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LIETUVOS TAIKOS SUTARTIS SU RUSIJA. 

ia pridedamas Lietuvos taikos sutarties su Rusija tekstas, pasirašytas Maskvoje t kstantis devyni 
šimtai dvidešimtais metais liepos m nesio dvylikt  dien  Demokratin s Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb s galiotini  iš vienos šalies ir Rusijos Socialistin s Federacin s Taryb  Respublikos 
Vyriausyb s galiotini  iš kitos šalies, t  pa i  met  rugpj io m nesio šešt  dien  yra ratifikuotas 
Demokratin s Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo, einant laikinosios Lietuvos Valstyb s 
Konstitucijos § 4, ir šiuo skelbiamas Demokratin s Lietuvos Respublikos statymu. 

 
A. Stulginskis 

Ein s Respublikos Prezidento Pareigas 
Steigiamojo Seimo Pirmininkas. 

 
Kaunas,  D-ras. K. Grinius 
1920 met  rugs jo m nesio 9 dien    Ministeris Pirmininkas. 
 
 
 

LIETUVOS TAIKOS SUTARTIS SU  
RUSIJA. 

 
LIETUVA iš vienos šalies ir RUSIJA iš antrosios, b damos tvirtai pasiryžusios teise ir teisingumu 

pagristi patvarius pamatus ateities savitarpio santykiams, kurie abiem valstyb m Ir j  gyventojams 
suteikt  vis  rimties ir gero kaimyn  sugyvenimo lab , nusprend  tam tikslui prad ti tarybas ir 
paskyr  savo galiotiniais: 

 
LIETUVOS DEMOKRATIN  RESPUBLIKA — 

 
Tom  NARUŠEVI I ,  
Petr  KLIM .  
Simon  ROZENBAUM ,  
Juoz  VAILOKAIT  ir  
Vytaut  RA KAUSK  

 
ir 

 
RUSIJOS FEDERACIN  SOCIALISTIN  TARYB  RESPUBLIKA — 

 
Adolf  JOFF . Abraomo s n , 
Julijona MARCHLEVSKl Juozapo s n  ir 
Leonid  OBOLESK  Leonido s n . 

 
Pažym tieji galiotiniai, viens kitam pateik  savo galiojimus ir pripažin  juos esant sustatytus 
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tinkama forma ir reikiama tvarka, susitar  d l ši  dalyk : 

 
STRAIPSNIS I. 

 
Remdamasi Rusijos Federacin s Socialistin s Taryb  Respublikos paskelbt ja vis  taut  teise 

laisvai apsispr sti ligi joms visiškai atsiskiriant nuo valstyb s, kurios sud tyje jos yra, Rusija be 
atodair  pripaž sta Lietuvos Valstyb s savarankiškum  ir nepriklausomyb  su visomis iš tokio 
pripažinimo einan iomis juridin mis s km mis ir gera valia visiems amžiams atsisako nuo vis  
Rusijos suvereniteto teisi , kuri  ji yra tur jusi Lietuvi  tautos ir jos teritorijos atžvilgiu. 

Kad Lietuva buvo kuomet priklausiusi Rusijai, tas faktas neuždeda Lietuvi  tautai ir jos teritorijai 
joki  pareig  Rusijos link. 

 
STRAIPSNIS II. 

 
Valstyb s siena tarp Lietuvos ir Rusijos eina:  
Prasid dama nuo tos vietos, kur Gorodniankos up  teka  Bobro up , tolumo 2 varstai  rytus nuo 

