (kuni 1859 aastani) Venemaa ja Austria vahelised kommertssuhted. Nende 
läbirääkimiste edukale käigule oli Venemaa valitsus tänuvõlgu peamiselt Tegoborskile, kes ka  
tegelikult  asus temale pandud ülesannete kõrgusel. 

***

Nr. 143.

                       Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja jne. jne.  ja T. M. Austria Keiser, Ungari ja 
Böömimaa Kuningas jne., soovides kiirendada, vastastikusteid riikide vahelisi kaubanduslike suhte 
arengut ja et kindlustada neid formaalsete otsustega, millised  eksisteerivad juba ajutiselt alates 1 
(13) jaanuarist käesoleval aastal mõlemate riikide sadamates, vastastikulisus laevasõidu õiguste 
suhtes, üksikute mõlemate poolte poolt tehtud korralduste tagajärjel, nimetasid selle lõpuks 
konventsiooni sõlmimiseks volinikud, ja nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas – Louis Tegoborski ((Людовика 
Тенгоборскаго)), Oma Salanõuniku, Püha Anne I järgu ja Püha Stanislavi I järgu, Preisimaa Punase 
Kotka II järgu koos Tähega, ordnite kavaleri ja Austria Leopoldi ordu komandöri ja

T. M. Austria Keiser, Ungari ja Böömimaa jne. Kuningas – prints Clement Wenceslas-
Lothaire de Metternich-Winnebourgi jne. 

kes, olles esitanud oma volikirjad, mis leiti heas ja ettenähtud vormis olevad, otsustasid 
sõnastada alljärgnevad artiklid:

Artikkel I. 

Mõlemate Kõrgete lepingupoolte valdustes hakkab vastastikuselt  eksisteerima laevasõidu- 
ja kaubanduse vabadus nende vastastikustele laevadele ja alamatele kõigis sadamates, nagu preagu 
külastatavates, aga ka neis, mis võivad olla avatud tulevikus välis- merekaubandusele.

Artikkel II.



Laevade rahvust hakatakse vastastikuselt tunnistama laeva paberite järgi, millised on antud 
välja vastavate ametkondade poolt kipperitele ja laevade peremeestele, vastastikustes riikides 
eksisteerivate seaduste ja otsuste alusel.

Artikkel III.

Esimsese artiklis otsustatud vastastikuse vaba kaubanduse õigus omistatakse mõlemate 
Kõrgete lepingupoolte alamatele, et teostada vastastikuste riikide sadamates sisse-, välja- ja 
transiitkaubandust, koos kõigi pärismaalastele antud õigustega ja nende allutamisega neile samadele 
otsutele.

Artikkel IV. 

Lasti, ankru, majaka, lootsi ja karantiini maksude ning teiste koormiste, millised need ka ei 
oleks, millistele on allutatud kaubandus ja laevasõit – mõlemate vastastikuste Kõrgete lepingupoolte 
laevadega, samuti nende veostega ja ekipaazidega sissesõidul, väljasõidul ning ka nende sadamates 
seisu ajal, hakatakse mõlemates riikides vastastikku toimima täpselt samuti, nagu omamaiste 
laevadega, ükskõik, kust nad ei oleks tulnud ja kuhu nad ka ei pidanud sõitma. 

Artikkel V.

Kõik kaubad, millised moodustavad ühe lepingupooltest laevade veosed, kust nad ka ei 
olnud määratud sisse-, välja või transiidi korras läbi vedada, hakkavad olema  teise poolr valduses 
maksustatud  nende samade tolli- või muude maksudega, milliseid võetakse veostelt, mis asuvad 
pärismaistel laevadel, ja juhtuda võival juhtumil, kasutada väljaveol neid samu tollimaksude 
tagastamisi ja neid samu preemiaid. Nende veoste ladustamisel riiklikkesse aitadesse, hakatakse 
neilt maksma samu ladustamise või hoidmise tasusid. 

Artikkel VI.  

Vastastikulisus, kuna laevad, millised kuuluvad lepingupoolsetele riikidele, omavad 
sadamates, reidil ja teistes vastastikustes mere paikades, laienema  ühtmoodi kõigile maha- ja 
pealelaadimisse puutuvalt, aga samuti kõigile politseilistele korraldustele ning meetmetele, millised 
puudutavad ekipaaze, reisijaid ning kaupu.

Artikkel VII.

Selle konventsiooni kauplemise- ja laevasõiduvabadust puudutavaid otsuseid ei hakata 
rakendama kaldalähedase või rannalähedase laevasõidu suhtes inimeste ja kaupade vahetud veol 
purje- ja aurulaevadel, seni kuni see õigus on selle või teise lepingulise riigi poolt antud eranditult 
kodumaistele laevadele. Ainiti antakse vastastikuste lepinguliste riikide laevadele õigus võtta või 
laadida maha osa veosest, või võtta peale või lasta maha mitmeid reisijaid teise poole valduste 
sadamates ja täiendada seejärel oma veoseid või siis laadida maha ka ülejäänud veose ühes või 
mitmes sama riigi sadamas, maksmata selle eest teisi makse, peale nende, milliseid maksavad 
pärismaised laevad.

Artikkel VIII.

Igasugusele mõlemate lepingupoolte laevale, milline on sunnitud tormi või mingil teisel 
juhtumil sunnitud sõitma ühte teise poole sadamasse, võib seal teha remonti, varuda kõiki vajalikke 



asju ja sõita uuesti merele, maksmata sadama kassasse sildumise, laevasõidu või teisi makse, kuid 
sel tingimusel, et laeva sadamasse sõidul olid tegelikud ja ilmselged põhjused ja et ta ei teostanud 
seal mingeid kaupade vahetusi ja ei viibinud sadamas kauem, kui seda nõudsid sadamasse tuleku 
põhjused.  On lepitud samuti kokku, et mahalaadimine, milline on tingitud laevade remondi 
vajadusest ja samuti toiduainete laevale laadimist, et reisi jätkata, ei loeta kaubavahetuseks. Aga kui 
sellise laeva peremehel tekib hädavajadus osa veose müügiks, siis sellisel juhtumil ta peab käituma 
kooskõlas selle riigi tolli- ja kohalike seadustega, mille sadamas laev asub. 

Artikkel IX.

Laevaõnnetuse juhtumil ühe Kõrge lepingulise riigi ranna lähedal, antakse õnnetusse 
sattunud laevale samasugust abi ja püütakse laeva päästa laeva, selle veost ja ekipaazi samasuguse 
hoolega, nagu seda tehtaks omamaise laeva õnnetuse puhul. Laev ise või selle osad ja tükid, 
kalapüügivahendid, laeval olevad paberid aga kõik päästetud asjad ning kaubad võetakse hoiule ja 
tagastatakse nende valdajatele või neile, kellel on neile õigus, kuid võttes samasugust tasu 
päästmise, hoiulevõtmise ja ladudes hoidmise kulude eest ning neidsamu tolli ja karantiimakse, 
milliseid peavad maksma samasugusel juhtumil omamaised laevnikud. Sellisel viisil hakatakse 
käituma nende asjade müügist saadud raha suhtes, kui asjaolud seda nõuavad.

Juhtumil, mil ei ole võimalik kindlaks teha päästetud asjade omanikku, siis sellest 
teavitatakse  teist lepingupoolse riigi valitsust ja asjad tagastatakse sellele kohe, kui tõestatakse, et 
karile sõitnud laev kuulub selle riigi alamale.

Artikkel X.

Mõlemates riikides, konsulite, vitse-konsulite ja kommerts-agentide, aga nende puudumisel, 
laevade peremeeste ja laevade komandöride  nõudmisel, osutatakse vastastikku, kohalike võimude 
juhtide poolt, igasugust selle riigi seaduste kohast abi, et pidada kinni ning anda välja vastastikuste 
lepingupoolsete riikide sõja- või kaubalaevadelt ärajooksnuid.

Artikkel XI.

Mõlemad Kõrged lepingupooled annavad vastastikuselt teineteisele õiguse omada sadamates 
ja merekaubanduse paikades, kus teised välismaised valitsused kasutavad juba sarnast soodustust, 
konsuleid, viitse-konsuleid või kaubandusagente, kellele osutatakse nende kohuste nõuetekohasel 
täitmisel igasugust abi.

Ainiti, on nimelt kehtestatud, et mõlemad valitsused, ärgitavate asjaolude ilmumisel, 
mainitud kohtadele nimetatud isikute mittetunnustamise juhtumil, jätavad enesele õiguse neid mitte 
kinnitada ja nõuda teiste isikute valimist.

Artikkel XII.

Mõlemate Kõrgete lepinguliste riikide konsulaar- ja kommertsagendid, kes asuvad 
vastastikustes riikides, hakkavad kasutama õigusi ja privileege võrdselt enam soodustatud  riikide 
konsulite ja kommerts-agentidega. Ainiti, kui nad samal ajal hakkavad tegelema kaubanduse 
asjadega, siis nad allutatakse selles suhtes ühtmoodi selle riigi kohalike tavadele, seadustele ja 
määrustele, millises nad asuvad.

Neid agente, kuivõrd nad volitatakse oma valitsuste poolt tegelema vahendajatena nende 
maade alamate asjades või lahendama meresadamates vaidlusi, millised on tekkinud nende 
võimutäiusese kuuluvatel laevadel, ei hakata takistama ega piirama oma mainitud kohuste täitmisel, 
erandiks need juhtumid, millised, kohalike seaduste järgi nõuavad politsei või kohtuvõimude 



osalust.

Artikkel XIII.

Ühe Kõrge lepingulise riigi alamad, kes tegelevad teise poole valdustes kaubandusasjadega 
või kes sõidavad sinna mingites teistes asjades, hakakvad kasutama samasugust julgeolekut ja seda 
sama kaitset, nagu ka kohalikud elanikud, kuid mitte teisiti, kui tingimusel, et allutakse seal 
eksisteerivatele seadustele ja otsustele. Kohalikud juhid ei hakka takistama neil oma omandi vaba  
kasutamist, rikkumata ainiti õigusi ja seaduslikke nõudmisi, milliseid võidakse esitada neile teiste 
eraisikute poolt või millised võivad tuleneda nende poolt enesele võetud kohustustest riigikassa 
suhtes, aga ka kohalike seaduste alusel tehtud otsustega piirangute järgi, millised puudutavad 
kinnisvara valdamist.

Vastavate võimude seadusliku sekkumise juhtumil sarnastesse asjadesse, ühe lepingupoolse 
riigi alamad hakkavad kuuluma, teise poole valdustes, maksustamisele samasuguste maksudega, 
milliseid maksavad sarnastel asjaoludel kohalikud elanikud. 

Artikkel XIV.

