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LIETUVOS TAIKOS SUTARTIS SU RUSIJA.
þia pridedamas Lietuvos taikos sutarties su Rusija tekstas, pasirašytas Maskvoje tŻkstantis devyni
šimtai dvidešimtais metais liepos mŐnesio dvyliktĆ dienĆ DemokratinŐs Lietuvos Respublikos
VyriausybŐs Ţgaliotiniſ iš vienos šalies ir Rusijos SocialistinŐs FederacinŐs Tarybſ Respublikos
VyriausybŐs Ţgaliotiniſ iš kitos šalies, tſ paÿiſ metſ rugpjŻÿio mŐnesio šeštĆ dienĆ yra ratifikuotas
DemokratinŐs Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo, einant laikinosios Lietuvos ValstybŐs
Konstitucijos § 4, ir šiuo skelbiamas DemokratinŐs Lietuvos Respublikos Ţstatymu.
A. Stulginskis
EinĆs Respublikos Prezidento Pareigas
Steigiamojo Seimo Pirmininkas.
Kaunas,
1920 metſ rugsŐjo mŐnesio 9 dienĆ

D-ras. K. Grinius
Ministeris Pirmininkas.

LIETUVOS TAIKOS SUTARTIS SU
RUSIJA.
LIETUVA iš vienos šalies ir RUSIJA iš antrosios, bŻdamos tvirtai pasiryžusios teise ir teisingumu
pagristi patvarius pamatus ateities savitarpio santykiams, kurie abiem valstybŐm Ir jſ gyventojams
suteiktſ visĆ rimties ir gero kaimynſ sugyvenimo labĆ, nusprendŐ tam tikslui pradŐti tarybas ir
paskyrŐ savo Ţgaliotiniais:
LIETUVOS DEMOKRATINŏ RESPUBLIKA —
TomĆ NARUŠEVIþIž,
PetrĆ KLIMą.
SimonĆ ROZENBAUMą,
JuozĆ VAILOKAITš ir
VytautĆ RAþKAUSKą
ir
RUSIJOS FEDERACINŏ SOCIALISTINŏ TARYBž RESPUBLIKA —
AdolfĆ JOFFĊ. Abraomo sŻnſ,
Julijona MARCHLEVSKl Juozapo sŻnſ ir
LeonidĆ OBOLESKš Leonido sŻnſ.
PažymŐtieji Ţgaliotiniai, viens kitam pateikŐ savo Ţgaliojimus ir pripažinċ juos esant sustatytus
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tinkama forma ir reikiama tvarka, susitarŐ dŐl šiſ dalykſ:
STRAIPSNIS I.
Remdamasi Rusijos FederacinŐs SocialistinŐs Tarybſ Respublikos paskelbtĆja visſ tautſ teise
laisvai apsisprċsti ligi joms visiškai atsiskiriant nuo valstybŐs, kurios sudŐtyje jos yra, Rusija be
atodairſ pripažŢsta Lietuvos ValstybŐs savarankiškumĆ ir nepriklausomybċ su visomis iš tokio
pripažinimo einanÿiomis juridinŐmis sŐkmŐmis ir gera valia visiems amžiams atsisako nuo visſ
Rusijos suvereniteto teisiſ, kuriſ ji yra turŐjusi Lietuviſ tautos ir jos teritorijos atžvilgiu.
Kad Lietuva buvo kuomet priklausiusi Rusijai, tas faktas neuždeda Lietuviſ tautai ir jos teritorijai
jokiſ pareigſ Rusijos link.
STRAIPSNIS II.