arnaliaso kaimo Gorodniankos upe tarp Chmelnik  – Chmelevkos ir Lenk  – Olšos kaim ; nuo ten 
sausuma  Veselavo kaimo piet  šon ; nuo ten bevardžiu Kamenos up s intaku iki tos vietos, kur 
tasis intakas teka  min t j  Kamenos up  tolumo apie varst  nuo Veselavo kaimo. Toliau Kamenos 
up s t kme aukštyn tolumo apie varst ; nuo ten sausuma maždaug vals iaus valdybos link kaime 
Nerastnaja ligi pat bevardžio Sidros up s intako versmi ; toliau tuo intaku iki jo santako su Sidra 
tolumo apie varst  nuo Siderkos kaimo; nuo ten Sidros (Siderkos, Sidnankos) t kme tarp.Šešt k  ir 
Siderkos kaim , pro Sidros miestel , tarp Juraši  ir Ogorodnik  kaimu pro Beniaši  kaim , pro 
Litvinkos kaim , tarp Zveran  ir Timan  iki Lov ik  kaimo; nuo ten sausuma  Valkuši  kaimo piet  
šon ; nuo ten  upranavo kaimo šiaur s šon ; toliau  aukštum , kurioj stovi trigonometrinis 
punktas (108,0) tolumo apie varst   pietus nuo Navodieli  kaimo; toliau  Tol i  sodyb  šiaur s šon  
tolumo maždaug varstas  šiaur  nuo j ; nuo ten  Dubavosios kaimo piet  šon ; toliau Induros upe, 
pro Luški  kaim , pro Induros miestel , pro Prokapavi i  kaim , pro Bieliavo kaim ; toliau Lašos upe 
pro Babraunink  kaim  ir toliau šita upe iki jos santako su Svislo im. Toliau Svislo ies upe iki jos 
santakos su Nemunu; nuo ten Nemunu ligi Berž nos (Berezinos) up s žio i , Berž nos Islo ies ir 
Voložinkos up mis, Voložino miesto vakar  šonu, Brilk , Burlok  (Burmok ) ir Polikš iauš iznos 
kaim  šiaur s šonu; nuo ten  šiaur s rytus Mielaši  ir Gintauš iznos (Menžikauš iznos) kaim  ryt  
šonu tolumo apie varst  niuo j ; toliau i šiaur s rytus  Cholchlo miesto vakar  šon  tolumo apie 
varst  nuo jo; toliau Suchanarovš iznos kaimo vakar  šonu tolumo apie varst  nuo jo. Nuo ten siena 
pasuka  šiaur s rytus  Berezovc  kaimo vakar  šon  tolumo nuo jo apie vien  varst ; toliau  šiaur s 
rytus Vaskau i  kaimo vakar  šonu; nuo ten Lialkovš iznos kaimo vakar  šonu tolumo apie vien  
varst  nuo jo; nuo ten pasuka i šiaur ,  Kuliauš iznos kaimo vakar  šon  ir nuo ten  šiaur  tarp 
Dreni  ir Žerlok  kaim ; nuo ten i šiaur s vakarus Garavinos kaimo ryt  šonu ir Adomavi i  kaimo 
vakaru šonu; toliau  Mislevi i  kaimo ryt  šon ; toliau Buchovš iznos kaimo ryt  šonu  Molode nos 
stot , kuri  perkerta taip, kad geležinkelio Vilniaus–Molode nos–Lydos linija lieka Lietuvos teritorijoje, 
o geležinkelio Vileikos–Molode nos–Minsko linija Rusijos teritorijoje; nuo ten Buchovkos upe iki jos 
santako su Uša; ta upe iki Ušos kaimo; nuo ten pasuka  šiaur s rytus ir eina sausuma Slobodkos, 
Dolgosios, Prentos kaimu vakar  šonu; nuo ten Naro ies upe ir prie eremš icos kaimo tolumo apie 
varst  nuo jo pasuka i šiaur  ir eina Bliados ežero ryt  šonu; tolumo apie varst  nuo jo eina  šiaur  
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per Miastros ežer  ir iš jusi iš šio ežero sausuma tarp Pikol i  kaimo iš vakar  šono ir Min iaki  
kaimo iš ryt  šono; toliau;  šiaur  ir Volo ako kaimo vakar  šonu tolumo apie varst  nuo jo; nuo ten 
 šiaur .per Medžioto ežer   Pšegrodo kaimo vakar  šon  tolumo maždaug vienas varstas nuo jo; 
nuo ten  Medžiolos up s versmes ir ta upele iki jos santako su Dysna; nuo ten siena eina sausuma  
šiaur s rytus  Baravosios kaimo vakar  šon  tolumo maždaug varstas nuo jo; toliau  šiaur s rytus 
per Mykoliški  ežer ; toliau Niš iankos upe iki Ozirai i  ežero paralel s,  Repiš ios vienas džio 
vakar  šon ,  Zamošies vakar  šon , Žalvos ežer , Žalvos upe per Driv t  ežer   Ceno (Cno) ir 
Nespižos ežer ; toliau  šiaur  per Niedriavo ežer  ir nuo šio ežero Drujos upe ligi ji perkerta Kauno 
gubernijos sien  ir toliau  Dauguvos up  ties Šafranavo palivarku. 

 
Pasteb jimas 1: Lietuvos siena su Lenkais ir Lietuvos siena su Latviais bus nustatyta 

susitarus su šiomis valstyb mis. 
 