Austrias Venemaa alama või Austria alama Venemaal surmajuhtumil, kõikjal, kus on ainult 
konsul, viitse-konsul või konsulaar-agent, aga nende puudumisel, surnud isiku riigi diplomaatiline 
agent, hakkab, oma viibimiskoha läheduses, omama võimalust osaleda isikust maha jäänud 
vallasvarast pärandi nimekirja koostamise ning selle säilitamise suhtes korralduste tegemise juures, 
hakakvad vastavad võimud täitma kõiki neid formaalsusi koos sellise konsulaar- või diplomaatilise- 
agendiga, kes, sõltumatult kohalike võimude poolt pandud pitserist, lisab konsulaadi või saatkonna 
pitsati ning võtab koos nendega kõiki pärijate kasu säilitamiseks vajalikke meetmeid. Ainiti, 
vallasvarast koosneva pärandi asjad antakse üle konsulaar või diplomaatilise agendi käsutusse, kes 
osales eelmainitud meetmete võtmisel, mitte teisiti, kui  volituse alusel, milline on antud välja 
selleks õigust omavate isikute poolt või ühise või eraldi loa jõul, millise ta saab selle asja suhtes 
oma valitsuselt. Muideks, mõistetakse positiivselt, et selliseid väljaandmisi hakatakse teostama 
mitte teisiti, kui olles maha arvestanud kõik antud juhtumi puhul ettnähtud maksud. 

Kui pärand hakkab seisnema osalt või täielikult kinnisvaras, millist see, kellele see sai, ei saa 
seda kohalike seaduste jõul vallata, siis sellisel juhtumil isikutele, kes osalevad selles pärandis, 
antakse mõlemate poolte poolt piisav, arvestades asjaolusid, selle vara võimalikult kasulikult 
müügiks tähtaeg.

Artikkel XV.

Selleks, et hoida ära igsugused arusaamatused, on lepitud nimelt kokku, et kõik soodustused 
ja privileegid, milliseid kasutavad praegu vastastikustes riikides alles ehitatud laevad või millised 
võivad olla antud neile hiljem, nagu ka kõik privileegid, millised on annetatud era-kompaniidele, ei 
pea olema peetud vastastikuse õiguse prinsiibi rikkumiseks, milline on võetud käesoleva 
konventsiooni aluseks. 

Artikkel XVI.

Samamoodi on lepitud kokku, et käesolev konventsioon ei riku ´milleski vastastikuseid 
kohustusi, millised on sõlmitud varem Venemaa ja Austria vahelistes traktaatides.

Artikkel XVII.

See konventsioon hakkab omama jõudu kaheksa aasta kestel, lugedes ratifitseerimiskirjade 



vahetamise päevast ja peale seda tähtaega, kuni kaheteistkümne kuu möödumiseni sellest, kui üks 
Kõrgetest lepingulistest pooltest teatab teisele oma kavatsusest lõpetada konventsiooni kehtivus, 
kuna kumbki mõlematest lepingupooltest jätab enesele õiguse teavitada sellest teist poolt esimese 
seitsme aasta möödumisel ja nende vahel on lepitud kokku, et sellise teatamise kuupäevast 
kaheteistkümne kuu möödudes, see konventsioon ja kõik selles sisalduvad tingimused ei hakka 
olema  mõlematele pooltele enam kohustuslikud. 

Artikkel XVIII.

See konventsioon ratifitseeritakse Viinis, kolme kuu pärast, lugedes selle allkirjastamise 
päevast või ka, kui see on võimalik, siis varem. 

Selle kinnituseks jne.
See juhtud Viinis 8. (20) juulil 1846 aastal.
(L.S.) Tegoborski. (L.S.) Metternich. (М.П.)Тенгоборский. (М.П.)Меттернихъ.

Ratifitseeritud Peterhofis 26 augustil 1846 aastal. 

  *****

((Edasi on ülal lk. 1847.a.))

  Nr. 144.

             Protokoll.

Peale vastastikuste teadete vahetamist, läbirääkimiste kestel, millised pidasid silmas 
mõningate keerukate probleemide kõrvaldamist, milliseid tulid ette Venemaa ja Austria vahelise 
kaubavahetuse suhetes, allakirjutanud  Venemaa volitatud komissar ja õukonna rahanduskoja 
president, leppisid kokku sellesse protokolli küsimuste võtmise, milliseid  nende vahel arutati, jättes 
välja kõik need, millised olid nende rakendamise koha tõttu, eemaldatud käsitlemisest.

Transiit Brodyst Odessasse.

1.Austria valitsus nõudis, et vene tollipunktides kehtestatud määrused, milliste järgi Austria 
kaupmehed pidid kasutama vene alamatest kaupmeeste vahendamist, et nende kaupu Odessasse 
saata, oleksid tühistatud, kui 1818 aasta otsustega vastuolus olevad.

Venemaa volinikule oli tehtud ülesandeks oma valitsuse nimel teatada, et sarnaseid,  kui 
sõlmitud kohustusete vastased korraldusi, ei olnud ega saanudki olla, et kui Austria kaupmehed 
kasutasid  mõnikord Venemaa negotsiantide ((ärimeeste)) vahendust, siis see võis olla vaid nende 
vaba valiku ja nende poolt  vabatahtlikult  tehtud korrladuse, seoses nende mugavustega, 
tulemuseks, ja kui kunagi mingi vene toll, mida ei saa peaegu eeldada,  soovis peale panna sarnast 
kohustust Austria kaubandusele, siis see oleks olnud nende poolne kuritarvitus, et oleks piisanud 
viitamisest täpsele faktile, et saada hüvitust. 

See selgitus tunnistati täiesti rahuldavaks.
2.Austria valitsus, tuginedes 1818 aasta otsustele, nõudis Brodyst Odessasse transiidi korras 

saadetavate kaupade suhtes nõutavate isiklike tagatiste taastamist, tagatistega, millised pidid 
asendama tagatise sularahas, riigi väärtpaberitega või hüpoteegi dokumentidega, milliseid praegu 
nõutakse kogu ranguses vene tollide poolt.

3.Venemaa valitsus, omalt poolt, nõudis, et transiidi korras saadetavate kaupade 
tolliülevaatus, milline on praegu mittekohustuslik, oleks tunnistatud  kuritarvituste, milliseid  
sooritatakse valedeklaratsioonide esitamisega, ärahoidmiseks kohustuslik ja et 100 hõberrublane 



tagatis, sisseveoks keelatud, transiitkauba puudalt oleks tõstetud kuni 600 rublani.
Ad. 2 ja 3. Need kaks küsimust olid selgitatud eraldi otsuses, millise eesmärgiks oli 1818 

aasta konventsioonis määratletu muutmine ja mis on lisatud käesolevale protokollile.

Navigatsioon Doonaul.

       4. Nii nagu raskused, milliseid kohatakse Doonau Soulina suudme navigatsioonis, tõid kaasa 
enesega  Austria alamate poolseid kaebusi, millised kordusid mitmeid kordi, siis see küsimus sai 
käesolevate läbirääkimiste kestel kahe valitsuse vahelise kirjavahetuse asjaks.

Sõltumata selgitustest, millised avasid mõned kaebuse küljed ja kõrvaldasid mitmed 
ekslikud korraldused, Venemaa Keiserlik valitsus, soovides siiralt täita täpselt 1840 aasta 
konventsiooniga võetud kohustused, käskis korraldada nende kuritarvituste, millised võisid olla aset 
leidnud ja et neid õieti kõrvaldada,  paljastamiseks range juurdluse.

Austria keiserlik valitsus sai selle asja suhtes S-Peterburi kabinetilt, allakirjutanud volitatud 
komissarilt, kõige rahuldavamad tunnistused. 

Peale selle oli tunnistatud, et pettuste ärahoidmiseks, milliseid võisid enesele lubada 
vedavate laevade pidajad nende mahtuvuse suhtes, peavad Soulina võimud hakkama jälgima, et iga 
laev oleks varustatud selle mõõdistustulemuste tunnistusega. 

Teisest küljest, mõlemad valitsused sel viimasel juhtumil leppisid kokku, et Austria 
konsulaar-agent, kes on nimetatud Ismaili, oleks asendatud tulevikus viitse-konsuliga, kes asub 
Odessas asuva pea-konsuli juhtimise all; et samal ajal, spetsiaalse kokkuleppe alusel, milline on 
võetud selles suhtes S-Peterburi kabineti poolt, tehakse temale ülesandeks kaitsta Austria alamate 
huve Soulinas ja et kohalikud võimud hakkavad osutama temale, selle kohustuse täitmisel, abi ja 
koostööd. 

Vahetu kauplemine Venemaa Keiserriigiga. 

5.Austria valitsus, viidates 1815 aasta otsustele, millised puudutavad navigatsiooni jõgedel, 
millised jooksevad läbi endise Poola Kuningriigi provintsidest, tegi eelneva otsuse sellest, et kui 
hiljem tuleb Dnestrile rajada tolli-kordonid või võtta makse laevanduselt, siis nende maksude 
tariifid visandatakse vastastikuste valitsuste vahelisel üldisel kokkuleppel.

Vastates sellele ettepanekule, Venemaa Keiserlik kabinett tunnistas õigeaegseks, oma 
volitatud komissari vahendusel, pöörata  Austria valitsuse tähelepanu Poolas poliitiliste 
sündmustega  toimunud  olukorra märkimisväärsetele muudatustele; muudatused, millised 
ühtmoodi omasid mõju kommerts-kaalutlustele, millised on  aluseks 1815 aasta otsustele, milliste 
täpne täitmine paljudes suhetes muutus võimatuks. 

Omalt-poolt, Austria delegaat, tunnistades täiesti muudatusi, millised toimusid endise Poola 
Kuningriigi olukorras, viitas sellele asjaolule, et kõiges, mis puudutab Galiitsia kaubandussuhteid 
Venemaa Keisririigi Poola  provintsidega, Austria ei taganenud mitte milleski 1815 ja 1818 aasta 
traktaatidest ja konventsioonidest. 