ValstybŐs siena tarp Lietuvos ir Rusijos eina:
PrasidŐdama nuo tos vietos, kur Gorodniankos upŐ Ţteka Ţ Bobro upċ, tolumo 2 varstai Ţ rytus nuo
þarnaliaso kaimo Gorodniankos upe tarp Chmelnikſ – Chmelevkos ir Lenkſ – Olšos kaimſ; nuo ten
sausuma Ţ Veselavo kaimo pietſ šonĆ; nuo ten bevardžiu Kamenos upŐs intaku iki tos vietos, kur
tasis intakas Ţteka Ţ minŐtĆjĆ Kamenos upċ tolumo apie varstĆ nuo Veselavo kaimo. Toliau Kamenos
upŐs tŐkme aukštyn tolumo apie varstĆ; nuo ten sausuma maždaug valsÿiaus valdybos link kaime
Nerastnaja ligi pat bevardžio Sidros upŐs intako versmiſ; toliau tuo intaku iki jo santako su Sidra
tolumo apie varstĆ nuo Siderkos kaimo; nuo ten Sidros (Siderkos, Sidnankos) tŐkme tarp.ŠeštĆkſ ir
Siderkos kaimſ, pro Sidros miestelŢ, tarp Jurašiſ ir Ogorodnikſ kaimu pro Beniašiſ kaimĆ, pro
Litvinkos kaimĆ, tarp Zveranſ ir Timanſ iki Lovÿikſ kaimo; nuo ten sausuma Ţ Valkušiſ kaimo pietſ
šonĆ; nuo ten Ţ þupranavo kaimo šiaurŐs šonĆ; toliau Ţ aukštumĆ, kurioj stovi trigonometrinis
punktas (108,0) tolumo apie varstĆ Ţ pietus nuo Navodieliſ kaimo; toliau Ţ Tolÿiſ sodybſ šiaurŐs šonĆ
tolumo maždaug varstas Ţ šiaurċ nuo jſ; nuo ten Ţ Dubavosios kaimo pietſ šonĆ; toliau Induros upe,
pro Luškiſ kaimĆ, pro Induros miestelŢ, pro Prokapaviÿiſ kaimĆ, pro Bieliavo kaimĆ; toliau Lašos upe
pro Babrauninkſ kaimĆ ir toliau šita upe iki jos santako su Svisloÿim. Toliau Svisloÿies upe iki jos
santakos su Nemunu; nuo ten Nemunu ligi BeržŻnos (Berezinos) upŐs žioÿiſ, BeržŻnos Isloÿies ir
Voložinkos upŐmis, Voložino miesto vakarſ šonu, Brilkſ, Burlokſ (Burmokſ) ir Polikšÿiaušÿiznos
kaimſ šiaurŐs šonu; nuo ten Ţ šiaurŐs rytus Mielašiſ ir Gintaušÿiznos (Menžikaušÿiznos) kaimſ rytſ
šonu tolumo apie varstĆ niuo jſ; toliau i šiaurŐs rytus Ţ Cholchlo miesto vakarſ šonĆ tolumo apie
varstĆ nuo jo; toliau Suchanarovšÿiznos kaimo vakarſ šonu tolumo apie varstĆ nuo jo. Nuo ten siena
pasuka Ţ šiaurŐs rytus Ţ Berezovcſ kaimo vakarſ šonĆ tolumo nuo jo apie vienĆ varstĆ; toliau Ţ šiaurŐs
rytus Vaskauÿiſ kaimo vakarſ šonu; nuo ten Lialkovšÿiznos kaimo vakarſ šonu tolumo apie vienĆ
varstĆ nuo jo; nuo ten pasuka i šiaurċ, Ţ Kuliaušÿiznos kaimo vakarſ šonĆ ir nuo ten Ţ šiaurċ tarp
Dreniſ ir Žerlokſ kaimſ; nuo ten i šiaurŐs vakarus Garavinos kaimo rytſ šonu ir Adomaviÿiſ kaimo
vakaru šonu; toliau Ţ Misleviÿiſ kaimo rytſ šonĆ; toliau Buchovšÿiznos kaimo rytſ šonu Ţ Molodeÿnos
stotŢ, kuriĆ perkerta taip, kad geležinkelio Vilniaus–Molodeÿnos–Lydos linija lieka Lietuvos teritorijoje,
o geležinkelio Vileikos–Molodeÿnos–Minsko linija Rusijos teritorijoje; nuo ten Buchovkos upe iki jos
santako su Uša; ta upe iki Ušos kaimo; nuo ten pasuka Ţ šiaurŐs rytus ir eina sausuma Slobodkos,
Dolgosios, Prentos kaimu vakarſ šonu; nuo ten Naroÿies upe ir prie þeremšÿicos kaimo tolumo apie
varstĆ nuo jo pasuka i šiaurċ ir eina Bliados ežero rytſ šonu; tolumo apie varstĆ nuo jo eina Ţ šiaurċ
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per Miastros ežerĆ ir išŐjusi iš šio ežero sausuma tarp Pikolÿiſ kaimo iš vakarſ šono ir Minÿiakiſ
kaimo iš rytſ šono; toliau; Ţ šiaurċ ir Voloÿako kaimo vakarſ šonu tolumo apie varstĆ nuo jo; nuo ten
Ţ šiaurċ.per Medžioto ežerĆ Ţ Pšegrodo kaimo vakarſ šonĆ tolumo maždaug vienas varstas nuo jo;
nuo ten Ţ Medžiolos upŐs versmes ir ta upele iki jos santako su Dysna; nuo ten siena eina sausuma Ţ
šiaurŐs rytus Ţ Baravosios kaimo vakarſ šonĆ tolumo maždaug varstas nuo jo; toliau Ţ šiaurŐs rytus
per Mykoliškiſ ežerĆ; toliau Nišÿiankos upe iki Oziraiÿiſ ežero paralelŐs, Ţ Repišÿios vienasŐdžio
vakarſ šonĆ, Ţ Zamošies vakarſ šonĆ, Žalvos ežerĆ, Žalvos upe per DrivŐtſ ežerĆ Ţ Ceno (Cno) ir
Nespižos ežerĆ; toliau Ţ šiaurċ per Niedriavo ežerĆ ir nuo šio ežero Drujos upe ligi ji perkerta Kauno
gubernijos sienĆ ir toliau Ţ Dauguvos upċ ties Šafranavo palivarku.
