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TRAKTAT ANEKSJI KOREI PRZEZ JAPONI
22 SIERPNIA 1910r
Proklamacja
Pomimo szczerych i pracoch onnych reform korea skiej administracji, które to Rz dy
Japonii i Korei prowadz od ponad czterech lat realizuj c Porozumienie z 1905, istniej cy
system rz dów w tym kraju okaza si niewystarczaj cy dla zachowania publicznego
porz dku i spokoju; dodatkowo, ca y pó wysep ogarni ty jest duchem podejrzliwo ci i
obawy.
W celu utrzymania pokoju i stabilno ci w Korei, dla pomy lno ci i dobrobytu
Korea czyków, jak równie aby zapewni bezpiecze stwo i wytchnienie osiad ych
obcokrajowców, sta o si ca kowicie jasne, e absolutnie niezb dne s fundamentalne
zmiany w samym sposobie rz dów. Rz dy Japonii i Korei, b
c przekonane o nagl cej
konieczno ci wprowadzenia reform odpowiadaj cych potrzebom sytuacji, jak równie
zapewnienia dostatecznej gwarancji na przysz
, zawar y, za zgod Jego Cesarskiej Mo ci
Cesarza Japonii i Jego Cesarskiej Mo ci Cesarza Korei, wyra on przez pe nomocników,
traktat zapewniaj cy ca kowite przy czenie Korei do Cesarstwa Japonii. Na mocy tego
wa nego aktu, który wejdzie w ycie wraz z opublikowaniem 29 sierpnia 1910, Cesarski
Rz d Japonii podejmie ca e rz dzenie i administracj Kore , i niniejszym oznajmia, e
kwestie zwi zane z obcokrajowcami i zagranicznym handlem w Korei b
prowadzone
zgodnie z nast puj cymi zasadami […]:

Traktat
Jego Cesarska Mo Cesarz Japonii i Jego Cesarska Mo Cesarz Korei, maj c na wzgl dzie
szczególne i bliskie stosunku pomi dzy ich krajami, po daj c rozwoju wspólnego bogactwa
obu narodów, i by zapewni trwa y pokój na Dalekim Wschodzie, b
c przekonanymi e
cele te najlepiej mo na osi gn poprzez przy czenie Korei do Cesarstwa Japonii,
zdecydowali si zawrze traktat takiego przy czenia, i wyznaczyli ku temu
pe nomocników, to jest, Jego Cesarska Mo Cesarz Japonii Wicehrabiego Genera aRezydenta Terauchi Masatake, a Jego Cesarska Mo Cesarz Korei Premiera Yi Wang-Yong,
którzy po wspólnej naradzie i rozwa eniu, zgodzili si na to, co nast puje:

Artyku 1.
Jego Cesarska Mo Cesarz Korei dokonuje ca kowitego i trwa ego przekazania Jego
Cesarskiej Mo ci Cesarzowi Japonii wszelkich praw suwerennej w adzy nad ca ci Korei.
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Artyku 2.
Jego Cesarska Mo Cesarz Japonii akceptuje przekazanie wspomniane w powy szym
artykule, i zgadza si na ca kowite przy czenie Korei do Cesarstwa Japonii.

Artyku 3.
Jego Cesarska Mo Cesarz Japonii udzieli Ich Mo ciom Cesarzowi i ex-Cesarzowi, jak
równie Jego Cesarskiej Wysoko ci Ksi ciu Koronnemu Korei, ich ma onkom i dziedzicom
tytu ów, godno ci i honorów, w ciwych ich rangom, jak równie corocznych dotacji,
wystarczaj cych dla utrzymania takich tytu ów, godno ci i honorów.

Artyku 4.
Jego Cesarska Mo Cesarz Japonii udzieli równie w ciwych honorów i traktowania
cz onkom Cesarskiego Domu Korei oraz ich dziedzicom innym ni ci, wymienionym w
powy szym artykule, jak równie funduszy, niezb dnych dla utrzymania takich tytu ów i
traktowa , jakie zostan nadane.

Artyku 5.
Jego Cesarska Mo Cesarz Japonii nada tytu y i dotacje pieni ne tym Korea czykom,
których przez wzgl d na chwalebn s
, mo na uzna za zas uguj cych na takie
szczególne wyró nienie.

Artyku 6.
W konsekwencji wspomnianego wy ej przy czenia Rz d Japonii przyjmie ca
rz dów i
administracji Korei oraz podejmie wysi ki w celu udzielenia pe nej ochrony osobom i mieniu
Korea czyków przestrzegaj cych obowi zuj cych praw, aby zapewni dobrobyt wszystkim
takim Korea czykom.

Artyku 7.
Rz d Japonii, w takim stopniu w jakim okoliczno ci na to pozwol , zatrudni w japo skiej
bie publicznej w Korei tych Korea czyków, którzy akceptuj lojalnie i w dobrej wierze
nowe rz dy, i którzy posiadaj kwalifikacje odpowiednie to takiej s by.
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