Nii nagu see vaidlus printsiipde üle, millised puutusid 1815 aasta traktaatide rakendamist, ei 
saa omada praktilist kasu, siis otsustati tema kõrvaldada selleks, et jõuda sõbralikule kokkuleppele 
Dnestri laevatamisel Austria kaubanduse kindlustamise mõttes.  Aga nii, nagu Venemaa valitsus 
kuulutas, et juhtumil, kui ta oleks seatud hädavajadusse kehtestama sellele jõele laevatamise 
maksud või siis mingid koormised, et katta tööde ja rajatiste kulusid, milliseid osutuks sellel 
navigeerimise heaks hädavajalikult teha, nende koormiste võtmisel hakatakse Austria alamate 
suhtes toimima kooskõlas 1818 aasta konventsiooni Artikkel VIII sätetega, neil samadel alustel, 
nagu ka Venemaa alamatega, siis otsustasid  võtta teadmiseks selle teadaande, lõpetades seejärel 
selles asjas igasugused edasised arutelud. 
 6. Nii nagu sisseveo-tollid, millised on praegu Venemaal kehtestatud viljale, ehituspuidule 
ning söele osutuvad enam mõõdukad, kui transiitmaks 30 kopikat puudalt, milline on kehtestatud 
üldise reeglina kõigile kaupadele, milliseid saadetakse transiidi korras Odessasse, erandiks need, 



millistele oli kehtestatud 1818 aastal täiesti vaba vedu, siis Austria kaubandus kasutab seda asjaolu 
et saata neid kolme asja mööda Dnestrit ja Pruthi Odessasse, tasudes sissveotolli kehtiva tariifi järgi.
 Selleks, et anda sellele kauplemisele  suuremat ohutust, Austria valitsussoovis saada 
tunnistust selle kohta, et sisseveotollide tariif neis artiklites ei hakka olema kõrgendatud ja et nende 
teansiit võib olla alati  teostatud maksu võtmisega, milllist tuleb nende eest tasuda käesoleval ajal. 

Vastavalt sellele ettepanekule sõnastas S-Peterburi kabinett need kaalutlused, millised 
takistasid temal võtta selles suhtes positiivse kohustuse, millise tagajärjed võisid osutuda kahjulikud 
Keisririigi Lõuna provintside huvidele, juhuslike sündmuste tulemusel, milliseid ettenäha oleks  
olnud võimatu. 

Sellegipoolest, soovides kaitsta  Austria kaubandust kaotuste eest, millist ta võiks kannatada 
ülalmainitud asjade läbiveoveotollide ootamatu tõstmise puhul, Venemaa valitsus, oma voliniku 
kaudu, teatas, et iga kord kui ta on sunnitud tõstma tollimaksu viljale, ehitusmetsale ja kivisöele, 
millist veetakse Austriast läbi, siis tehakse õigeaegselt eelnev Galiitsias kauplejate teavitamine, et 
juhtida nende operatsioone.

7.Austria valitsus nõudis, et Radziwiloffi tollipunkt oleks muudetud I klassi ja järgu 
tollipunktiks,  õigusega kaupade ladustamiseks, kontsessiooni näitel, milline on tehtud Preisimaal 
Polangeni, Jourbourgi ja Tauroggeni tollipunktide suhtes.

Venemaa valitsus nõustus laiendama Radziwiloffi tolli õigusi samal määral, nii nagu seda oli 
tehtud 1842 aastal Polangeni, Jourbourgi ja Tauroggeni tollide suhtes, andes neile õiguse kaupade 
ladustamiseks 6 kuust kuni 8 kuuni; kuid seejuures on pööratud tähelepanu sellele, et ülalmainitud 
piiri tollipunktid Preisimaa poolse 9 juuli 1842 aasta määrusega ei olnud tõstetud  esimese klassi ja 
järgu tollipunktideks, nõnda nagu selle määrusega ei antud neile õigust saata kaupu teistesse 
tollidesse, et seal tasuda tollimaksu; et sellist õigust ei anta samuti ka Radziwiloffi tollile ja et samas 
see privileeg ei anna mingit praktilist kasu Austria kaubandusele.

Austria valitsus kuulutas end rahuldatuks sellisel viisil selle punkti suhtes tehtud 
järelendmisest. 

8.Austria valitsus soovis saada tunnistuse selle võimalikkusest, et Houssiatini ja 
Novosselitzi tollid saaksid, vajadusel, samasuguse soodustuste avardamise, nagu on tehtud 
Radziwilovi tollile.

Venemaa komissar oli volitatud teatama, et tema valitsusel ei ole mingeid takistusi sellise 
tõendi andmiseks. Sellisel viisil oli tunnistatud, et ülalmainitud tollid saavad nõutud soodustuste 
suurendmaise sel ajal, kui tegelik hädavajadus väljendatakse kahe Keisririigi vaheliste 
kaubandussuhete määruses.

9.Austria valitsus väljendas soovi, et Austria ja Ungari veinid oleksid lubatud Venemaale 
meresadamate kaudu, makstes samasuguseid tolle, millistega olid need maksustatud sisseveol 
maismapiiril.

Vastuseks sellele ettepanekule teatas Venemaa valitsus, et paljudel kaalutlustel osutus 
võiamtuks täielik võrdsustamine sisseveotollide suhtes Austria ja Ungari veinidele, milliseid 
veetakse mööda mereteed ja maks neilt veinidelt, millised saadetakse maismapiiri kaudu, kud ta 
nõustub alandama käesolevaid makse 48 rubla oxhoftilt ((u. 280 L)) kui neid veetakse sisse Musta- 
ja Azovi mere sadamate ja Doonau kaudu 36 rubla. 

Kuid nii nagu Austria valitsus leidis, et pakutud maksu vähendamine ei saa tuua peaegu 
mingit sisulist kasu Austria veinidega kauplemisele, nõnda nagu 36 rbl maks oxhoftilt osutus veel 
liiga kõrgeks, selleks, et selle produkti Venemaale vedu annaks kasu, siis see küsimus jäi 
lahendamata. Seejuures oli Venemaa poolt sõlmitud kaubandustraktaat Prantsusmaaga, milline 
muutis temal võimatuks vähendada mere kaudu kohaletoimetatavate Austria ja Ungari veinidele 
kehtestatud tollilõivu, ilma et kutsuks esile Prantsuse valitsus eproteste, millisel oleks õigus nõuda 
samasugust järeleandmist Prantsusmaa veinidele, mis tekistaks vene riigikassale üpris tunnetatavat 
kaotust tema tollituludes.

Ja nii, esimene tollimaksu  mõne osa vähendamise ettepanek oli võetud tagasi ja vene 
volinikule, selle asemel, oli tehtud ülesandeks tõendada, et Venemaa Keisririigi ja Poola Kuningriigi 
üldise  tariifi võimaliku vastuvõtmise juhtumil, tollimaksud Austria ja Ungari veinidelt, milliseid on 



praegu enam kõrgemad Kuningriigis, kui hakatakse alandama kuni praegu kehtiva tariifini 
Keisririigis mööda maismaad veetava veini puhul.
 10.Küsimus Vene ja Austria lippudesse suhtumisse vastastikuste Keisririikide valdustes neil 
samadel alustel, nagu ka enamsoodustatud rahvaste lippudesse, millised tõstetud  läbirääkimiste 
alguses, oli määratletud spetsiaalses navigatsiooni traktaadis, milline oli rajatud täiesti 
vastastikkuslikusele ja mis oli sõlmitud 8 (20) juulil 1846 aastal.
 11.Nii, nagu Austria valitsus palus, et tema diplomaatilised agendid ja konsulid olid kutsutud 
osalema vastavate võimudega asetama pitsereid ja koostama vara nimekirju peale Austria alamate 
surma, siis see küsimus oli samamoodi  määratletud ülalmainitud konventsioonis, järgides neid-
samu vastastikkulisuse printsiipe.

Piiri- ja kaubandussuhted Poola Kuningriigiga.

12.Austria valitsus palus tunnistust lubadustele, sarnaselt sellele, milline oli väljendatud 
Preisimaale, et hädavajaduse juhtumil Poola Kuningriigi tollipunktide arv, millised on rajatud 
Galiitsia piirile, suurendatakse ja et et nende tollide õigusi, millised praegu eksisteerivad, 
suurendatakse.

Sellele ettepanekule oli vastatud, et see väljub nende kontsessioonide piiridest, millised on 
tehtud selles suhtes Preisimaale, kellele oli antud tunnistus vaid selles, et vajaduse juhtumil 
avatakse uued punktid isikute läbisõiduks, kuid mitte uusi tollipunkte ja et, sõltuvalt kohalikest 
võimalustest ja võides osutuda hädavajalikuks, esimese ja teise klassi tollipunktid võivad olla 
üleviidud teistesse kohtadesse.

Nii, nagu Venemaa volinik oma valitsuse nimel esitas sellise tunnistuse Galiitsia piiri suhtes, 
siis  Austria valitsus väljendas selle suhtes oma rahuldust.

13.Sõltumata sellest tunnistusest võimalikeks juhtudeks, Austria valitsus palus, et kontoris, 
milline on asutatud Opatowices mesa ja väävli ekspeditsioonile, oli lubatud Austria ja Ungari veine, 
või siis, et teise klassi toll, milline oli varem Rataiwes, oleks seal taastatud.

Venemaa valitsus, soovides tõestada oma soovi rahuldada Autria valitsuse palvet, nõustus 
Rataie tolli tastamisega selle punkti vajalikkuse juhul, vaatamata kuludele, millised sellest 
tulenevad ja , vaatamata kohalikele ebamugavustele, millised olid  selle tollipunkti sulgemise 
põhjuseks; kuid samal ajal ta tegi ettepanekud, justkui selle asemele, asendada Sieroslawice  
tollipunktiga, milline asub Igolomia tollipunkti lähedal, liiklemise punktiga ja asutada uue 
kolmanda  klassi tollipunkti, andes sellele, koos õigustega, millised omn omistatud  selle klassi 
tollipunktile, veinide üleveo õiguse.

Vastuseks sellele ettepanekule oli Austria Valitsuse poolt selgitatud, et ta toetab Sieroslawice 
tollipunkti  ülalpidamise tähtsust, millise kasu mõlematele riikidele, tema arvates, oleks enam 
märkimisväärsem, kui sellele oleks antud uuesti õigus veinide ekspedeerimisele, millise eelis oli 
võetult temalt ära selle andmisega Igolomia tollile.

Austria administratsioon teatas samuti selle juhtumi puhul, et kui veinide ületoimetamise 
õigus võis olla taastatud Sieroslawice tollipunktile vaid  selle õiguse Igolomia tollilt äravõtmise 
tingimusel, siis Austria valitsus pigem eelistaks toetada viimast ettepanekut.

Enne kui öelda välja selle ettepanku suhtes lõpplik otsus, Poola Kuningriigi asevalitseja 
tunnistas hädavajalikuks pöörata veel kord Austria valitsuse tähelepanu sellele küsimusele, esitades 
temale motiivid, millised ärgitasid Sieroslawice tollipunktilt veinide üleveo privileegi üleandmist 
Igolomia tollile, aga samuti need asjaolud, millised ei luba nüüd seda õigust ära võtta viimati 
mainitud tollipunktilt. 

