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1926 09 28 NEPUOLIMO IR NEUTRALUMO SUTARTIS SU SSRS 
 
             Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Socialistini  Taryb  Respublik  S jungos 
 
Lietuvos Respublikos prezidentas, iš vienos pus s, ir Socialistini  Taryb  Respublik  S jungos 

Centralinis Vykdomasis Komitetas, iš antros pus s, sitikin , kad Lietuvos ir Socialistini  Taryb  
Respublik  S jungos taut  interesai reikalauja nuolatinio bendradarbiavimo, pagr sto pasitik jimu, ir 
nor dami pad tim kiek leidžia j  išgal s, palaikyti visuotin  taik , susitar  sudaryti sutart  esantiems 
tarp j  draugingiems santykiams išpl sti ir tam tikslui paskyr  savo galiotiniais: 

                      Lietuvos Respublikos Prezidentas: 
Mykol  Sleževi i , Lietuvos Respublikos Minister  Pirminink , Teisingumo Minister  ir einant  

Užsienio Reikal  Ministerio pareigas, ir Jurg  Baltrušait , Lietuvos Respublikos Nepaprast j  
Pasiuntin  ir galiot j  Minister  Socialistini  Taryb  Respublik  S jungai. 

Socialistini  Taryb  Respublik  S jungos Centralinis Vykdomasis Komitetas: 
Georgij  i erin , Socialistini  Taryb  Respublik  S jungos Centralinio Vykdomojo Komiteto Nar  

Užsienio Reikal  Liaudies Komisar , ir Sergij  Aleksandrovsk , Socialistini  Taryb  Respublik  
S jungos Nepaprast j  Pasiuntin  ir galiot j  Minister  Lietuvai, kurie susitiko Maskvoje ir, perži r j  
savo galiojimus, kuriuos rado sudarytus tinkama forma, teis ta tvarka, padar  šiuos nutarimus: 

1 straipsnis 
Taikos sutartis tarp Lietuvos ir Rusijos, sudaryta Maskvoje 1920 met  liepos m n. 12 d., kurios 

visi nuostatai palaiko savo gali  ir nelie iamyb , lieka Lietuvos Respublikos ir Socialistini  Taryb  
Respublik  S jungos santyki  pagrindu. 

                                                
2 straipsnis 

Lietuvos Respublika ir Socialistini  Taryb  Respublik  S junga savitarpyje pasižada visomis 
aplinkyb mis gerbti viena antros suverenum  bei teritorialin5 integralum  ir nelie iamyb . 

 
3 straipsnis 

Kiekviena susitarian ioji šalis pasižada susilaikyti nuo bet kuri  agresijos veiksm  prieš antr j  
šal . 

Jeigu viena iš susitarian i j  šali , neži rint jos taikaus elgesio, b t  užpulta vienos arba keli  
tre i j  valstybi , antroji susitarian ioji šalis pasižada neteikti paramos tai vienai arba kelioms 
tre iosioms valstyb ms j  kovoje prieš užpult j  susitarian i ja šal . 

 
4 straipsnis 

Jeigu tre iosios valstyb s sudarys politin  sutart , nukreipt  prieš vien  susitarian i  šali , arba 
jeigu ryšyje su 3 str. 2 posme nurodyto pob džio konfliktu, arba tuo atveju, kai n  viena 
susitarian i  šali  nebus simaišiusi  susid rimus ginkl , tarp tre i j  valstybi , bus sudaryta 
koalicija vienai susitarian i  valstybi  ekonomiškai arba finansiškai boikotuoti, antroji susitarian ioji 
šalis tokion sutartin arba tokion koalicijon nesid s. 

                                                  
5 straipsnis 

Tuo atveju, jei tarp susitarian i  šali  kilt  konfliktas ir jei neb t  galima išspr sti to konflikto 
diplomatiniu keliu, jos susitaria skirti taikom sias komisijas. 

Nurodyt j  komisij  sud tis, j  teis s ir proced ra, kurios jos laikysis, bus nustatytos atskiru dar 
sudarytinu susitarimu. 

                                                 
6 straipsnis 

Ši sutartis turi b ti ratifikuota ne v liau kaip po šeši  savai i  nuo jos pasirašymo dienos. 
                       Pasikeitimas ratifikaciniais raštais bus padarytas Kaune. 
                       Sutartis surašyta lietuvi  ir rus  kalbomis. 
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                       J  interpretuojant abu tekstu laikomi autentiškais. 
                                                  

7 straipsnis 
 Ši sutartis gyja galios nuo momento pasikeitimo ratifikacijos raštais ir tur s galios penkerius 

metus, išskyrus šios sutarties 1 ir 2 straipsnius, kuri  galiojimo laikas neapr žtas. 
Šios sutarties galiojimas kiekvien  kart  bus automatiškai prat siamas vieneriems metams, jeigu 

viena susitarian i j  šali  bent šešiais m nesiais prieš išeisiant sutarties galios terminui nepareikš 
noro prad ti derybas tolesnei abiej  susitarian i  valstybi  santykiavimo formai nustatyti. 

Visa tatai paliudydami galiotiniai savo ranka šit  sutart  pasiraš  ir savo antspaudais patvirtino. 
Originalas yra sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais Maskvos mieste t kstantis devyni 

šimtai dvidešimt šeštais metais rugs jo m nesio dvidešimts aštunt  dien . 
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R. Lopata,  Vilnius, 1997, p. 31 – 33. 