PastebŐjimas 1: Lietuvos siena su Lenkais ir Lietuvos siena su Latviais bus nustatyta
susitarus su šiomis valstybŐmis.
PastebŐjimas 2: ValstybŐs sienĆ tarp abiejſ susitarianÿiſ šaliſ turi gamtoje išvesti ir
pasienio ženklus pastatyti tam tikra komisija iš lygaus abiejſ šaliſ atstovſ skaiÿiaus. Vesdama
ir nustatydama sienĆ, minŐtoji komisija vaduojasi etnografijos ir ekonomijos ypatybŐmis,
laikydamasi kiek galŐdama gamtos teikiamosios sienos; gyvenamieji punktai turi, kiek tai
galima, ištisi Ţeiti vienos kurios valstybŐs sudŐtin. Tais atvejais, kai siena vedama ežerais,
upŐmis ir perkasais, ji eina ežerſ, upiſ ir perkasſ viduriu, jei šia sutartimi nŐra kitaip sulygta.
PastebŐjimas 3: Šiame straipsnyje siena .nubrŐžta raudona linija pridedamajame
žemŐlapyje.
Jei žemŐlapis nesutinka su tekstu, sprendžiamos reikšmŐs turi tekstas.
PastebŐjimas 4: Iš pasienio upiſ ir ežeru yra draudžiama dirbtinai nuleisti vanduo, jeigu
per tai gali nuslŻgti vidutinis vandens paviršis.
Toms upŐms ir ežerams laivſ plaukiojimo ir žvejojimo tvarkĆ ir sĆlygas nustato tam tikras
sutarimas; žvejojimo bŻdas tŐra leidžiamas tiktai tas, kurs nenaikina žuvſ apsto.

PRIEDAS.
(ŽemŐlapis).

STRAIPSNIS III.
Pasieniſ saugojimo sĆlygos, taipo pat muitiniſ ir kiti su tuo surišti klausimai bus sutvarkyti atskiru
susitarianÿiu šaliſ sutarimu po to, kai skirianÿios LietuvĆ ir RusijĆ okupuotosios vietos bus atvaduotos
iš okupacijos.
STRAIPSNIS IV.
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Abi susitarianÿios šalys apsiima:
1. Neleisti savo teritorijoje kurtis ir bŻti vyriausybŐms, organizacijoms arba grupŐms, kurios statosi
sau tikslĆ ginklu kovoti prieš antrĆ susitarianÿiĆ šalŢ. Taipo pat neleisti savo teritorijoje kalbinti ir
mobilizuoti žmones Ţ tſ vyriausybiſ, organizacijſ arba grupiſ kariuomenŐs eiles ir turŐti buveinċ jſ
atstovybŐms arba valdininkams.
2. Uždrausti toms valstybŐms, kurios su antra susitarianÿia šalim faktinai yra karo padŐtyje, taipo
pat organizacijoms ir grupŐms, kurios statosi sau tikslĆ ginklu kovoti prieš antrĆ susitarianÿiĆ šalŢ, –
vežti Ţ savo uostus ir per savo teritorijĆ visa tai, kas gali bŻti sunaudota prieš antrĆ susitarianÿiĆ šalŢ,
kaip antai: ginkluotas pajŐgas, karo turtĆ, karo technikos ir artilerijos, intendantŻros, inženerijos ir
oro lakiojamĆjĆ medžiagĆ.
STRAIPSNIS V.
ValstybŐms pripažinus nuolatinŢ Lietuvos neitralitetĆ, Rusija iš savo šalies apsiima tĆ neitralitetĆ
saugoti ir dalyvauti garantijose tam neitralitetui išlaikyti.
STRAIPSNIS VI.
Asmens, kurie šios sutarties ratifikavimo dienĆ gyvena Lietuvos teritorijos sienose ir kurie patys
arba jſ tŐvai nuolatos gyveno Lietuvoj arba buvo Ţrašyti i sodžiſ, miestu arba luomſ bendruomenes
Lietuvos teritorijoje, taipo pat asmens, kurie prieš 1914-tus metus išgyveno Lietuvoje ne mažiau kaip
paskutinċ dešimtŢ metſ, turŐdami nuolatinŢ darbĆ, išŐmus buvusius civilinius bei kariuomenŐs
tarnautojus, kilimo ne iš Lietuvos, su jſ šeimynomis, –tuo paÿiu pripažŢstami Lietuvos ValstybŐs
pilieÿiais.
Tos paÿios kategorijos asmens, kurie šiĆ sutartŢ ratifikuojant gyvena treÿios valstybŐs teritorijoje,
bet nŐra tenai naturalizavċsi, lygiu bŻdu pripažŢstami Lietuvos pilieÿiais.