Pasteb jimas 2: Valstyb s sien  tarp abiej  susitarian i  šali  turi gamtoje išvesti ir 
pasienio ženklus pastatyti tam tikra komisija iš lygaus abiej  šali  atstov  skai iaus. Vesdama 
ir nustatydama sien , min toji komisija vaduojasi etnografijos ir ekonomijos ypatyb mis, 
laikydamasi kiek gal dama gamtos teikiamosios sienos; gyvenamieji punktai turi, kiek tai 
galima, ištisi eiti vienos kurios valstyb s sud tin. Tais atvejais, kai siena vedama ežerais, 
up mis ir perkasais, ji eina ežer , upi  ir perkas  viduriu, jei šia sutartimi n ra kitaip sulygta. 

 
Pasteb jimas 3: Šiame straipsnyje siena .nubr žta raudona linija pridedamajame 

žem lapyje. 
 
Jei žem lapis nesutinka su tekstu, sprendžiamos reikšm s turi tekstas. 
 

Pasteb jimas 4: Iš pasienio upi  ir ežeru yra draudžiama dirbtinai nuleisti vanduo, jeigu 
per tai gali nusl gti vidutinis vandens paviršis. 

 
Toms up ms ir ežerams laiv  plaukiojimo ir žvejojimo tvark  ir s lygas nustato tam tikras 

sutarimas; žvejojimo b das t ra leidžiamas tiktai tas, kurs nenaikina žuv  apsto. 
 
 

PRIEDAS. 
(Žem lapis). 

 
 

STRAIPSNIS III. 
 
Pasieni  saugojimo s lygos, taipo pat muitini  ir kiti su tuo surišti klausimai bus sutvarkyti atskiru 

susitarian iu šali  sutarimu po to, kai skirian ios Lietuv  ir Rusij  okupuotosios vietos bus atvaduotos 
iš okupacijos. 

 
STRAIPSNIS IV. 
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Abi susitarian ios šalys apsiima: 
1. Neleisti savo teritorijoje kurtis ir b ti vyriausyb ms, organizacijoms arba grup ms, kurios statosi 

sau tiksl  ginklu kovoti prieš antr  susitarian i  šal . Taipo pat neleisti savo teritorijoje kalbinti ir 
mobilizuoti žmones  t  vyriausybi , organizacij  arba grupi  kariuomen s eiles ir tur ti buvein  j  
atstovyb ms arba valdininkams. 

2. Uždrausti toms valstyb ms, kurios su antra susitarian ia šalim faktinai yra karo pad tyje, taipo 
pat organizacijoms ir grup ms, kurios statosi sau tiksl  ginklu kovoti prieš antr  susitarian i  šal , – 
vežti  savo uostus ir per savo teritorij  visa tai, kas gali b ti sunaudota prieš antr  susitarian i  šal , 
kaip antai: ginkluotas paj gas, karo turt , karo technikos ir artilerijos, intendant ros, inženerijos ir 
oro lakiojam j  medžiag . 

 
STRAIPSNIS V. 

 
Valstyb ms pripažinus nuolatin  Lietuvos neitralitet , Rusija iš savo šalies apsiima t  neitralitet  

saugoti ir dalyvauti garantijose tam neitralitetui išlaikyti. 
 

STRAIPSNIS VI. 
 
Asmens, kurie šios sutarties ratifikavimo dien  gyvena Lietuvos teritorijos sienose ir kurie patys 

arba j  t vai nuolatos gyveno Lietuvoj arba buvo rašyti i sodži , miestu arba luom  bendruomenes 
Lietuvos teritorijoje, taipo pat asmens, kurie prieš 1914-tus metus išgyveno Lietuvoje ne mažiau kaip 
paskutin  dešimt  met , tur dami nuolatin  darb , iš mus buvusius civilinius bei kariuomen s 
tarnautojus, kilimo ne iš Lietuvos, su j  šeimynomis, –tuo pa iu pripaž stami Lietuvos Valstyb s 
pilie iais. 

Tos pa ios kategorijos asmens, kurie ši  sutart  ratifikuojant gyvena tre ios valstyb s teritorijoje, 
bet n ra tenai naturalizav si, lygiu b du pripaž stami Lietuvos pilie iais. 

Ta iau asmens, sukak  18 met  ir gyven  Lietuvos teritorijoje, turi teis  per vienus metus nuo šios 
sutarties ratifikavimo dienos pareikšti nor  išlaikyti (optuoti) Rusijos pilietyb ; j  pilietybe seka j  
vaikai, nesukak  18 met  ir žmona, jeigu tarp vyro ir žmonos n ra kitokio susitarimo.  

Tokiu pat b du asmens, kurie gyvena Rusijos teritorijoje ir kuriems yra pritaikomos šio straipsnio 
pirmos dalies s lygos, tuo pat taiko tarpu ir tomis pa iomis s lygomis gali optuoti Lietuvos pilietyb . 

