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1927 09 27 IŠ KONKORDATO SU  ŠV. SOSTU  
 

Šven iausios ir Nedalomosios Trejyb s vardu, Jo Šventenyb  Popiežius Pijus XI ir Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, p. Antanas Smetona, 

Didžiai nor dami nustatyti Katalik  Bažny ios pad t  Lietuvoje ir išvesti taisykles, kuriomis bus 
tinkamai ir pastoviai tvarkomi Bažny ios reikalai Respublikos žem je, 

                           Ryžos sudaryti tam tikslui Konkordat . 
D l to Jo Šventenyb  Popiežius Pijus XI ir Lietuvos Respublikos Prezidentas p. Antanas 

Smetona, paskyr  savo pilnateisiais galiotiniais: 
                           Jo Šventenyb : 
                           Jo Eminencij  Reverendissim  Kardinol  Petr  Gaspar , Valstyb s Sekretori ;  

         Respublikos Prezidentas:  
          Jo Ekselencij  p. profesori  Augustin  Voldemar , Minister  Pirminink  ir 

Užsienio Reikal  Minister . 
Aukš iau išvardyti pilnateisiai galiotiniai, pasikeit  galiojimais, sutar  šiuos nuostatus: 

 
I straipsnis 

Katalik  Bažny ia, be apeig  skirtumo, naudosis Lietuvos Respublikos žem se visomis laisv mis 
reikalingomis savo dvasiškai valdžiai ir savo Bažnytinei jurisdikcijai vykdyti, taip pat Savo reikalams 
ir Savo turtams administruoti bei r pinti, laikantis Dievo statym  ir Kanon  Teis s. 

 
II straipsnis 

Vyskupai, dvasiškiai ir tikintieji gal s laisvai ir tiesiog siekti Šv. Sost . Eidami savo pareigas, 
Vyskupai gal s laisvai ir tiesiog susisiekti su savo Dvasiškiais ir tikin iaisiais, taip pat gal s skelbti 
savo sakymus ir ganytojiškus raštus. 

 
III straipsnis 

Kad b t  palaikomi draugiški santykiai tarp Šv. Sosto ir Lietuvos Respublikos, gyvens Lietuvoje 
Apaštališkasis Internuncijus, o prie Šv. Sosto - Respublikos Ministeris.  

                                                          
IV straipsnis 

Valstybin s staigos duos savo param  Bažny ios nutarimams ir sprendimams vykinti : atsta ius 
dvasišk  arba at mus iš jo bažnytin  beneficij ; uždraudus vilk ti dvasiškio r bais, renkant mezlia-
vas Bažny ios reikalams, leistas Valstyb s statymu. 

                                                            
V straipsnis 

Eidami savo tiesiogines pareigas, dvasiškiai naudosis ypatinga juridine globa. Kaip valstyb s 
tarnautojai, taip lygiai ir dvasiškiai naudosis teise, paliuosuojan ia tam tikr  j  algos dal  nuo teismo 
keliu dedamo arešto. 

Dvasiškiai, gav  šventinim , vienuoliai, padar  žadus, seminarij  aukl tiniai ir noviciat  
kandidatai, jei palieka ir toliau dvasiški  arba vienuoli  luome, bus paliuosuojami nuo karini  prievo-
li  dargi karui ištikus ir šaukiant vis  kariuomen  ginklan. Be to, dvasininkams nebus dedama toki  
pilietini  pareig , kurios nesuderinamos su kunigo pašaukimu, sekant Kanon  Teise. [...] 

                                                             
VIII straipsnis 

Sekmadieniais ir Nepriklausomyb s dien  kunigai, laikydami pamaldas, skaitys liturgin  mald  
už Lietuvos Respublikos ir jos Prezidento gerov . [...] 

                                                             
XXIV straipsnis 

Arkivyskupas, Vyskupai, Dvasiškija ir Didži j  Seminarij  mokomasis personalas turi teis s gauti 
pensij . J  dalyvavimas pensij  kasoje bus sutvarkytas, v liau susitarus su Vyskupais. 
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XXV straipsnis 
Valstyb  duos piln  laisv  kurtis ir darbuotis draugijoms, kaipo Katalik  Akcijos nariams, 

siekiantiems pirmu iausiai religinio tikslo ir esantiems Vyskupo žinioje. 
 

XXVI straipsnis 
Visi statymai, sakymai ir dekretai, kurie prieštaraut  minim j  straipsni  pasižad jimams, bus 

laikomi nebesamais, kai šis Konkordatas siteis s. 
 

XXVII straipsnis 
Bažny ios turtai, esantieji Lietuvoje, bet priklausantieji juridiniams Bažny ios ir vienuolyn  

asmenims, turintiems savo b kl  už Lietuvos Valstyb s sien , ir atvirkš iai, sudarys atskiro 
susitarimo dalyk . 

 
XXVIII straipsnis 

Šitas Konkordatas gys galios ratifikacijos dokument  pasikeitimo dien . 
Romoje, t kstantis devyni šimtai dvidešimt septintais metais, rugs jo m nesio dvidešimt septint  

dien . 
 

(pas.) Petras Kardinolas Gaspari  
    (pas.) Augustinas Voldemaras 

 
 
 
Iš: Svarbiausiosios Lietuvos Respublikos tarptautin s sutartys 1918 – 1995. Sudar  V.  Sirutavi ius, E. Nekrašas, 

R. Lopata,  Vilnius, 1997, p. 128 – 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