Taÿiau asmens, sukakċ 18 metſ ir gyvenĆ Lietuvos teritorijoje, turi teisċ per vienus metus nuo šios
sutarties ratifikavimo dienos pareikšti norŢ išlaikyti (optuoti) Rusijos pilietybċ; jſ pilietybe seka jſ
vaikai, nesukakċ 18 metſ ir žmona, jeigu tarp vyro ir žmonos nŐra kitokio susitarimo.
Tokiu pat bŻdu asmens, kurie gyvena Rusijos teritorijoje ir kuriems yra pritaikomos šio straipsnio
pirmos dalies sĆlygos, tuo pat taiko tarpu ir tomis paÿiomis sĆlygomis gali optuoti Lietuvos pilietybċ.
Padariusieji optacijos pareiškimĆ, taip pat tie, kurie seka jſ pilietybe, išlaiko savo kilnojamojo ir
nekilnojamojo turto teises, eidami esamais Ţstatymais tos valstybŐs, kur jie gyvena, bet privalo per
vienus metus nuo savo pareiškimo dienos apleisti jos teritorijĆ; jie turi teisċ visĆ savo turtĆ likviduoti
arba išsivežti su savim.
PastebŐjimas 1: Asmenims, kurie gyvena Kaukaze ir Azijos Rusijoje, šiame straipsnyje
nurodytieji terminai tiek pareiškimui paduoti, tiek išvažiuoti, pratċsiami dar vieniems metams.
PastebŐjimas 2: Optantſ teisŐmis, šiame straipsnyje pažymŐtomis, naudojasi ir tie
pilieÿiai, kurie ligi pasaulinio karo ir jo metu gyveno vienos šalies teritorijoje, o šiĆ sutarti
ratifikuojant gyvena antrosios teritorijoje.
Tremtiniai savo turtui, kurio jie negalŐjo išsivežti, eidami tremtiniſ grĆžinimo 1920 metſ
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birželio 30 dienos sutartimi, turi tſ paÿiſ teisiſ, kurios yra numatytos šiame straipsnyje
optantams, bet tik tiek. kiek jie išrodys, kad tas turtas priklauso jiems ir prieš jiems
išvažiuojant buvo faktinai jſ valdomas.
STRAIPSNIS VII.
Abiejſ susitarianÿiu šaliſ tremtiniai, kurie nori sugrŢžti savo tŐvynŐn, grĆžinami tŐvynŐn, kiek
galima, trumpiausiu laiku.
GrĆžinimo tvarkĆ ir sĆlygas bendrai nustato susitarianÿiſ šaliſ vyriausybŐs.
STRAIPSNIS VIII.
Ir viena ir antra susitarianÿios šalys atsisako nuo bet kokiſ atsiskaitymſ, kurie pareina dŐl to, kad
Lietuva kuomet buvo priklausiusi buvusiai Rusijos Imperijai, ir pripažŢsta, kad visokio vardo valstybŐs
turtas, kuris yra vienos ir antros šalies teritorijoje, sudaro visiškĆ atitinkamos valstybŐs nuosavybċ.
Jeigu tuo bŻdu Lietuvai priklausĆs turtas po 1914 metſ rugpjŻÿio 1 dienos yra treÿios valstybŐs
išvežtas iš jos teritorijos, tai jo reikalavimo teisŐ atitenka Lietuvos Valstybei.
Lietuvos Valstybei atitenka visi Rusijos iždo reikalavimai iš turtſ, kurie yra Lietuvos ValstybŐs
sienose, taip pat ir visi reikalavimai iš Lietuvos pilieÿiſ, bet tik tiek, kiek jie neatlyginami
priešpriešiniais atskaitytinais reikalavimais.
PastebŐjimas: Lietuvos Vyriausybei neatitenka teisŐ reikalauti iš mažažemiſ valstieÿiſ jſ
skolſ buvusiam Rusijos Valstieÿiſ ŽemŐs Bankui arba kitiems dabar nacionalizuotiems Rusijos
žemŐs bankams, taipo pat ir teisŐ reikalauti skolſ, užtrauktſ dvarſ žemŐms iš buvusio Rusijos
Bajorſ ŽemŐs Banko ir kitſ dabar nacionalizuotu Rusijos žemŐs bankſ, kai tos dvarſ žemŐs
tenka mažažemiams bei bežemiams valstieÿiams, ir toji teisŐ skaitoma panaikinta.
Dokumentus ir aktus, kurie išrodo šio straipsnio nurodytas teises, Rusijos VyriausybŐ perduoda
Lietuvos Vyriausybei, kiek jie yra faktinŐje Rusijos VyriausybŐs žinioje. Jeigu tatai negalŐs bŻti
išpildyta per metus nuo šios sutarties ratifikavimo dienos, tai tie dokumentai ir aktai pripažŢstami
žuvċ.
STRAIPSNIS IX.