Padariusieji optacijos pareiškim , taip pat tie, kurie seka j  pilietybe, išlaiko savo kilnojamojo ir 
nekilnojamojo turto teises, eidami esamais statymais tos valstyb s, kur jie gyvena, bet privalo per 
vienus metus nuo savo pareiškimo dienos apleisti jos teritorij ; jie turi teis  vis  savo turt  likviduoti 
arba išsivežti su savim. 

 
Pasteb jimas 1: Asmenims, kurie gyvena Kaukaze ir Azijos Rusijoje, šiame straipsnyje 

nurodytieji terminai tiek pareiškimui paduoti, tiek išvažiuoti, prat siami dar vieniems metams. 
 

Pasteb jimas 2: Optant  teis mis, šiame straipsnyje pažym tomis, naudojasi ir tie 
pilie iai, kurie ligi pasaulinio karo ir jo metu gyveno vienos šalies teritorijoje, o ši  sutarti 
ratifikuojant gyvena antrosios teritorijoje. 

 
Tremtiniai savo turtui, kurio jie negal jo išsivežti, eidami tremtini  gr žinimo 1920 met  
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birželio 30 dienos sutartimi, turi t  pa i  teisi , kurios yra numatytos šiame straipsnyje 
optantams, bet tik tiek. kiek jie išrodys, kad tas turtas priklauso jiems ir prieš jiems 
išvažiuojant buvo faktinai j  valdomas. 

 
STRAIPSNIS VII. 

 
Abiej  susitarian iu šali  tremtiniai, kurie nori sugr žti savo t vyn n, gr žinami t vyn n, kiek 

galima, trumpiausiu laiku. 
Gr žinimo tvark  ir s lygas bendrai nustato susitarian i  šali  vyriausyb s. 
 

STRAIPSNIS VIII. 
 
Ir viena ir antra susitarian ios šalys atsisako nuo bet koki  atsiskaitym , kurie pareina d l to, kad 

Lietuva kuomet buvo priklausiusi buvusiai Rusijos Imperijai, ir pripaž sta, kad visokio vardo valstyb s 
turtas, kuris yra vienos ir antros šalies teritorijoje, sudaro visišk  atitinkamos valstyb s nuosavyb . 
Jeigu tuo b du Lietuvai priklaus s turtas po 1914 met  rugpj io 1 dienos yra tre ios valstyb s 
išvežtas iš jos teritorijos, tai jo reikalavimo teis  atitenka Lietuvos Valstybei. 

Lietuvos Valstybei atitenka visi Rusijos iždo reikalavimai iš turt , kurie yra Lietuvos Valstyb s 
sienose, taip pat ir visi reikalavimai iš Lietuvos pilie i , bet tik tiek, kiek jie neatlyginami 
priešpriešiniais atskaitytinais reikalavimais. 

 
Pasteb jimas: Lietuvos Vyriausybei neatitenka teis  reikalauti iš mažažemi  valstie i  j  

skol  buvusiam Rusijos Valstie i  Žem s Bankui arba kitiems dabar nacionalizuotiems Rusijos 
žem s bankams, taipo pat ir teis  reikalauti skol , užtraukt  dvar  žem ms iš buvusio Rusijos 
Bajor  Žem s Banko ir kit  dabar nacionalizuotu Rusijos žem s bank , kai tos dvar  žem s 
tenka mažažemiams bei bežemiams valstie iams, ir toji teis  skaitoma panaikinta. 

 
Dokumentus ir aktus, kurie išrodo šio straipsnio nurodytas teises, Rusijos Vyriausyb  perduoda 

Lietuvos Vyriausybei, kiek jie yra faktin je Rusijos Vyriausyb s žinioje. Jeigu tatai negal s b ti 
išpildyta per metus nuo šios sutarties ratifikavimo dienos, tai tie dokumentai ir aktai pripaž stami 
žuv . 

 
STRAIPSNIS IX. 

 
1. Rusijos Vyriausyb  savo l šomis sugr žina Lietuvon ir perduoda Lietuvos Vyriausybei bibliotikas, 

archyvus, muziejus, dail s k rinius, mokslo vadov lius bei nagius, dokumentus ir kitok  mokykl , 
mokslo, valdžios, tikybos, visuomen s ir luomo ištaig  turt , jei pažym ti daiktai buvo išvežti iš 
Lietuvos pasaulinio, 1914–1917 met  karo laiku ir faktinai yra arba atsiras Rusijos Vyriausyb s arba 
visuomen s ištaigu žinioje. 