Nii, nagu Sieroslawice toll asub ainult 19 versta kaugusel Igolomia tollist ja 30 versta 
kaugusel Rataiest, siis Poola Kuningriigi  asevalitseja pakub, et oleks täiesti liialdus pidada selle 
väikesel 49 verstasel, ehk 7 saksa miilisel  vahemaal kolme veini edasisatmiseks ettenähtud 
tollipunkti; et, järelikult, säilitades selle õiguse Igolomia tollipunktile, milliselt seda ei saa ära võtta 
juba sõnumites selgitatud põhjustel, mis tehtud vene komissari poolt, olnuks piisav taastada tolli 
Rataies või siis, anda Sieroslawice tollile õiguse ekspedeerida Austria ja Ungari veine.



Nõnda nagu Austria valitsus ei ole kogunud veel hädavajalikke andmeid selleks, et avaldada 
oma arvamust neist ühe või teise kasuks, siis nõustuti, et protokoll jäetakse selle küsimuse lõplikuks 
lahendamiseks veel avatuks.

14. Nii, nagu 28 augusti  (9. septembri) 1842 aasta määrusega on antud juhtumil  antud 
Preisimaa kasuks mõningad leevendused et asutada piirilähedasi turge, siis Austria valitsus nõudis  
samasuguseid  järeleandmisi ka piirilähedasteks suheteks Galiitsiaga.

Venemaa valitsus nõustub andma sellist korraldust ka Galiitsia piiri suhtes, selleks 
juhtumiks, kui kaubandussuhted võiks selle muuta soovitavaks, kuid tingimusel, et tehakse 
vastastikune kokkulepe esemete suhtes, milliseid lubatakse neile piiriäärsetele laatadele. 

15. 28. augusti  (9 septembri) määruse Artikkel VII annab Preisimaa kasuks:
a)mõningad soodustused kinnisvarade, millised on jaotatud piirijoonega, valdajatele, 
kelle kasuks olid sarnased soodustused kehtestatud 1815 aasta traktaadiga.

             b)piiri naaberelanike vaba, vastavate tunnistuste olemasolul, mis säilitavad 
kehtivuse kolmeks päevaks ja antakse välja tasuta, liiklemine piiril.
  Austria valitsus nõudis neid samu soodustusi Galiitsia elanikele.
Selle nõudmise suhtes selgitati Poola Kuningriigi administratsioonile:

Ad. a. Et väga vähesed valdajad Galiitsias asusid ülalmainitud olukorras, et sellega oli 
juba tagatud vaba piiriületus võimaldatud kaheteistkümnele Galiitsia mõisnikule, 
pidades silmas sõbralikke suhteid, millised valitsesid mõlemate valitsuste vahel ja et ka 
hiljem ei öelda teatud juhtudel, kui seda nõutakse omanikele, kes esitavad garantii oma 
moraalsuse ning poliitilise usaldusväärsuse kohta, ära selliste soodustuste 
võimaldamisest.
Ad. b. Et see järeleandmine, milline on tehtud Preisimaale, tekistas juba Poola 
Kuningriigi riigikassale tunnetavat kahju, olles soodustanud salakaubandust, ja et 
järelikult, käesoleval ajal on võimatu vastu võtta Austria suhtes selles asjas mingit 
positiivset kohustust.

Sellisel viisil see küsimus jäi lahenduseta.
Kandes selle sellesse protokolli, Venemaa volitatud komissar pidas oma kohuseks lisada 
juurde märkus, et käesolevatel asjaoludel, viimaste Galiitsia segaduste ja poliitiliste 
sepitsuste järel, millistest kaugeltki ei öelnud lahti nende segaduste süüdlased, oleks 
olnud  mõlemate Keiserlike  Õukondade huvides säilitada suurimat ettevaatlikust ja 
jälgida suure ettevaatusega selle ja teise poole poolsete vaba piiriületuslubade 
väljaandmise üle. 

       16.Austria valitsus protesteeris Vislal laevasõidumaksude võtmise vastu, millised olid  
välismaalaste kasuks ära muudetud 28 augusti (9 septembri ) 1842 aasta määrusega.

Nõnda, nagu see nõudmine oli tunnistatud õiglaseks ja et Poola Kuningriigi  
administratsiooni poolt olid antud korraldused selleks, et summad, millised on selles suhtes alates 
ülalmainitud määruse avaldamise hetkest ebaseaduslikult välja nõutud, oleksi tagastatud asjast 
huvitatud isikutele, siis nõustuti siin kinnitama selle küsimuse rahuldavat lahendamist.

Tariifi alandamised.

17. Nõnda nagu 9 juuli ja 28 augusti (9 septembri) 1842 aasta määrustega olid tehtud 
Preisimaa kasuks mõningad sisseveo tollide alandamised,  nii Keiserriigi, aga ka 
Poola Kuningriigi tariifis. Siis Austria valitsus kasutas 1818 asta konventsiooni 
Artikkel XXV sätteid et paluda laiendada seda järeleandmist ka Austria kaubndusele.

Vastamata äraütlemisega sellele ettepanekule, Venemaa valitsus, omalt poolt, väljendas 
soovi mõningasele vene ja poola toodete tollide alandamistele, pidades silmas transiidimaksu 
viljale, milline oli soetatud Preisimaalt loovutuste asemele, millieid tehti selle riigi kasuks. 

See küsimus tekitas kestvad arutelud, nii kokkuleppe tõlgendamise suhtes, milline oli tehtud 
1842 aastal Venemaa ja Preisimaa vahel, aga ka 1818 aasta konventsiooni Artikkel XXV sätteid  
antud juhtumi puhul rakendamise suhtes. 



Peale veendumist selles, et see vaidlus prinsiibist, millise jõul Austria nõudis oma 
kaubandusele osalust soodustustes, millised olid tehtud Preisimaa kasuks, ei saanuks viia 
rahuldavate tulemusteni, pidades silmas selles punkti suhtes älja kujunenud arvamuste erimeelsust, 
leppisid kokku õiguse küsimuse kõrvaldamise ja leppida sõbralikult kokku vastastikuse kasu ja 
sõbralike suhete kohaselt, millised hingestavad mõlemaid augustlikke Õukondi.

Nii, nagu Viini kabinett pöördus lõpuks selles küsimuses S-Peterburi kabineti õiglustunde 
poole ja nii ngu see usalduse tõestus kutsus esile Venemaa valitsuse poolsed lepitavad ettepanekud, 
siis lepiti kokku määratleda see asi vastastikuse kokkuleppega. 

Andes oma kaastunde vaieldamatud tõendid Viini kabineti poolt väljendatud soovide ja 
nõudmiste suhtes, Venemaa valitsus, teiset küljest, pööras Austria valitsuse tähelepanu 
hädavajadusele võtta, üldisel nõusolekul, enam-tegusad meetmed salakaubanduse vastu, millise 
hävitamine on mõlemate riikide huvides, selleks, et pöörata oma  kaubandusssuhted seaduslikule 
teele ja teha need vastastikuselt rahuldavaks.

Selles asjas oli tehtud mitmeid ettepanekuid ja lepiti kokku, et ned võetakse eraldi 
teadmiseks.

Esitades sellisel viisil selles protokollis kõik küsimused, milliseid arutati  nende 
läbirääkimiste kestel, allakirjutajad kohustusid esitama oma augustlike Õukondade kinnituse 
saamiseks nende vahel sõlmitud määrused, et kutsuda esile meetmeid, millised on hädavajalikud 
nende täpseks täitmiseks.

See juhtus Viinis 28 juunil (1 juulil) 1847 aastal.
Louis Tegoborsky.     Charles B-on             Людвигъ Тенгоборский,       Баронъ Карлъ         
Conseiller prive de      Kübeck-Kübeck.         Тайный Советникъ            Кюбекъ-Кюбекъ,

 S. M. I´Empereur de Russie.  President de la              Е. В. Императора              президенть 
(L.S.)  Chambre aulique            Всероссийскаго.                придворний 
                                     generale d´Autriche.          (М. П.)                           Австрийской 

(L.S.)                                                                палаты.
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*****

Nr. 145.

 1847 a. 28 juuni (10 juuli. Lisaakt protokollile, mis puudutab transiiti Brodyst Odessasse.

Nii, nagu konventsioon, mis on sõlmitud S-Peterburis 5 (17) augustil 1818 aastal, sünnitas 
korralduste lisas, neis sisalduvate Brodyst  Odessasse transiitkaubanduset  puudutavates kehtestatud 
korrladustes mõningad probleemid, siis mõlemad Kõrged lepingupooled nõustusid tegema neis 
järgmised muudatused:

1.Venemaa Keiserlik valitsus kohustub uuesti jõustama , erandiks alljärgnevad muudatused, 
1818 aasta konventsiooni lisa Artikkel XI määrused, millised puudutavad isiklikke käendusi, 
millised peavad olema tagatiseks kaupadele, milliseid saadetakse transiidi korras Brodyst 
Odessasse.

2.Hakatakse käsitlema kui käendajad vene esimese gildi ärimehi summas 30 000 rubla 
hõbedas ja teise gildi kaupmehed kuni 15.000 r. h. ((rbl. Ag)).

3.Austria Keiserlik valitsus nõustub sellega, et käendus, millist nõustatakse neile 
transiitkaupadele, milliste vedu Venemaale on keelatud, olid tõstetud 100 kuni 600 rublani hõbedas 
puudalt, koos taaraga.

See kõrgendamine hakkab olema kohustuslik neile suhtumitele, eranditeta, aga nimelt: 
tagatist teostatakse pandi vahendusel sularahas või tagatise paberites või siis see peab olema 
asendatud isikliku käendusega.

Tehes sellise järeleandmise kogu käesoleva kokkuleppe kehtivuse ajaks, Austria valitsus 



säilitab enesele õiguse hiljem tagasi pöörduda  tagatiste suuruste juurde, millised on määratud 1818 
aasta otsustega.

4.Säilitades samasuguse tagasi pöördumise õiguse piiride juurde, millised on määratud 
kohustustega, millised on sõlmitud 1818 aastal, Austria valitsus nõustub sellega, et tolliülevaatus, 
milline oli ainult lühendatud ja mittekohustuslik juhtudel, millised olid nähtud ette 1818 aasta 
konventsiooni lisa Artikkel VI sätestatud juhtudel, oleks-olnud kohustusli iga kord, kui transiidi 
korras veeatava kauba peremees või ekspediitor , soovib asendada vene ärimeeste isikliku käenduse 
sularaha või pandi dokumentidega, milliseid praegu Venemaal nõutakse kehtivate seaduste alusel.