1. Rusijos VyriausybŐ savo lŐšomis sugrĆžina Lietuvon ir perduoda Lietuvos Vyriausybei bibliotikas,
archyvus, muziejus, dailŐs kŻrinius, mokslo vadovŐlius bei Ţnagius, dokumentus ir kitokŢ mokyklſ,
mokslo, valdžios, tikybos, visuomenŐs ir luomo ištaigſ turtĆ, jei pažymŐti daiktai buvo išvežti iš
Lietuvos pasaulinio, 1914–1917 metſ karo laiku ir faktinai yra arba atsiras Rusijos VyriausybŐs arba
visuomenŐs ištaigu žinioje.
Archyvus, bibliotekas, muziejus, dailŐs kŻrinius ir dokumentus, kurie turi Lietuvai žymios mokslo,
dailŐs arba istorijos reikšmŐs ir kurie buvo išvežti iš Lietuvos Ţ RusijĆ prieš pasaulini 1914–1917 metu
karĆ Rusijos VyriausybŐ sutinka sugrĆžinti Lietuvai, kiek tſ dalykſ išskyrimas nepadarys žymios žalos
Rusijos archyvams, bibliotekoms, muziejams, paveikslſ galerijoms kur jie yra sudŐti.
To išskyrimo klausimai bus sprendžiami tam tikros mišrios Komisijos, iš lygaus abiejſ susitarianÿiſ
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šaliſ nariſ skaiÿiaus.
2. Rusijos VyriausybŐ sugrĆžina savo lŐšomis ir perduoda Lietuvos Vyriausybei visas pasaulinio
1914–1917 metſ karo laiku išvežtas iš Lietuvos teismſ bei valdžios bylas, teismſ bei valdžios
archyvus, tame skaiÿiuje jaunesniſjſ ir vyresniſjſ notarſ archyvus, ipotekos skyriſ archyvus, visſ
tikybiniſ vadybſ archyvus, matavimo, žemŐs tvarkymo, miškſ, geležinkeliſ, plentſ, paštſ telegrafſ ir
kitſ Ţstaigſ archyvus bei planus, Vilniaus Karo Apygardos Štabo topografinio skyriaus planus
brŐžinius, žemŐlapius ir apskritai visĆ medžiagĆ, kiek ji lieÿia Lietuvos ValstybŐs teritorijĆ. Valstieÿiſ ir
Bajorſ Bankſ vietiniſ skyriſ archyvus. ValstybŐs Banko skyriſ ir visſ kitſ kredito, kooperacijos,
savitarpinio draudimo ištaigſ archyvus, taipo pat privatiniſ Lietuvos Ţstaigſ archyvus ir bylas, kiek visi
pažymŐtieji daiktai faktinai yra arba atsiras Rusijos VyriausybŐs arba Rusijos visuomenŐs Ţstaigſ
žinioje.
3. Rusijos VyriausybŐ savo lŐšomis sugrĆžina ir atiduoda Lietuvos Vyriausybei perduoti, kam
priklauso, visokius turto dokumentus, kaip antai, pirkinio ir užstatymo aktus, nuomos sutartis,
visokios rŻšies piniginius ŢsižadŐjimus ir t. t., tame skaiÿiuje knygas, poperius ir dokumentus, kurie yra
reikalingi atsiskaitymams atlikti, ir apskritai dokumentus, kurie turi reikšmŐs Lietuvos pilieÿiſ turto
bei teisŐs santykiams išsprċsti ir kurie yra išvežti iš Lietuvos pasaulinio 1914–1917 metſ karo laiku,
kiek jie faktinai yra arba atsiras Rusijos VyriausybŐs arba visuomenŐs Ţstaigſ žinioje. Jeigu jie nebus
sugrĆžinti per dvejus metus nuo šios sutarties ratifikavimo dienos, tai tie dokumentai bus skaitomi
žuvċ.
4. Del centraliniſ Ţstaigſ archyvſ daliſ, kurios lieÿia Lietuvos teritorija ir turi bŻti išskirtos,
reikalingas atskiras susitarimas: tam tikslui bus paskirta mišri Komisija iš lygaus abiejſ susitarianÿiſ
šaliſ, nariſ skaiÿiaus.
STRAIPSNIS X.
1. Rusijos VyriausybŐ savo lŐšomis sugrĆžina ir atiduoda Lietuvos Vyriausybei perduoti, kam
priklauso, pasaulinio 1914–1917 metſ karo laiku išvežtĆ visuomenŐs, labdarybŐs, kultŻros bei
švietimo Ţstaigſ turtĆ, taipo pat bažnyÿiſ ir visſ tikybſ maldos namſ varpus bei mantĆ, kiek visi
pažymŐtieji daiktai faktinai yra arba atsiras Rusijos Valdžios arba visuomenŐs Ţstaigſ žinioje.