Archyvus, bibliotekas, muziejus, dail s k rinius ir dokumentus, kurie turi Lietuvai žymios mokslo, 
dail s arba istorijos reikšm s ir kurie buvo išvežti iš Lietuvos  Rusij  prieš pasaulini 1914–1917 metu 
kar  Rusijos Vyriausyb  sutinka sugr žinti Lietuvai, kiek t  dalyk  išskyrimas nepadarys žymios žalos 
Rusijos archyvams, bibliotekoms, muziejams, paveiksl  galerijoms kur jie yra sud ti. 

To išskyrimo klausimai bus sprendžiami tam tikros mišrios Komisijos, iš lygaus abiej  susitarian i  
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šali  nari  skai iaus. 

2. Rusijos Vyriausyb  sugr žina savo l šomis ir perduoda Lietuvos Vyriausybei visas pasaulinio 
1914–1917 met  karo laiku išvežtas iš Lietuvos teism  bei valdžios bylas, teism  bei valdžios 
archyvus, tame skai iuje jaunesni j  ir vyresni j  notar  archyvus, ipotekos skyri  archyvus, vis  
tikybini  vadyb  archyvus, matavimo, žem s tvarkymo, mišk , geležinkeli , plent , pašt  telegraf  ir 
kit  staig  archyvus bei planus, Vilniaus Karo Apygardos Štabo topografinio skyriaus planus 
br žinius, žem lapius ir apskritai vis  medžiag , kiek ji lie ia Lietuvos Valstyb s teritorij . Valstie i  ir 
Bajor  Bank  vietini  skyri  archyvus. Valstyb s Banko skyri  ir vis  kit  kredito, kooperacijos, 
savitarpinio draudimo ištaig  archyvus, taipo pat privatini  Lietuvos staig  archyvus ir bylas, kiek visi 
pažym tieji daiktai faktinai yra arba atsiras Rusijos Vyriausyb s arba Rusijos visuomen s staig  
žinioje. 

3. Rusijos Vyriausyb  savo l šomis sugr žina ir atiduoda Lietuvos Vyriausybei perduoti, kam 
priklauso, visokius turto dokumentus, kaip antai, pirkinio ir užstatymo aktus, nuomos sutartis, 
visokios r šies piniginius sižad jimus ir t. t., tame skai iuje knygas, poperius ir dokumentus, kurie yra 
reikalingi atsiskaitymams atlikti, ir apskritai dokumentus, kurie turi reikšm s Lietuvos pilie i  turto 
bei teis s santykiams išspr sti ir kurie yra išvežti iš Lietuvos pasaulinio 1914–1917 met  karo laiku, 
kiek jie faktinai yra arba atsiras Rusijos Vyriausyb s arba visuomen s staig  žinioje. Jeigu jie nebus 
sugr žinti per dvejus metus nuo šios sutarties ratifikavimo dienos, tai tie dokumentai bus skaitomi 
žuv . 

4. Del centralini  staig  archyv  dali , kurios lie ia Lietuvos teritorija ir turi b ti išskirtos, 
reikalingas atskiras susitarimas: tam tikslui bus paskirta mišri Komisija iš lygaus abiej  susitarian i  
šali , nari  skai iaus. 

 
STRAIPSNIS X. 

 
1. Rusijos Vyriausyb  savo l šomis sugr žina ir atiduoda Lietuvos Vyriausybei perduoti, kam 

priklauso, pasaulinio 1914–1917 met  karo laiku išvežt  visuomen s, labdaryb s, kult ros bei 
švietimo staig  turt , taipo pat bažny i  ir vis  tikyb  maldos nam  varpus bei mant , kiek visi 
pažym tieji daiktai faktinai yra arba atsiras Rusijos Valdžios arba visuomen s staig  žinioje. 

2. a) Kai d l taupom j  kas  ind li , depozito, užstato ir kit  sum , sud t  buvusiose Rusijos 
Valdžios ir teism  staigose, kiek tie ind liai ir sumos priklauso Lietuvos pilie iams, ir b) kai d l 
visokio vardo ind li  ir sum , sud t  Valstyb s Banko Skyriuose ir nacionalizuotose bei likviduotose 
privatin se kredito staigose ir j  skyriuose, kiek tie ind liai ir sumos priklauso Lietuvos pilie iams, – 
tai Rusijos Vyriausyb  apsiima Lietuvos pilie iams pripažinti visas tas teises, kurias savo laiku ji buvo 
pripažinusi visiems Rusijos pilie iams, ir tod l tad leidžia Lietuvos pilie iams, kurie d l okupacijos 
tada negal jo pasinaudoti tomis savo teis mis, pasinaudoti jomis dabar ir gauti savo pretenzijoms 
atlyginim  tais popieriniais pinig  ženklais, kurie yra vartojami Rusijos Respublikoje pretenzij  
patenkinimo metu, ir kuri  suma atskaitom  poperinio rublio kursu kurs buvo vidaus pinig  rinkoje 
tuo metu, kai Lietuva radosi ištisai okupuota, t. y. 1915 met  rugs jo m n. 1 dien . 