Sellisel viisil, ülalmainitud juhtumil, kaubad, millised on võetud ära tolli-ülevaatuse alt 
otsuse alusel, milline on tehtud 1818 aasta üldise kokkuleppe alusel, hakkab edaspidi olema  
tolliülevaatusele allutatud. Igal juhul völistatakse sellest kohustuslikust kaupade ülevaatusest 
kaubad, millised on sisseveoks keelatud, millistele asjast huvitatud pool esitab tagatise 600 rubla 
hõbedas ühelt puudalt kaubalt ja milliste suhtes konventsiooni otsused, millistest peetakse kinni 
käesoleval ajal, jäävad jõusse.

Selle asemele, saab toll Radziwiloffis instruktsiooni järgida kõiges, mis puudutab 
tolliülevaatust, võtteid ja korda, millisedi järgitakse selles suhtes Austrias, milliste järgi ülevaatus 
piiritletakse kaupade osaga, milline on deklareeritud transiitkaubaks, kui kaubad on pakitud 
mitmetesse kastidesse, pallidesse või kimpudesse, erandiks juhtumid, kui ilmneksid põhjendatud 
kahtlused tollieeskirja riikkumise suhtes. Tolli-ülevatus, peale selle, korraldatakse nõnda, et sellest 
ei tekiks kaupade riknemist või mingeid kulusid asjast huvitatud poolele.

5.Neile transiidi korras veetavatele kaupadele, milliste vedu Venemaale on kelatud ja 
millised on allutatud ülevaatusele käesoleva konventsiooni alusel, peale sisseveotollide, tuleb 
esitada 10% lisatagatis tollimaksu summalt, sellise kahetise piiranguga, et see lisatagatis ei saa 
kunagi olla alla 4 rubla hõbedas puudalt, ega ületada 15 rubla puudalt koos taaraga.

6.Täpsemalt otsustatakse, et juhtumil, kui asjast huvitatud pool esitab tagatise sularahas või 
riigipaberites, 1818 a otsuste määrused (§ 10) millised puudutavad tagatisi, jäävad oma jõusse, 
peale tagatise kõrgendamise 100 rublalt kuni 600 rublani Ag puudalt, millist nõutakse kaupade 
pealt, milliste sissevedu Venemaale on keelatud; tariifi kõrgendamine jääb kohustuslikuks kogu 
käesoleva kokkuleppe kehtivuse ajaks.  Sellisel viisil kaupadelt, milliseid on lubatud sisse vedada, 
esitatakse, nagu endisel ajal mitteläbivaadatavate kaupade suhtes, tagatise 50 rubla hõbedas, aga 
kaupadelt, millised on allutatud tolliülevaatusele ainult 4 rubla puudalt kaalult koos taaraga, peale 
sisseveomaksude.

7.Austria alamate endi vabast valikust hakkab sõltuma see, millisele neist kehtestatud 
kordadest hakatakse alluma, olenevalt sellest, kas nad esitavad tagatise sularahas või pöörduvad 
vene ärimeeste isikliku käenduse poole.

Venemaa valitsus säilitab seejuures enesele õiguse välistada isikliku tagatise andmisel need 
Austria alamatest, kes osutuvad südi olevateks tollimääruste rikkumises, milliseid peetakse 
Venemaal kehtivate seaduste järgi salakaubaveo katseteks, niivõrd, muidugi, kui see rikkumine 
konstateeritakse ettenähtud viisil. 

8.Endist korda muutvad määrused, millised sisalduvad ülalpool esitatud artiklites ja millised 
asendavad mõned 1818 aasta konventsiooni määratlused, pidades silmas  Brodyst Odessasse 
peetavat transiikaupade veo elavdamist, hakkavad olema kohustuslikud mõlematele kõrgetele 
lepingupooltele kuni 1852 aasta lõpuni ja mõlemad valitsused võimaldavad enesele käesoleval ajal 
astuda kokkuleppesse kas käesoleva akti pikendamiseks, või siis sellesse muudatuste tegemiseks, 
milliste hädavajadus võib kogemustest tekkida.

See juhtus Viinis 28 juunil (10 juulil) 1847 aastal.
 Louis Tegoborsky,   Charles B-on Kübeck-     Л. Тенгоборский,     Баронъ  Карль Кюбек-
  Conseiller prive         Kübeck. President         Тайный Советникъ   Кюбек, Президенть
de S.M. I´Empereur   de la Chambre                 Е.В. Императора        Австрийской
de Russie.                      Aulique                           Всероссийскаго.        Придворной
(L.S.)                             generale                          (М.П.)                          Генеральной
                                     d´Austriche.                                                              Палаты.



                                         (L.S.)                                                                   (М.П.)

*****

((Algab aasta 1849.a.))
Nr. 146.

1849 a. 29 mai (10 juuni). Vene vägede Austrias pidamise Konventsioon.

((F. Martensi kommentaar.))

Prantsuse 1848 aasta Veebruarirevolutsioon andis signaali üldisteks segadusteks kogu Lääne 
Euroopas. Kõikjal pika aja kestel ettevalmistatud liikumine tõusis pinnale ja andis end tunda 
eksisteeriva seadusliku korra kaitsjatele. Isegi Austrias eneses, risti vastu prints Metternichi 
neljakümneaastasele püüdlusele hoida ülal vana asjade korda, leidis Veebruarirevolutsioon eest 
kaastundliku vastukaja. Austrias algas 1848 aasta märtsis liikumine, milline viis selle riigi  kuristiku 
äärele. Peale ränka võitlust, milline nõudis palju ohvreid, kehtestus uus asjade kord, millisel oli 
enam rahva poolehoidu. 

Selle revolutsioonilise liikumise ohvriks langes prints Metternich. Kui vene asjur, Fonton, 
läks prints Metternichi juurde teatega Louis -Philippe troonilt kõrvaldamisest, prints hüüatas: „Ja 
nii, minu sõber, kõik on lõppenud!“ Kuid Fonton rahustas kantslerit, tõestades temale, et Louis-
Philippe langemisega peab Prantsusmaa ja Inglismaa vaheline liit purunema ise-enesest. Prints aga 
ei jaganud seda arvamust ja tulevik näis temale kõige tumedamates toonides. Kuid erilist lootust, 
uute hädade puhuks, pani prints Metternich Keiser Nikolai äraproovitud sõprusele Austria vastu. 
„Siin“, kirjutas Viinist Fonton 1848 aasta Veebruari alguses“oodatakse keisri sõna, kui tõelist 
päästerõngast“.

Tõesti, Venemaa oli valmis Austriale tegelikkuses oma sõprust ja ustavust tõestama. Kui 
prints Metternich tegi ettepaneku asutada Viinis „kokkuleppe keskus“ kolme põhja-monarhia vahel, 
Keiser Nikolai nõustus selle ettepanekuga ja kindral Bergile tehti ülesandeks sõita Viini. Kui prints 
Metternich tahtis salaja  anda Austria valitsusele mõningase rahasumma laenu, Keiser nõustus anma 
6 miljonit rubla hõbedas (Vt. Metternichi 20 jaanuari 1848 aasta kiri riigikantslerile.).

Vähe sellest: kui Austria valitsus palus Venemaa abi, et kaitsta oma huvisid, Keiser Nikolai I 
teatas, et  kui teda ründab Sardiinia liidus Prantsusmaga, „siis on kõik meie jõud valmis, et teid 
toetada“. Sellisel juhtumil hakkab Austria vastane sõda olema ka sõda Venemaa vastu. Kuid kuni 
selle hetke saabumiseni, Venemaa valitsus ei soovinud kauge Itaalia siseasjadesse sekkuda. Ta pidi 
säilitama oma jõud hulga lähema ohu vastu: Poolas ja Saksamaal. (Письмо гр. Нессельроде к 
князю Меттерниху от 7-го февраля 1848 г.).

Kuid toetus, millise prints Metternich Venemaa poolt sai, aitas kaasa tema langemisele 1848 
aasta märtsis. (Vt. Bulle. Geschichte der neuesten Zeit. Lpz. 1876, Bd, II, S. 9.). 14. märtsi kirjaga 
teatab prints Metternich Valitseja Keisrile oma langusest: „Enim ületamatu jõududest, asjaolude 
jõud, tegi lõpu minu pikale poliitilisele elule... Euroopa, Valitseja, on sattunud kriisi, milline ületab 
märkimisväärselt poliitilise liikumise, see on kriis sotsiaalses organismis eneses“. Metternich 
räägib, et ta nägi ette sündmusi ja püüdis kõigi jõududega seada neile tõkkeid, kuid kõik tema 
jõupingutused jooksid liiva. 17 märtsi kirjas krahv Nesselrodele prints Metternich väitis, et teda 
sidus krahviga „mõtete, printsiipide ja tegude ühtsus“. Prints lõpetab oma kirja järgmiste sõnadega: 
„Oma elu ma elasin, tehes ajalugu; ma kasutan oma viimaseid võimeid selleks, et koguda materjale, 
et see võiks olla kirjutatud kooskõlas tõega“.

Keiser Nikolai I tundis siiralt kaasa prints Metternichi erruminekule, kuna prints teadis ja 
oskas hinnata siiralt tema poolset poolehoidu Austria ja selle dünastia vastu. Koos printsiga, Keisri 
veendumusel, hukkus „terve süsteem suhteid, ideid, huve ja ühiseid tegevusi, millist, sellel uuel 
teel, millisel nüüd astus Austria monarhia, ja vaatamata tema valitsejate heale tahtele“, hakkab 



olama seda raske endisele tasemale taastada. (Письмо к кн. Меттерниху 23 -го марта 1848 г.).
Metternichi langemine peegeldus vahetult Austria ja Venemaa vahelistel vastastikustel 

suhetel. Segadused, avalikud ülestõusud ja pidevad ministrite vahetamised sundisid Venemaad 
suhtuma sündmustesse eriti ettevaatlikult. Keiser Nikolai I otsustas kohusetundlikult austada 
„Austria „sõltumatust ja puutumatust“ ja säilitada „range neutraliteet“. „Ta ei taha sõda pidada 
väljaspool Keiserriigi piire, ega sundida teisi teineteine vastu sõdima“. (Депеша к Медему 24-го 
марта 1848 г.).

Kuid Venemaa valitsus tunnistas endal olevat õigut kaitsta oma õigusi ja kindlustada riigis 
siserahu. Seda silmas pidades on mõistetav, et Pooalkate  liikumine Galiitsias ja Venemaa piiridel 
pani valitsuse kõvasti muretsema. Ta nõudis kõige energilisemal viisil uutelt Austria ministritelt, et 
nad võtaksid uue poolakate ülestõusu puhkemise vastu ärahoidmise meetmed.  Sel eesmärgil 
Venemaa valitsus rõhus tungivalt kartellikonventsiooni täitmisele. Ta kuulutas, 1848 aasta 
septembris Austria ministritele, et kui nad ei täida kohustusi, millised on enesele Austria võtnud, siis 
on suhete katkestamine Venemaaga ja Venemaa saatkonna Viini mittejättmine täiesti 
möödapääsmatu. ((Депеша гр. Нессельроде 13-го сентября 1848 г.). 