2. a) Kai dŐl taupomſjſ kasſ indŐliſ, depozito, užstato ir kitſ sumſ, sudŐtſ buvusiose Rusijos
Valdžios ir teismſ Ţstaigose, kiek tie indŐliai ir sumos priklauso Lietuvos pilieÿiams, ir b) kai dŐl
visokio vardo indŐliſ ir sumſ, sudŐtſ ValstybŐs Banko Skyriuose ir nacionalizuotose bei likviduotose
privatinŐse kredito Ţstaigose ir jſ skyriuose, kiek tie indŐliai ir sumos priklauso Lietuvos pilieÿiams, –
tai Rusijos VyriausybŐ apsiima Lietuvos pilieÿiams pripažinti visas tas teises, kurias savo laiku ji buvo
pripažinusi visiems Rusijos pilieÿiams, ir todŐl tad leidžia Lietuvos pilieÿiams, kurie dŐl okupacijos
tada negalŐjo pasinaudoti tomis savo teisŐmis, pasinaudoti jomis dabar ir gauti savo pretenzijoms
atlyginimĆ tais popieriniais pinigſ ženklais, kurie yra vartojami Rusijos Respublikoje pretenzijſ
patenkinimo metu, ir kuriſ suma atskaitomĆ poperinio rublio kursu kurs buvo vidaus pinigſ rinkoje
tuo metu, kai Lietuva radosi ištisai okupuota, t. y. 1915 metſ rugsŐjo mŐn. 1 dienĆ.
VertenybŐms ir turtams kurie buvo laikomi arba tebelaikomi bankſ rŻmuose ir jſ seifuose, kiek tos
vertenybŐs ir turtai priklauso Lietuvos pilieÿiams, pritaikomi tie patys dŐsniai, kurie yra išdŐti šio
punkto pirmojoj daly.
Šiame straipsnyje pažymŐtos sumos, vertenybŐs ir turtai atiduodami Lietuvos Vyriausybei perduoti
kam priklauso.
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3. Rusijos VyriausybŐ savo lŐšomis sugrĆžina ir perduoda Lietuvos Vyriausybei kapitalus, kurie
buvo skiriami stipendijoms Lietuvos mokyklose ir Lietuvos pilieÿiams Rusijos mokyklose.
4. Kai dŐl apmokŐjimo Lietuvoj esanÿiſ apyvartoje Rusijos piniginiſ ženklſ, vertybŐs popieriſ.
valstybiniſ arba valstybŐs laiduotu, taip pat privatiniſ, išleistſ tſ draugijſ ir Ţstaigſ, kuriſ ŢmonŐs yra
Rusijos VyriausybŐs nacionalizuotos, lygiai ir kai dŐl Lietuvos pilieÿiſ reikalavimſ iš Rusijos iždo ir iš
nacionalizuotſ Ţstaigſ, – tai Rusija apsiima pripažinti Lietuvai ir Lietuvos pilieÿiams visas tas
lengvenybes, teises ir privilegijas, kurios tiesioginai ar netiesioginai jos yra arba bus suteiktos kuriai
nors treÿiai šaliai arba jos pilieÿiams, draugijoms ir Ţstaigoms.
Jei savininkai pasirodys nebeturi vertybŐs popieriſ ir turto dokumentſ, tai Rusijos VyriausybŐ
pareiškia sutinkanti, šŢ straipsnio punktĆ vykdydama, pripažinti vertybŐs ir kt. popieriſ savininkais
tuos, kurie pateiks pakankamſ išrodymſ, kad jiems priklausantieji popieriai buvo išvežti karo metu.
STRAIPSNIS XI.
1. Rusijos VyriausybŐ sugrĆžina Lietuvos Vyriausybei perduoti, kam priklauso, pasaulinio 1914–
1917 metſ karo laiku išvežtĆ Lietuvos pilieÿiu turtĆ arba turtĆ bendroviſ, kompanijſ ir akcijſ
draugijſ, kuriſ, akcijſ arba pajſ dauguma priklausŐ Lietuvos pilieÿiams tuo metu, kai buvo Rusijos
VyriausybŐs išleisti atitinkamieji nacionalizacijos dekretai, kiek tas turtas faktinai yra arba atsiras
Rusijos VyriausybŐs žinioje.
PastebŐjimas: Tas punktas nelieÿia kapitalſ, indŐliſ ir vertenybiſ, kurios buvo ValstybŐs
Banke arba privatiniuose bankuose, kredito Ţstaigose ir taupomose kasose Lietuvos
teritorijoje.
2. Kai dŐl išvežtſ Ţ RusijĆ pasaulinio 1914–1915 metſ karo laikmeÿiu geležinkeliſ, telegrafo ir
telefono susisiekimo priemoniſ, taipo pat kai dŐl geležinkeliſ dirbtuviſ Ţtaisymſ, – tai Rusija sutinka
atlyginti Lietuvai tokiĆ jſ dalŢ, kuri atitinka vietiniams Lietuvos ValstybŐs reikalams, atskaitant sulig
bendru ekonominio gyvenimo tonaus nupuolimu.
Tiksliai nustatyti minŐto atlyginimo dydžiui tuojau, ŠiĆ sutartŢ ratifikavus, sudaroma mišri komisija
iš lygaus abiejſ susitarianÿiſ šaliſ nariſ skaiÿiaus.