Vertenyb ms ir turtams kurie buvo laikomi arba tebelaikomi bank  r muose ir j  seifuose, kiek tos 
vertenyb s ir turtai priklauso Lietuvos pilie iams, pritaikomi tie patys d sniai, kurie yra išd ti šio 
punkto pirmojoj daly. 

Šiame straipsnyje pažym tos sumos, vertenyb s ir turtai atiduodami Lietuvos Vyriausybei perduoti 
kam priklauso. 



7
3. Rusijos Vyriausyb  savo l šomis sugr žina ir perduoda Lietuvos Vyriausybei kapitalus, kurie 

buvo skiriami stipendijoms Lietuvos mokyklose ir Lietuvos pilie iams Rusijos mokyklose. 
4. Kai d l apmok jimo Lietuvoj esan i  apyvartoje Rusijos pinigini  ženkl , vertyb s popieri . 

valstybini  arba valstyb s laiduotu, taip pat privatini , išleist  t  draugij  ir staig , kuri  mon s yra 
Rusijos Vyriausyb s nacionalizuotos, lygiai ir kai d l Lietuvos pilie i  reikalavim  iš Rusijos iždo ir iš 
nacionalizuot  staig , – tai Rusija apsiima pripažinti Lietuvai ir Lietuvos pilie iams visas tas 
lengvenybes, teises ir privilegijas, kurios tiesioginai ar netiesioginai jos yra arba bus suteiktos kuriai 
nors tre iai šaliai arba jos pilie iams, draugijoms ir staigoms. 

Jei savininkai pasirodys nebeturi vertyb s popieri  ir turto dokument , tai Rusijos Vyriausyb  
pareiškia sutinkanti, š  straipsnio punkt  vykdydama, pripažinti vertyb s ir kt. popieri  savininkais 
tuos, kurie pateiks pakankam  išrodym , kad jiems priklausantieji popieriai buvo išvežti karo metu. 

 
STRAIPSNIS XI. 

 
1. Rusijos Vyriausyb  sugr žina Lietuvos Vyriausybei perduoti, kam priklauso, pasaulinio 1914–

1917 met  karo laiku išvežt  Lietuvos pilie iu turt  arba turt  bendrovi , kompanij  ir akcij  
draugij , kuri , akcij  arba paj  dauguma priklaus  Lietuvos pilie iams tuo metu, kai buvo Rusijos 
Vyriausyb s išleisti atitinkamieji nacionalizacijos dekretai, kiek tas turtas faktinai yra arba atsiras 
Rusijos Vyriausyb s žinioje. 

 
Pasteb jimas: Tas punktas nelie ia kapital , ind li  ir vertenybi , kurios buvo Valstyb s 

Banke arba privatiniuose bankuose, kredito staigose ir taupomose kasose Lietuvos 
teritorijoje. 

 
2. Kai d l išvežt   Rusij  pasaulinio 1914–1915 met  karo laikme iu geležinkeli , telegrafo ir 

telefono susisiekimo priemoni , taipo pat kai d l geležinkeli  dirbtuvi  taisym , – tai Rusija sutinka 
atlyginti Lietuvai toki  j  dal , kuri atitinka vietiniams Lietuvos Valstyb s reikalams, atskaitant sulig 
bendru ekonominio gyvenimo tonaus nupuolimu. 

Tiksliai nustatyti min to atlyginimo dydžiui tuojau, Ši  sutart  ratifikavus, sudaroma mišri komisija 
iš lygaus abiej  susitarian i  šali  nari  skai iaus. 

 
Pasteb jimas: Geležinkeli  ir telegrafo bei telefonu susisiekimo priemon s, taip pat geležinkeli  

dirbtuvi  taisymai, kurie pareina okupuotai Lietuvos teritorijai, gali b ti atlyginami tiktai atvadavus j  
iš okupacijos. 