Prints Felix Schwarzenbergi ministeerium oli Venemaa nõudmiste pärast väga mures. 
Lõpuks prints Schwarzenberg ise tegi salaja ettepaneku Venema valitsusele, et see okupeeriks oma 
vägedega Galiitsia ja kehtestaks seal seadusliku korra. Kuid seda ettepanekut vastu ei võetud.  Seni 
kuni Austrias eneses teatud korda polnud kehtestatud, seni ei ole isegi teada, milline valitsemisvorm 
kehtestatakse, Venemaa valitsus ei leidnud võimaliku oma vägedega appi minna. (Депеша 10-го 
ноября 1848 г.). Muideks, ei saa öelda, et Keiser Nikolai suhtus eriti ebasõbralikult prints 
Schwarzengergi ministeeriumisse. Ei, ta tundis kaasa igale riigimehele, milline seadis enesele 
eesmärgiks taastada Austrias kindel seaduslik kord. Nii ta oli valmis väärikalt hindama prints 
Windischrätzi püüdlusi võitluses mässajate ja ühiskondliku korra vaenlastega.  Ta suvatses kiita 
täiesti heaks Fontoni sõnu, millised olid öeldud prints Windischgrätzile ja mis sisaldasid eneses 
printsi  tegevusele kaastunnet. Fontonil oli prints Windischgrätziga Hetzendorfis, Viini lähedal,  
väga huvitav jutuajamine. Prints võttis Venemaa asjuri vastu üpris armastusväärselt, kuid „ei 
püüdnud varjata sügavat muret, millise jäljed jätsid ta näole karmid kortsud. Meie vestluse kestel oli 
tal raske oma pisaraid tagasi hoida“. (Vt. Rogge. Oesterreich von Villagos bis zur Gegenwart, Lpz. 
1872, Bd. I, S. 6 etc.).

Prints Windischgrätz teadvustas väga hästi suuri raskusi, millistega tal tuli võidelda. 
„Ajaloost ei ole teada näidet, ütles ta Fontonile, et  mingi riik võis olla sellise lühikese aja kestel 
nõnda demoraliseerunud, kui meie oma: revolutsiooniline vaim haaras ja valdas masse, kui 
lumelaviin“.  Kui Fonton avaldas tema tegevusele Valitseja kaastunnet , tänas prints siiralt ja 
meenutas, et ta juba ammu ütles Keiser Nikolaile isiklikult välja oma kartused lähima tuleviku 
suhtes. Kuid, vaatamata kõigile raskustele, et lahendada oma ülesanne, prints arvestas sellega, et 
saavutab anarhia üle võidu. Ainiti, kui tema jõupingutusi ei oleks pärjanud edu, siis ta ei oleks 
jätnud pöördumata  „T. M. Keisri suuremeelse südame poole“. Valitseja kirjutas isiklikult 14 (26) 
oktoobri 1848 aasta  Fontoni depeššile vastuse sõnades: „ja ma vastan“ (kutsele) „ja nad ei eksi“, 
lootes Venemaa kaitsele.

On teada, et prints Windischgrätzi energia ikkagi ei teinud lõppu Austria Keisririigi 
sisemistele korratustele. Kui siis Viinis tal õnnestus saavutada mõneks ajaks korra, siis ikkagi 
Ungaris ja slaavlaste maadel käärisid ajud edasi ja avalik rahulolematus  võttis üha suuremaid 
mõõtmeid. Oli hetk, kui Austrias eneses parimad inimesed kahtlesid Keiserriigi terviklikkuse 
säilitamise võimalikkuses. Erilist ohtu kujutasid ungarlaste ja Austria slaavlaste separaatlikud 
püüdlused.

Venemaa valitsus nägi seda ohtu, kuid hetkekski ei lubanud enesele naaberriigi õnnetu 
olukorra omakasulikult ärakasutamise mõtet, et anda temale surmalöök. Keiser Nikolai I, kogu oma 
valitsemise aja kestel, jäi ustavaks endale valitud poliitika deviisile: „Otsekohesus ja ausus“ - vaat 
sõnad, millised ilutsesid Venemaa poliitilisel lipul.

Kuivõrd, tegelikult, need printsiibid lebasid selle ajajärgu Venemaa poliitika aluseks, võib 
näha paljudest omakäeliselt kirjutatud Valitseja märkustest tema välismaa agentide raportitele ja 



viimaste poolt saadud instruktsioonidest. Lõpuks, selle tingimusetult ausa suuna mälestusmärgiks 
võib olla erakordselt huvitav riigikantsleri 15 juuni 1848 aasta raport. Selles olulises aktis 
käsitletakse üksikasjalikult Austria sisemise laostumise põhjuseid ja määratletakse Venemaa asend 
Habsbourgide  dünastia võimu all olevate slaavi rahvaste separatistlike püüdluste suhtes. Venemaa 
valitsu eitab kategooriliselt arvamust, et justkui oleks saabunud  Austria monarhia eksisteerimise 
viimane tund. Valitseja Keiser ja kantsler olid täiesti üksmeelel selles, et Venemaa ei saa soovida 
endaga Austria slaavi maade liitmist. Selle kaudu oleks antud hoop „Venemaa suurele ühtsusele“, 
millkine on  põhjendatud  usu ühtsusele, ajaloolisele minevikule ja huvide solidaarsusele. Võtta 
oma koosseisu erinevaid religioosseid ja poliitilisi elemente, tähendanuks anda löök Venemaale ja 
selle poliitilisele ühtsusele. Kuid milline saab olema Austria slaavlastest elanikkonna saatus – see on 
küsimus, millise suhtes võib teha erinevaid spekulatsioone. 

Kooskõlas nende vaadetega tegutsesid Venemaa valitsuse esindajad Viini õukonna juures. 
Nõnda, kui 1848 aasta juulis tulid asjuri juurde kroaatia saadikud, et parun Jellatchitchi nimel 
kaevata ungarlaste poolse ahistamise üle ja et paluda Venemaa kaitset, siis Fonton teatas neile, et ta 
ei saa neid Venemaa valitsuse esindajana vastu võtta, ega ka ära kuulata. Ainult kui eraisik, saab ta 
anda neile sõbraliku nõuande, mitte loota Venemaa abile, millise poliitika on läbi ilmunud mõttest 
„ kaitsta Austria  Keiserriiki ja selle dünastja heaolu“. Venemaa valitsus, teatas Fonton, ei hakka 
sekkuma Austria siseasjadesse. (Депеша 11-го (23-го) июля 1848 года.).

Venemaa valitsuse usk Austria elujõudu, näis, et oli end juba õigustanud 1848 aasta lõpul, 
kui Austria troonile asus Keiser Francois Joseph ((Францъ Иосифъ)).  Sellest hetkest, räägitakse  
1848 aasta aruandest, „algab meie poliitilise asendi uus faas ja meie endiste suhete taastamine 
Austria valitsuse suhtes muutub üha enam ja enam tunnetatavaks“.

Keiser Nikolai I otsustas tõestada noorele Austria Keisrile, et ta on ikkagi veel imbunud läbi 
Habsbourgide dünastia suhtes neist sõpruse tunnetest, millised pandi aluseks 1833.a. 
Munchengraetzis sõlmitud liidule. Ungari revolutsioon, milline võttis 1849 aasta algusest peale 
äärmiselt ohtlikud mõõtmed, sundis Austria valitsust Venemaalt abi paluma. Keiser Nikolai ei 
taganenud temale varem antud lubadustest (vt. Nr. 139) ja liidu vene vägede korpus oli saadetud 
Ungarisse mässu maha suruma. 

Alljärgneva konventsiooni ülesandeks oli tagada Austria Keiserriigi terviklikkust kaitsma 
saadetud vene vägede toiduainetega varustamine.

***

T. M. Austria Keiser Ungari ja Böömimaa Kuningas palus T. M. Ülevenemaalise Keisri, 
Poola Kuninga abi, et rahustada Ungaris toimuvat mässu, milleks T. M. Ülevenemaaline Keiser 
väljendas oma nõusolekut. Selle tulemusel tunnistasid Nende Keiserlikud Majesteedid vajalikuks ja 
kasulikuks määratleda spetsiaalse konventsiooniga kõik see, mis puutub nende Vene vägede, 
millised astuvad Austria valduste piiresse, ülalpidamist ja toiduainete ja muude erinevate asjadega 
varustamist.

Selleks Nende Keiserlikud Majesteedid volitasid, aga nimelt:
T. M.  Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas:
Feldmarssal prints Varssavi, krahv Paskewitsch-Erivani, tegevväe ülemjuhataja, Pooal 

Kuningriigi Asevalitseja jne.
T. M. Austria Keiser: kindral-leitnant prints Schwarzenbergi, Ministrite Nõukogu Esimehe, 

Välisministri jne.
Nimetada omalt poolt jkomissarid selleks, et nad astuksid läbirääkimistesse selles asjas, 

otsustaks ja allkirjastaks juba eelnevalt vastuvõetud alustel konventsiooni.
Selleks feldmarššal prints Varssavi nimetas ja volitas omalt poolt :
Senatori kindral-leitnandi Guillaume de Renne, Püha Georgi 4-järgu, Püha Vladimiri 2-järgu 

Suure Risti ja samasuguse 4 -järgu kokardiga ordeni, Püha Anne 1-järgu Keiserliku krooniga 



kaunistatud, Preisimaa Teenete  ordeni kavaleri ja kes omab Sõjalise Vahvuse 2 järgu teenetemärki.
Kindral-major Serge de Boutourline, Püha Vladimiri 3-järgu ja sama ordeni kokardiga  4-

järgu, Püha Anna 2 järgu ordeni kavaler, kes omab Sõjalise Vahvuse  4 järgu teenetemärki, 
Preieimaa Punase Kotka 2-järgu ordeni kavaleri.

Theodore de Hilfferdingi, Välisministri, Riiginõuniku, Püha Wladimiri 4-järgu, Püha Anna 
2-järgu, keiserlikuku krooniga kaunistatud, Püha Stanslavi 1-järgu, Austria: Leopoldi  ja Raudse 
Krooni, Preisimaa Punase Kotka 3-järgu ordenite kavaleri.