PastebŐjimas: Geležinkeliſ ir telegrafo bei telefonu susisiekimo priemonŐs, taip pat geležinkeliſ
dirbtuviſ Ţtaisymai, kurie pareina okupuotai Lietuvos teritorijai, gali bŻti atlyginami tiktai atvadavus jĆ
iš okupacijos.
3. Straipsniuose VIII, IX, X ir šiame XI nurodytoms sĆlygoms vykdyti Rusijos VyriausybŐ apsiima
Lietuvos Vyriausybei duoti visas reikiamas tam tikslui informacijas ir žinias ir teikti visokios pagalbos
suieškoti grĆžinamam turtui, archyvams, dokumentams ir kt. Tiksliau sureguliuoti klausimams, kurie
kyla dŐl tſ dalykſ, pavedama ypatingai mišriai komisijai iš lygaus abiejſ susitarianÿiſ šaliſ nariſ
skaiÿiaus.
STRAIPSNIS XII.
Rusijos VyriausybŐ, turŐdama omenyje, kad Lietuva pasaulinio karo metu buvo beveik visa

8
nuniokota ir kad Lietuvos pilieÿiai net negali atsistatyti savo Żkio, tarp kita ko savo sugriautu ir
sudegintſ trobesiſ dŐl Lietuvos giriſ sunaikinimo, pareiškia sutinkanti:
1. Nukelti nuo Lietuvos atsakomybċ už Rusijos skolas ir visokius kitokius ŢsižadŐjimus, tame
skaiÿiuje už tuos, kurie randas iš popieriniſ pinigſ, iždo ženklſ, ŢsižadŐjimſ, serijſ ir Rusijos iždiniſ
liudymſ išleidimo, už Rusijos ValstybŐs vidaus ir užsieniu paskolas, už garantijas visokioms Ţstaigoms
bei ŢmonŐms ir už jſ laiduotas paskolas ir kt.; visos panašios Rusijos kreditoriſ pretenzijos, kuriſ dalis
pareitſ mokŐti Lietuvai, turi bŻti nukreiptos tiktai prieš Rusija.
2. Artimiausiose prie Lietuvos sienſ vietose ir, kiek galima, arÿiau prie plukdomſjſ upiſ ir
geležinkeliſ duoti Lietuvos Vyriausybei teisċ kirsti miško iš šimto tŻkstanÿiſ dešimtiniſ ploto,
nuolatos pateikiant per dvidešimt metſ vienĆ po kito miško kertamuosius plotus einant Rusijos
miškſ Żkio planais. TolimesnŐsŐs kirtimo sĆlygos pavedamos nustatyti mišriai komisijai iš lygaus
abiejſ susitarianÿiſ šaliſ nariſ skaiÿiaus.
3. Išduoti Lietuvos Vyriausybei tris milijonus rubliſ aukso per pusantro mŐnesio nuo šios sutarties
ratifikavimo dienos.
STRAIPSNIS XIII.
1. Susitarianÿios šalys, šiĆ sutartŢ ratifikavusios, sutinka kiek galima greiÿiau pradŐti tarybas dŐl
prekybos ir tranzito sutarties.
2. Prekybos sutarties pamatan turi bŻti padŐtas didžiausio palankumo principas.
3. Tranzito sutarties pamatan turi bŻti padŐti šie principai:
a) prekŐs, kurios eina tranzitu per vienos kurios susitarianÿios šalies teritorijĆ, neturi bŻti
apdedamos jokiais muitais nei mokesniais;
b) vežamieji tarifai tranzito prekŐms neturi bŻti aukštesni už vežamuosius tarifus tokioms pat
vietinŐms prekŐms.
PastebŐjimas: Ligi nusistatys normalŐs sĆlygos, savitarpiniai Lietuvos ir Rusijos tranzito
santykiai yra tvarkomi tais paÿiais principais. Kitas tranzito sĆlygas normuoja atskiri laikini
sutarimai.
4. Lietuvos ir Rusijos prekybos laivynai, vienas ir antras, naudojasi susitarianÿiſ šaliſ uostais
vienodomis teisŐmis.
5. Mirus vienos susitarianÿios šalies pilieÿiui antrosios šalies teritorijoje, pasilikċs turtas visas
perduodamas valstybŐs, kuriai priklausŐ palikimo savininkas, konsulo arba atatinkamo atstovo žinion
idant jis pasielgtſ eidamas savo krašto Ţstatymais.
STRAIPSNIS XIV.
ŠiĆ sutartŢ ratifikavusios abi susitarianÿios šalys tuojau sueina Ţ diplomatinius ir konsulinius
santykius.
ŠiĆ sutarti ratifikavusios šalys eis daryti konsulinŐs konvencijos.
STRAIPSNIS XV.
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Ratifikavusios šiĆ sutartŢ Lietuvos VyriausybŐ atleidžia Rusijos pilieÿiams ir optuojantiems Rusijos
pilietybċ, o Rusijos VyriausybŐ – Lietuvos pilieÿiams ir optuojantiems Lietuvos pilietybċ, tiek
civiliniams, tiek kariniams, visſ politiniu ir disciplininiu bylſ bausmes. Jeigu tſ bylſ reikalu dar nŐra
padaryta nusprendimo, tai jos panaikinamos.