 
3. Straipsniuose VIII, IX, X ir šiame XI nurodytoms s lygoms vykdyti Rusijos Vyriausyb  apsiima 

Lietuvos Vyriausybei duoti visas reikiamas tam tikslui informacijas ir žinias ir teikti visokios pagalbos 
suieškoti gr žinamam turtui, archyvams, dokumentams ir kt. Tiksliau sureguliuoti klausimams, kurie 
kyla d l t  dalyk , pavedama ypatingai mišriai komisijai iš lygaus abiej  susitarian i  šali  nari  
skai iaus. 

 
STRAIPSNIS XII. 

 
Rusijos Vyriausyb , tur dama omenyje, kad Lietuva pasaulinio karo metu buvo beveik visa 
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nuniokota ir kad Lietuvos pilie iai net negali atsistatyti savo kio, tarp kita ko savo sugriautu ir 
sudegint  trobesi  d l Lietuvos giri  sunaikinimo, pareiškia sutinkanti: 

1. Nukelti nuo Lietuvos atsakomyb  už Rusijos skolas ir visokius kitokius sižad jimus, tame 
skai iuje už tuos, kurie randas iš popierini  pinig , iždo ženkl , sižad jim , serij  ir Rusijos iždini  
liudym  išleidimo, už Rusijos Valstyb s vidaus ir užsieniu paskolas, už garantijas visokioms staigoms 
bei mon ms ir už j  laiduotas paskolas ir kt.; visos panašios Rusijos kreditori  pretenzijos, kuri  dalis 
pareit  mok ti Lietuvai, turi b ti nukreiptos tiktai prieš Rusija. 

2. Artimiausiose prie Lietuvos sien  vietose ir, kiek galima, ar iau prie plukdom j  upi  ir 
geležinkeli  duoti Lietuvos Vyriausybei teis  kirsti miško iš šimto t kstan i  dešimtini  ploto, 
nuolatos pateikiant per dvidešimt met  vien  po kito miško kertamuosius plotus einant Rusijos 
mišk  kio planais. Tolimesn s s kirtimo s lygos pavedamos nustatyti mišriai komisijai iš lygaus 
abiej  susitarian i  šali  nari  skai iaus. 

3. Išduoti Lietuvos Vyriausybei tris milijonus rubli  aukso per pusantro m nesio nuo šios sutarties 
ratifikavimo dienos. 

 
STRAIPSNIS XIII. 

 
1. Susitarian ios šalys, ši  sutart  ratifikavusios, sutinka kiek galima grei iau prad ti tarybas d l 

prekybos ir tranzito sutarties. 
2. Prekybos sutarties pamatan turi b ti pad tas didžiausio palankumo principas. 
3. Tranzito sutarties pamatan turi b ti pad ti šie principai: 
a) prek s, kurios eina tranzitu per vienos kurios susitarian ios šalies teritorij , neturi b ti 

apdedamos jokiais muitais nei mokesniais; 
b) vežamieji tarifai tranzito prek ms neturi b ti aukštesni už vežamuosius tarifus tokioms pat 

vietin ms prek ms. 
 

Pasteb jimas: Ligi nusistatys normal s s lygos, savitarpiniai Lietuvos ir Rusijos tranzito 
santykiai yra tvarkomi tais pa iais principais. Kitas tranzito s lygas normuoja atskiri laikini 
sutarimai. 

 
4. Lietuvos ir Rusijos prekybos laivynai, vienas ir antras, naudojasi susitarian i  šali  uostais 

vienodomis teis mis. 
5. Mirus vienos susitarian ios šalies pilie iui antrosios šalies teritorijoje, pasilik s turtas visas 

perduodamas valstyb s, kuriai priklaus  palikimo savininkas, konsulo arba atatinkamo atstovo žinion 
idant jis pasielgt  eidamas savo krašto statymais. 

 
STRAIPSNIS XIV. 

 
Ši  sutart  ratifikavusios abi susitarian ios šalys tuojau sueina  diplomatinius ir konsulinius 

santykius. 
Ši  sutarti ratifikavusios šalys eis daryti konsulin s konvencijos. 
 

STRAIPSNIS XV. 
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Ratifikavusios ši  sutart  Lietuvos Vyriausyb  atleidžia Rusijos pilie iams ir optuojantiems Rusijos 

pilietyb , o Rusijos Vyriausyb  – Lietuvos pilie iams ir optuojantiems Lietuvos pilietyb , tiek 
civiliniams, tiek kariniams, vis  politiniu ir disciplininiu byl  bausmes. Jeigu t  byl  reikalu dar n ra 
padaryta nusprendimo, tai jos panaikinamos. 