Aga kindral-leitnant prints Schwarzenberg:
Kindral-leitnandi krahv Bernared Caboga, Austria Keiserliku Kuningliku Inseneride korpuse 

ülem, Salanõunik ka Tegevkammerhärra, Püha Anna 2-järgu, Püha Stanislavi 2-järgu Tähega 
ordenite ja Sõjalise Vahvuse teenetemärgi, Venemaa epee ((mõõga)) vapruse eest ja märgid: Rootsi 
Mõõga ja Mõlemate Sitsiiliate  Püha Georgi  ordeni kavaleri.

Rahandusnõuniku, õiguse doktori Fraensi ning
 Vanem Sõjalise Kommissari Francois Braunitzer von Braunthal, Parma ja Plaisance Constantini 
ordenite 1-järgi kavaleri; 

Kes peale oma volikirjade, millised leiti olevat ettenähtud vormis olevateks, vahetamist, 
otsustasid ja allkirjastasid järgmised artiklid:

Artikkel I. 

T. M. Ülevenemaaline Keiser annab T. M. Austria Keisrile abiks oma sõjajõudusid, et 
suuruda maha mässu Ungaris  ja Transilvanias ja saadab selleks abivägede kujul, osa oma täielikus 
relvastuses olevast armeest ja mis on varustatud kõigi vajalike sõjaliste abivahenditega.

Artikkel II.

Peale selle T. M. Ülevenemaaline Keiser võtab enda kanda vägede transpordivahenite ja veo 
kulud, samuti  palga maksmise, nii selle, millist väed saavad rahu ajal ja ka selle, milline 
määratakse neile lisaks sõja ajal. 

Artikkel III.

T. M.  Austria Keiser, omalt poolt, kohustub käskima varustada ilma mingi hüvituseta 
Venemaa Keiserlike vägesid, millised on saadetud Tema valdustesse, varustada kõige vajalikuga: 
toiduainetega, aga ka loomasöödaga, saata tasuta neile vägedele vajalikud veorakendid ja peale selle 
tagastada Venemaa Keiserlikule Valitsusele väljaminekud, milliseid nad teevad  mingi tarnetes 
puuduva hankimises natuuras või nende varude asendamisel, millsed on veetud välja T. M. 
Ülevenemaalise Keisri valdustest või siis hangitud ostude teel T. M. Austria Keisri valdustes, 
kooskõlas käesoleva konventsiooni Artikkel 27 sätetega.

Kohustused, millised  on võetud käesoleva Artikkel III lausete alusel Austria Keiserliku 
Valitsuse poolt, on üksikasjalikult sõnastatud alljärgnevates artiklites.

Artikkel IV.

Venemaa abivägede Austria valdustesse saabumise päevast, võtab selle Keisririigi valitsus 
enesele nende vägede toiduainetega varustamise eest hoolitsemise vastavalt 22 aprilli (4 mai) 1849 
aasta tariifi järgi, mis on sellele aktile lisatud tähe A all; milline tariif kõiges oma sisus moodustab 
lahutamatu osa käesolevast konventsioonist koos järgmiste muudatustega:

1.Kolme portsu loomaliha ja viina, milline on määratletud nädalaks rivisõdurite ja kahe 
portsu asemele, millised on määratud abiteenistuse ametijärkudele, antakse edaspidi välja kõigile 



ühtmoodi viis portsu loomaliha ja viina nädalas.
2.Hobused, millised asuvad proviantide aitade juures saavad 3 garneci ((3,28 liitrit)) kaera, 2 

4/30 garneci asemel, kui nad veavad koormatud vankreid.
Märkus. 1. Juhtumil, kui Venemaa armee ülemjuhataja leiab vajaliku olevat anda käsk 

loomaliha ja viina lisaportsude väljaandmiseks, peale eelmainitud viie portsu, siis selle lisaportsu 
eest tasub Austria Valitsus.

Märkus 2.Sõltumatult tariifis mainitud artiklites määratletu, võib vene vägedele tervise 
säilitamiseks olla välja antud pipart ja äädikat  Venemaa Sõjaväe Määrustiku §§ 7, 8, 9  alusel. (See 
määrustik lisatakse allpool tabelis tähe B all);  igal juhul võib see olla välja nõutud vaid 
Ülemjuhataja ettekirjutuse alusel.

Märkus 3. Sõjaväele toiduks tarvitusele minevatele kariloomadele määratakse tasuta 
kasutamiseks karjamaad. 

Artikkel V.

Austria Valitsus annab tasuta:
a)laagritele küttepuud ja õled;
b)pagariahjud, kütte ja kõik juurdekuuluva, et küpsetada leiba ja kuivikuid.

Artikkel VI.

Kui väed paigutatakse sõjaseisukorda, siis neil hakkab olema õigus, sarnaselt Austria 
sõduritele, saada oma majaperemeestelt korteri, valgustuse, kütte ja õled. Vägedele eraldatakse 
korterid piletite alusel, milliseid annavad välja kohalikud võimud.

Artikkel VII.

Venemaa Armee Ülemjuhatuse äranägemise järgi asutatakse vene laatsaretid, millistele 
Austria Valitsus on kohustatud tasuta andma:

a)viisaka hoone;
b)mööbli ja vajalikud vahendid, nii ka riided haigetele, kui vene laatsarettidel tekib nende 

järgi vajadus;
c)medikamendid, milliseid hakkavad vajama venelased, kui ainult sellised medikamendid 

asuvad  Austria farmakopöas ((Ametlik ravimite valmistamist, kontrollimist ja säilitamist käsitlev 
teos)).

d)puhas pesu ja teised laatsaretis kasutatavad esemed.
e)haigete hooldus sellele aktile lisatud tabeli täht C põhjal, vene tariifi järgi.
Märkus. Iga Vene laatsareti juures hakkab asuma Austria komissar, kes hakkab täitma kõiki 

nõudmisi, milliste järgi tekib vajadus ja milliseid hakkavad  esitama Vene ülemused, kes juhatavad 
laatsaretti selle sama ülemuse vastutuse ja allkirjaõigusega; kuid Austria komissar hakkab samal ajal 
esitama oma Ülemkomissarile ettekandeid neile hangitud varude kohta.

Austria komissaridele, kes asuvad Vene laatsarettide juures, tehakse ülesandeks jälgida 
laatsarettidele tarnitud esemete õige kasutamise üle.

Artikkel VIII.

Neis kohtades, kus ei ole Vene laatsarette ja kus asuvad Austria laatsaretid, majutatakse vene 
haiged neisse viimastesse ja neid hooldatakse Austria tariifi järgi, erandiks leib, millist antakse välja 
vene laatsarettide tariifi järgi. Mis aga puudutab tervenenuid, siis need hakkavad saama toitu vene 
tariifi järgi. 

Märkus. Nii, nagu Austria tsiviil-laatsarettides, võib olla, ei ole mitte alati võimalik anda 
kõiki asju, millised on loetletud vene tariifis, siis selline sellest kõrvalekaldumine on lubatud.



Artikkel IX.

Austria Valitsus annab tasuta kasutamiseks, järgmiste esemete vedamiseks:
a)Toiduained ja loomasööt, millist veetakse Venemaalt või Poola Kuningriigist, piirist kuni 

veoste sihtpunktini.
b)Toiduained, loomasööt ja igasugune lahingumoon, kui Venemaa sõjaväe veovahenditest ei 

piisa; sel juhul, ainiti,  peavad nõudmised olema võimalikult piiratud.
c)Haigete ja laatsarettidele kuuluvate esemete veoks.
d)Lahinguväljalt haavatute äraveoks.

Artikkel X.

Voore antakse mitte teisiti, kui teekonnalehtede esitamisel, millised on allkirjastatud 
korpuste komandöride, Peastaabi ülema või armee valves oleva kindrali poolt. Nende kindralite 
allkiri peab olema kinnitatud Austria komissari poolt. Seepärast peavad Austria komissarid 
kinnitama ülalpool mainitud allkirjad trükitud blankettidel. Aruanded teekonnalehtede-blankettidega 
edastatakse Austria komissaridele.

Voori saanu peab teekonnalehte esitades andma allkirja. 

Artikkel XI.

Peakorteri juures hakkab asuma piisav hulk hobuseid ja veovankreid ning sõjaväe posti 
kullereid, kes peavad sidet pidama Peakorteri ning tavalise postiteenistuse vahel. Kui aga Vene 
armee liikus sellises suunas, kus tavalist postitteenistust ei ole, siis Austria Valitsus kohustub tasuta 
eraldama postihobuseid sõjaväe posti veoks lähimasse postijaama. 

Artikkel XII.

Peale selle annab Austria tasuta kasutada:
a)raudteed, et vedada vägesid, sõjamoona ja hädavajadusel ka toiduaineid;
b)postivõrgu, et saata tasuta kirju ja kroonu pakette.

Artikkel XIII.

Kuigi Ülemjuhataja võttis vajalikud meetmed, et varustada armeed Venemaalt veetava 
sõjamoonaga, siiski kohustatakse, selle ammendumisel, ka Austriat saatma tasuta sarnast moona 
oma vabrikutest ja nõnda palju, kui seda ta enda vahendid lubavad tarnida.

Artikkel XIV.

Austria Valitsus asutab laod paikades, millised on selleks määratud Vene armee ülemjuhataja 
poolt ja varustab need mainitud Ülemjuhataja juhiste järgi, toiduainete liigi ja hulga suhtes.

Artikkel XV.

Toidumoon, milline on tarnitud Venemaa Valitsuse poolt, paigutatakse Austria magasi-
aitadesse, millistest antakse need allkirja vastu välja; kuid seda provianti ei anta välja teisiti, kui 
Venemaa Ülemjuhataja loal.

Artikkel XVI.



Magasi-aidad asuvad Austria ülemuste juhatamise ja vastutuse all; ainiti iga pea-aida juures 
hakkavad asuma vene ohvitserid või ametnikud, et lihtsustada suhteid vägedega ja et vältida 
igasuguseid korralagedusi ja arusaamatusi.

Artikkel XVII.

Toiduainete vastuvõtmine magasi-aidast teostatakse proviandi-korralduste (Forderung) 
alusel, millised on trükitud  sellele aktile lisatud tabel tähe E all kujundatud vormis;  neil 
korraldustele peab olema nimetatud ära see isik, kellele on tehtud ülsandeks vastu võtta proviant ja 
selle vastuvõtmisel ta annab oma allkirja.

Sellest korraldusest sõltumatult, isik, kes võtab proviandi vastu, peab esitama toiduainete 
nimekirja (Verpflegungs-Journal) ((toiduainete raamat, zurnaal)) selle akti juurde lisatud tabelis tähe 
F all kujundatud vormis, ja milline on allkirjastatud polgu komandöri poolt, platskomandandi või 
teise, sellist õigust omava  ohvitseri poolt.

