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1928 01 28 IŠ LIETUVOS  - VOKIETIJOS SIEN  NUSTATYMO 
SUTARTIES 

 
Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Valstyb s sienos dalykams sutvarkyti 

 
Lietuvos Respublika ir Vokietijos Valstyb , nor damos sutvarkyti sutarties keliu sienos dalykus 

tarp abiej  valstybi , paskyr  šiam tikslui savo galiotiniais: 
Lietuvos Respublikos Prezidentas: 
Minister  Pirminink  ir Užsieni  Reikal  Minister  
Prof. Augustin  Voldemar , 
Vokietijos Valstyb s Prezidentas: 
Valstyb s Užsieni  Reikal  Minister  
Dr. Stresemann' , 

kurie, patikrin  savo galiojimus ir rad  juos gera ir tinkama forma surašytus, nustat  ir sutar  štai 
k : 

I  s k y r i u s  
1 straipsnis 

Lietuvos Vokietijos siena eina šitaip: nuo Kurši  Kop  vakar  kranto prie Baltijos j ros sien  
sudaro buvusi Fišhauseno - Klaip dos apskri i  siena ligi tos vietos, kur šioji apskri i  siena 
perkerta Kurši  Kop  ryt  krant ; iš tenai siena eina tiesi ja linija ligi Tiesiosios šakos (Gerade-Ost) 
žio i  Kurši  mariose, iš tenai Tiesiosios, Ostragin s (Ostraginnis-Ost) šak , Skirvytup s, Rusn s ir 
Nemuno upi  svarbiausios plaukiojimosios vagos vidurio ligi buvusios Vokietijos-Rusijos sienos  
rytus nuo Smalinink , iš tenai j  sudaro buvusi Vokietijos-Rusijos siena, kaip 1908-1912 metais 
buvo komisijos Pr sijos-Rusijos valstyb s sienai nustatyti pažym ta ir nutraukta žem lapiuose. 

Tiesiosios up s žiotimis mariose laikoma vieta, kurioje plaukiojamosios vagos vidurys perkerta 
Tiesiosios žio i  krant  labiausiai išsikišusi  punkt  sujungim  linij . 

Aprašytoji siena yra abiej  vyriausybi  atstov  vietoje paženklinta ir, kiek reikia, pažym ta ir 
išmatuota. […] 

                                                             
III s ky r i us  
3 straipsnis 

Siena Kurši  Kopose eina tiesia linija nuo Baltijos j ros ligi Kurši  mari . Ji yra pažym ta sienos 
akmenimis, stulpais, kap iais ir kalvomis su sienos stulpais. 

Kurši  mariose, Tiesiojoje ir Ostragin s šakose, Skirvytup je, Rusn je ir Nemune sienos 
pažym jim  n ra. 

Siena nuo Nemuno ligi demarkacijos linijos tarp Lietuvos ir Lenkijos yra pažym ta sienos 
stulpais, kap iais, grioviais, pasienio up mis (Šešup , Širvinta ir Liepon ) ir Višty io ežero vandens 
riba. 

Tarp stulp  Nr. 147 ligi Nr. 149 siena perkerta Višty io ežer . 
Žem s sienos ženklai (sienos akmens, stulpai ir kap iai) yra bendri abiem valstyb m. 
Kur siena eina Šešupe, Širvinta, Liepone, Sen ja Širvinta ir Sen ja Liepone, ten ji yra iš abiej  

pusi  pažym ta ženklais, pastatytais prieš vienas antr  kiekvienos valstyb s žem je. 
Šie ženklai palieka nuosavyb  tos valstyb s, kurios žem je jie stovi. […] 
                                                                

7 straipsnis 
Po Karalien s Luizos tiltu Tilž je up s svarbiausios plaukiojimo vagos vidurys, kuris Nemune yra 

laikomas siena, dabar eina maždaug pietin s didžiosios angos vidurio, taigi pro ang  šalia pa-
keliamosios tilto dalies. 

Po geležinkelio tiltu ties Tilže up s svarbiausioji plaukiojimo vaga dabar yra maždaug didžiosios 
angos viduryje,  šiaur  nuo kurios yra pasukamosios tilto dalies anga. 
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8 straipsnis 

Per Karalien s Luizos tilt  Tilž j valstyb s siena eina svarbiausios vagos vidurin s angos vidurio, 
per geležinkelio tilt  ties Tilže viso tilto statymo metriniu viduriu, skaitant nuo vieno kranto atram  
ligi antrojo kranto atram . […] 

 
VII  s k yr iu s  
36 straipsnis 

Asmens, tur  teis s žvejoti Višty io ežero vokiškoje dalyje, gali nuo saul tekio ligi saul lydžio, o 
reikalui esant ir nakt , priplaukti prie Lietuvos kranto tarp sienos stulp  Nr. 149 ir Nr. 150 ir su val-
timis, tinklais, marškomis ir kitokiais žvejybos rankiais, žveja, asmens reikmenimis, nemok dami 
muito, rinkliav  ir mokesni  išlipti ir v l išplaukti  ežer ; ta iau šia teise tegalima naudotis 12 metr  
kranto juostoje nuo esan ios vandens ribos. Tur s teis s, išlipdamas  Lietuvos krant , turi tur ti su 
savimi Goldap s landrato vokie i  ir lietuvi  kalbomis duot  vardin  liudym , taip pat d v ti ant 
rankov s matom  raudon  raikšt , su landrato antspaudu ir liudymo numeriu; pareikalavus jis turi 
liudym  parodyti Lietuvos staigai. B dami Lietuvos krante žvejai priklauso Lietuvos statym , kiek 
tie statymai nesusiaurina pasakyt  teisi . Yra uždrausta perleisti Lietuvos gyventojams daiktai, 
kuri  vežimas  Lietuv  yra uždraustas arba apdedamas muitu, lygiai draudžiama palikti daiktai 
krante. […] 

                                          
VIII  s k yr i u s  
38 straipsnis 

Išlaidos, kurias einant šia sutartimi viena susitarian ioji šalis gali reikalauti gr žinti iš antrosios, 
mokamos savo valiuta mok jimo dienos kursu. 

 
IX  s k yr i u s . 
39 straipsnis 

Si sutartis, sudaryta lietuvi  ir vokie i  kalbomis, turi b ti ratifikuota. Ratifikacijos dokumentais turi 
b ti kiek galima grei iau pasikeista Kaune. 

Sutartis gyja galio pasikeitus ratifikacijos dokumentais. 
Šiam patvirtinti galiotiniai pasiraš  šit  sutart . 

Padaryta dviem originalais Berlyne 1928 met  sausio m nesio 29 dien . 
 
Prof. A. Voldemaras.   Dr. Stresemann 
 
 
Iš: Svarbiausiosios Lietuvos Respublikos tarptautin s sutartys 1918 – 1995. Sudar  V.  Sirutavi ius, E. Nekrašas, 

R. Lopata,  Vilnius, 1997, p. 95 – 107. 
 