Nesinaudoja amnestija asmens, aukš iau nurodytus nusikalstamus darbus padar  jau ši  sutart  
ratifikavus. 

Asmens, kriminaliu teismu nuteisti už nusikaltimus, kuriems n ra amnestijos, sugr žta t vyn n 
atlik  bausm . Jei tos r šies byl  reikalu nebus nusprendimo per metus nuo dienos, kada 
kaltinamasis buvo pašauktas tieson, tai po to laiko jisai perduodamas jo krašto vyriausybei su visa 
bylos medžiaga. 

Tuo pa iu žygiu abi susitarian ios šalys atleidžia ir saviems pilie iams bausmes už darbus, 
padarytus prieš šios sutarties ratifikavim  antrosios šalies naudai. 

 
STRAIPSNIS XVI. 

 
Ši  sutart  svarstydamos, abi susitarian ios šalys tur jo omenyje tai, kad jos viena su antra 

niekuomet n ra buvusios karo pad tyje ir kad Lietuva, b dama karo žygi  rajone pasaulinio 1914 – 
1917 met  karo laiku, ypatingai yra d l to karo nukent jusi. Tod l visos šios sutarties s lygos nieku 
b du negali b ti precedentu kuriai tre iai šaliai. 

Kita vertus, jeigu vienos susitarian ios šalies bus duota tre iai šaliai arba jos pilie iams ypating  
lengvenybi , teisi  ir privilegij , tai jos be ypatingo susitarimo tenka ir antrajai šaliai arba jos 
pilie iams. 

 
Pasteb jimas: Ta iau susitarian ios šalys nepareikš pretenzij  d l privilegij  kuri  viena 

susitarian i  šali  pateiks tre iai šaliai, susirišusiai su ja muit  arba kita kuria s junga. 
 

STRAIPSNIS XVII. 
 
Viešosios ir privatin s teis s klausimus, kylan ius tarp susitarian i  šali  pilie i , sprendžia, taipo 

pat kai kuriuos atskirus klausimus, kylan ius tarp abiej  valstybi  arba tarp valstybi  ir antrosios 
šalies pilie i , reguliuoja ypatinga komisija iš lygaus abiej  šali  nari  skai iaus, kuri yra steigiama 
tuojau ši  sutart  ratifikavus ir kurios s stat , teises ir pareigas nustato instrukcija, abieju susitarian i  
šali  sutarta. 

 
STRAIPSNIS XVIII. 

 
Ši sutartis yra surašyta lietuvi  ir rus  kalbomis. Jos aiškinimui abu tekstu yra skaitomi autentiniais. 
 

STRAIPSNIS XIX. 
 
Ši sutartis turi b ti ratifikuota.  
Ratifikuojamais sutarties raštais turi b ti susimainyta Maskvoje.  
Visur, kur šioje sutartyje minimas sutarties ratifikavimo momentas, reikia suprasti laikas, kai 

susitarian ios šalys susimaino ratifikuojamaisiais raštais.  
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Visa tatai paliudydami abiej  šali  galiotiniai savo rankomis t  sutart  pasiraš  ir savo 

antspaudais patvirtino.  
Originalo du ekzemplioriai sustatyti ir pasirašyti Maskvos mieste t kstantis devyni šimtai 

dvidešimt  met  liepos m nesio dvylikt  dien .  
 
 
T. Naruševi ius .  
 
P. Klimas 
 
S. Rozenbaumas .  
 
J. Vailokaitis 
 
V. Ra kauskas .  
 
 

Vertimas iš rus  kalbos. 
 

PROTOKOLAS. 
 
Pasirašiusieji ia susi jo 1920 metu spali  m nesio 14 dien  Maskvoje Užsieni  Reikal  Liaudies 

Komisarijate pasikeisti padarytos 1920 met  liepos m nesio 12 dien  Maskvos mieste tarp Rusijos iš 
vienos šalies ir Lietuvos iš antrosios Taikos Sutarties ratifikavimo raštais, einant kalbamosios taikos 
sutarties XIX straipsniu.  

Prista ius abiem šalim ratifikavimo raštus, atradus juos visiškoje tvarkoje ir sitikinus, kad j  turinys 
yra tas pats, buvo pasikeista ratifikavimo raštais. Tam patvirtinti pasirašiusieji suraš  š  protokol , 
pasiraš  j  ir sutvirtino savo antspaudais.  

Originalo padaryta du egzemplioriu.  
 

J. Baltrušaitis. 
 

L. Karachan. 

(Prieiga per internet : 
http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.showdoc_l?p_id=112582&p_query=&p_tr2=2 [ži r ta: 2013-
07-23]  
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