Need korraldused on vaid tõendiks, millise kuupäevani provianti väljanõudev väeüksus oli 
varem varustatud . Austria ladude ülemused märgivad proviandi-korraldustele nende poolt vägedele 
välja antud  proviandi liigi ja hulga ning kupäeva, milliseni see proviant on sõjaväe toitmiseks välja 
antud. Peale sellise märke tegemist, lao ülem tagastab toiduainete vastuvõtjale proviandi-
korralduse, milline peab olema viimase tõendiks järgmises laos.

Artikkel XVIII.

Toiduainete saamisel laost või kohalike võimude käest, peab vastuvõtja esitama 
allkirjalehed, millised on trükitud  kahes eksemplaris, selle akti juurde lisatud tabel G tähe all 
kujundatud vormis; neist ühel eksemplaril hakkab olema kirje : Duplicata. Sellise kirjeta eksemplar 
jääb ülemustele või proviandi välja andnud isikule; dublikaat aga saadetakse Austria peakomissari 
poolt Venemaa Intendanditeenistusse, et omal ajal kontrollida seda polkude toiduainete-raamatute 
järgi.

Märkus. 1. Mitte mingil juhtumil ja mitte mingil ettekäändel ei lubata naturaalseid 
toiduaineid asendada rahaga.

Märkus 2. Toiduainete väljaandmine juba möödunud aja eest lubatakse ainult sel määral, mil 
see on lubatud Venemaa Sõjamäärustiku § 44 ja 45 (Lisa tabel täht H all) alusel. 

Artikkel XIX.

Sõltumatult Austria Peakomissarist, kes peab olema Vene Armee Ülemjuhataja juures, 
komandeeritakse Austria komissarid korpuste komandöride ja väeosade ülemate juurde, kõikjale, 
kus Ülemjuhataja peab seda vajalikuks. Need komissarid peavad olema varustatud oma Valitsuse 
poolsete vastavate volitustega, selleks, et nad võiksid tegutseda enda nimel, ootamata ära 
spetsiaalseid ettekirjutusi igasuguse ette tuleva juhtumi puhul. Need komissarid hakkavad 
vahendajateks sõjaväe ja kohalike võimude vahel.

Artikkel XX.

Austria Peakomissar esitab kaks korda nädalas Venemaa armee Ülemjuhatajale üksikasjaliku 
ettekande ladude seisundist ja samal ajal saadab selle ettekande koopia Venemaa armee Kindral-
Intendandile. 

Artikkel XXI.



 Vene vägede Ülemjuhataja käsuga armeele keelatakse nõuda nii kohalikelt võimudelt, aga ka 
riigi aitadest, aga samuti elanikelt endilt, mingeid tarneid, milliseid ei ole käesoleva 
konventsiooniga ette nähtud. 

Vägedele on keelatud otse või ilma Austria  komissaride vahenduseta pöörduda nõudmistega 
võimude poole.  Kui aga sarnased nõudmised olid tehtud, siis kohalikud võimud peavad 
viivitamatult teatama neist Austria Kindralkomissarile, kes asub Venemaa armee Ülemjuhataja 
juures.

Märkus. See piirang ei puuduta toiduainete väljanõudmist ladudest, milliste nõudmistega 
võivad väed otse pöörduda Austria ametniku poole (Magasinier), kes peab asuma iga sellise magasi-
aida juures.

Artikkel XXII.

Kohtades, kus tekib vajadus, määratletakse vene plats-komandandid, kes hakkavad olema 
vahendajateks vägede ja kohalike võimude vahel, ainiti mitte mingil viisil  piiramata nende viimaste 
võimu, linnas viibida võivast Austria komandandist alamat. 

Artikkel XXIII.

Austria lubab Venemaa Keiserlikul Valitsusel kogu sõja kestel vabalt vedada selle piiridesse 
kõiki toiduaineid, eranditult sõjaväele, samamoodi ka sõjamoona, isegi neid, milliste sissevedu on 
Austria seadustega keelatud; kuid selleks, et hoida ära olulist kuritarvitust, antakse Austriale õigus 
jälgida mainitud varude sisseveo üle.

Artikkel XXIV.

Austria Valitsus hakkab sõja ajal kasutama nii toiduainete ostude tegemise, kui ka nende 
vabalt väljaveo õigust nii Venemaal, aga ka Poola Kuningriigis. Venemaa Valitsus omalt poolt  
hakkab samuti osutama selles kaasabi, kuid jätab enesele, kuritarvituste ärahoidmiseks, järelvalve 
õiguse.

Arrtikkel XXV.

Austria Valitsus kohustub tagastama Venemaa Valitsusele kõik Venemaalt Austriasse alates 
14 (26) maist  toimetatud toiduainetele tehtud kulud; see tasumine teostatakse viivitamatult peale 
arvete esitamist ning kontrollimist, milliste järgi toiduainete hind tunnistatakse õiglaseks  Venemaa 
vägede ülemjuhataja poolt; tarnitud toiduainete hulk tõendatakse Austria ladude poolt esitatud 
kviitungite põhjal, milliste järgi olid toiduained välja antud.

 Ülalmainitud kontroll peab olema teostatud hiljemalt kahe kuu pärast, peale arvete 
esitamist.

Märkus. Juhtumil, kui toiduained olid kasutatud ära enne nende jõudmist Austria aitadesse, 
kuid  vägede Austria territooriumil asumise ajal, siisi arvetel peab olema näidatud ära vastuvõtja 
nimi ja perenimi, polgu nimi, inimeste ja hobuste arv, kellele toiduained välja anti, nende toidul 
viiibimise aeg ja välja antud toiduainete hulk.

Need arved tõestatakse Venemaa armee ülemjuhataja poolt.

Artikkel XXVI.

Toiduainete eest tasumine, millised olid kohale toimetatud Venemaa Valitsuse poolt 14 (26) 
maist või hiljem, peab järgnema kolme kuu pärast peale arvete esitamist. Arvetele lisatakse tõendid 
ja dokumendid millistest on räägitud eelmises artiklis.



Artikkel XXVII.

Juhtumil, kui Austria komissaride suhtes, Keiserlik Kuninglik Valitsus ei oma võimalust 
magasi-aitade või teiste õigete meetmete abil* hankida vene vägedele hädavajalikke toiduaineid ja 
loomasööta, või siis kui oli isegi tagatud igapäevane vägede toiduainetega varustamine, kuid need 
olid jäetud ilma toiduainete ja loomasööda varudest, millist oli tarvis nende vägede edasiliikumiseks 
ja kui Venemaa vägede Ülemjuhatus, selleks, et seda muuta, oli sunnitud osta provianti Venemaa 
armee kassa arvelt, on Austria kohustatud hüvitama sellele asjale tehtud kulutused kolme kuu 
pärast, peale arvete esitamist, millised on tõestatud Venemaa vägede Ülemjuhataja poolt, eeskirjade 
järgi mis on sõnastatud Artiklites 25 ja 26.

Nende tarnete tegemise juures võivad viibida Austria Valitsuse poolt komandeeritud 
ametnikud, et veenduda hindades, milliste alusel ostud tehti.

*)Märkus. Rekvireerimise süsteemi loetakse õigeks toiduainetega varustamise meetmeks 
vaid siis, kui rekvireerimist teostatakse vastavate võimude poolt, kuid mitte siis, kui mingi maakond 
või ringkond on osutatud vägedele, et sellest toiduaineid koguda.

Artikkel XXVIII.

Kõik ülalnimetatud maksed peavad olema teostatud kullas, hõbedas või vekslitega 
peamistele kaubalinnadele või Austria assignaatidega, päevakursi järgi.

Raha asemel võib olla vastu võetud Wieliczka ja Bochnia soolakaevandustest saadud sool, 
hinnaga, millist makstakse praegu Poola Kuningriigi poolt, kuid selliselt, et selle soola hulk 
määratletakse proportsionalselt Kuningriigi vajadustega kooskõlas.

Artikkel XXIX.

Venemaa poolt enne 14 (26) maid ja hiljem tarnitud proviandi eest võib olla vastu võetud 
ajutised Austria Valitsuse kviitungid, kuid sellise arvestusega, et peale sõja lõppu asendab Austria 
need kviitungid riigi obligatsioonidega, millised kannavad protsente koos kustutamisega.

Artikkel XXX.

Venemaa armee ülemjuhataja astub suhetesse piirkonna kõrgemate võimudega, et rajada 
armee selja taha sõjatee koos puhkepeatustega.  Nende teede äärde rajatakse Venemaa armee 
ülemjuhataja poolt määratud kohtadesse  magasi-aidad toiduainetega; iga puhkepaiga juures hakkab 
olema heina ja õlgede ladu, kuid peamiselt heinale. 

Artikkel XXXI.

Kui mässajate hulgas, kes on vangi võetud, osutuvad olevat mõlemate käesoleva 
konventsiooni sõlminud riikide alamad, siis need antakse välja kuuluvuse järgi. Seda meedet 
laiendatakse ka sõjaväest deserteerunute üle.

Käesoleva konventsioon kinnitatakse ühelt Kindral-Feldmarššali, Prints Varssavi ja teiselt 
Kindral-Leitnandi, Prints Schwarzenberg poolt ja nende deklaratsioonid selles asjas vahetatake 
Venemaa Keiserliku armee Peakorteris kolme nädala pärast või kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks mõlemate poolte komissarid allkirjastasid selle konventsiooni, lisades 



sellele oma vapipitsatid.
See juhtus Varssavis 29 mail (10 juunil) 1849 aastal.

 G. de Roenne. Bern. Comte Caboga  В.Ренне. Генералъ-Лейтенанть
 S. de Boutourline.              L.-General.          С.Бутурлинъ. Гр. Бернардъ Кабога.
 F. Hilfferding. Maur. Fraenz´l.             Ф. Гильфердингъ.   Мавр. Френцель.

 F. Braunizer.                                                   Ф. Брауницеръ.

T. M. Austria Keisri erilise korralduse jõul, 
Meie Tegev Salanõunik, Kindral-Leitnant, Ministrite Nõukogu Esimees,  Tema  Majesteedi 

Õukonna ja Välisasjade Minister, Prints Felix Schwarzenberg, kinnitame ja ratifitseerime 
ülalesitatud konventsiooni, milline on sõlmitud Varssavis 29 mail (10 juunil) 1849 aastal, lubades 
selle Tema Majesteedi Valitsuse poolset täpset ja õiget täitmist.

Selle kinnitamiseks on ka see deklaratsioon meie poolt allkirjastatud, lisades sellele ka 
Välisministeeriumi pitseri.

See juhtus Viinis 21. juunil 1849 aastal.
(L.S.) F. Schwarzenberg T.M. L. (М.П.)Шварценберг. Ф.М.Л. 
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