Nesinaudoja amnestija asmens, aukšÿiau nurodytus nusikalstamus darbus padarċ jau šiĆ sutartŢ
ratifikavus.
Asmens, kriminaliu teismu nuteisti už nusikaltimus, kuriems nŐra amnestijos, sugrŢžta tŐvynŐn
atlikċ bausmċ. Jei tos rŻšies bylſ 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 paÿiu žygiu abi susitarianÿios šalys atleidžia ir saviems pilieÿiams bausmes už darbus,
padarytus prieš šios sutarties ratifikavimĆ antrosios šalies naudai.
STRAIPSNIS XVI.
ŠiĆ sutartŢ svarstydamos, abi susitarianÿios šalys turŐjo omenyje tai, kad jos viena su antra
niekuomet nŐra buvusios karo padŐtyje ir kad Lietuva, bŻdama karo žygiſ rajone pasaulinio 1914 –
1917 metſ karo laiku, ypatingai yra dŐl to karo nukentŐjusi. TodŐl visos šios sutarties sĆlygos nieku
bŻdu negali bŻti precedentu kuriai treÿiai šaliai.
Kita vertus, jeigu vienos susitarianÿios šalies bus duota treÿiai šaliai arba jos pilieÿiams ypatingſ
lengvenybiſ, teisiſ ir privilegijſ, tai jos be ypatingo susitarimo tenka ir antrajai šaliai arba jos
pilieÿiams.
PastebŐjimas: Taÿiau susitarianÿios šalys nepareikš pretenzijſ dŐl privilegijſ kuriſ viena
susitarianÿiſ šaliſ pateiks treÿiai šaliai, susirišusiai su ja muitſ arba kita kuria sĆjunga.
STRAIPSNIS XVII.
Viešosios ir privatinŐs teisŐs klausimus, kylanÿius tarp susitarianÿiſ šaliſ pilieÿiſ, sprendžia, taipo
pat kai kuriuos atskirus klausimus, kylanÿius tarp abiejſ valstybiſ arba tarp valstybiſ ir antrosios
šalies pilieÿiſ, reguliuoja ypatinga komisija iš lygaus abiejſ šaliſ nariſ skaiÿiaus, kuri yra steigiama
tuojau šiĆ sutartŢ ratifikavus ir kurios sĆstatĆ, teises ir pareigas nustato instrukcija, abieju susitarianÿiſ
šaliſ sutarta.
STRAIPSNIS XVIII.
Ši sutartis yra surašyta lietuviſ ir rusſ kalbomis. Jos aiškinimui abu tekstu yra skaitomi autentiniais.
STRAIPSNIS XIX.
Ši sutartis turi bŻti ratifikuota.
Ratifikuojamais sutarties raštais turi bŻti susimainyta Maskvoje.
Visur, kur šioje sutartyje minimas sutarties ratifikavimo momentas, reikia suprasti laikas, kai
susitarianÿios šalys susimaino ratifikuojamaisiais raštais.
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Visa tatai paliudydami abiejſ šaliſ Ţgaliotiniai savo rankomis tĆ sutartŢ pasirašŐ ir savo
antspaudais patvirtino.
Originalo du ekzemplioriai sustatyti ir pasirašyti Maskvos mieste tŻkstantis devyni šimtai
dvidešimtſ metſ liepos mŐnesio dvyliktĆ dienĆ.

T. Naruševiÿius

ǧ. ǯȕțțȌ

P. Klimas
S. Rozenbaumas

ȅ. ǳȇȗȜȒȌȉȑȘȏȐ

J. Vailokaitis
V. Raÿkauskas

ǲ. ǵȈȕȒȌȔȘȑȏȐ

Vertimas iš rusſ kalbos.
PROTOKOLAS.
Pasirašiusieji ÿia susiŐjo 1920 metu spaliſ mŐnesio 14 dienĆ Maskvoje Užsieniſ Reikalſ Liaudies
Komisarijate pasikeisti padarytos 1920 metſ liepos mŐnesio 12 dienĆ Maskvos mieste tarp Rusijos iš
vienos šalies ir Lietuvos iš antrosios Taikos Sutarties ratifikavimo raštais, einant kalbamosios taikos
sutarties XIX straipsniu.
Pristaÿius abiem šalim ratifikavimo raštus, atradus juos visiškoje tvarkoje ir Ţsitikinus, kad jſ turinys
yra tas pats, buvo pasikeista ratifikavimo raštais. Tam patvirtinti pasirašiusieji surašŐ šŢ protokolĆ,
pasirašŐ jŢ ir sutvirtino savo antspaudais.
Originalo padaryta du egzemplioriu.

J. Baltrušaitis.
L. Karachan.
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