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1933 07 05 LIETUVOS IR SSRS KONVENCIJA UŽPUOLIMUI 
APIBR ŽTI 

 
Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Socialistini  Soviet  Respublik  S jungos Centralinis 

Vykdomasis Komitetas, nor dami sustiprinti tarp j  krašt  esan i  taik : 
atsižvelgdami, kad Briando Kellogo paktas, kur  jie pasiraš , ir lietuvi  Soviet  nepuolimo paktas, j  

sudarytas 1926 m. rugs jo 28 d. Maskvoje, uždraudžia bet kok  užpuolim ; 
manydami esant reikalinga visuotinio saugumo reikalui kaip galima tiksliau apibr žti užpuolim , 

kad b t  galima užb gti už aki  kiekvienam pretekstui tam užpuolimui pateisinti; 
konstatuodami, kad visos valstyb s lygiai turi teis   nepriklausomyb , saugum , savo teritorij  

gynim  ir laisv  savo institucij  ( staig ) pl tojim ; 
skatinami noro, visuotin s taikos reikalui, visoms tautoms patikrinti j  teritorij  nelie iamyb ; 
manydami esant reikalinga visuotin s taikos reikalui, savo tarpe nustatyti tikslias taisykles, kuriomis 

apibr žiamas užpuolimas ir belaukdami, kad tos taisykl s taps visuotin s; 
                      tam tikslui nusprend  sudaryti ši  konvencij  ir tam reikalui galiojo: 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Nepaprast  Pasiuntin  ir galiot  Minister  Londone, p. Vaclov  

Sidzikausk ; 
Socialistini  Soviet  Respublik  S jungos Centralinis Vykdomasis Komitetas Užsieni  Reikal  

Liaudies Komisar , p. Maksim  Litvinov , kurie susitar  d l ši  nuostat : 

I str. 
Kiekviena iš Aukšt j  Susitarian i  Šali  pasižada nuo šios konvencijos sigaliojimo dienos priimti 

savitarpio santykiuose tok  užpuolimo s vokos apibr žim , koks buvo suformuluotas ginklavimosi 
sumažinimo ir apribojimo konferencijos saugumo komisijos, Soviet  delegacijai pasi lius. 

II str.
Tuo b du tarptautiniame kivir e, atsižvelgiant  galiojan ias susikivir ijusi  šali  sutartis, 

užpuolike valstyb  bus pripažinta ta, kuri pirma padarys vien  iš ši  veiksm : 
1. Paskelbs kar  kitai valstybei, 
2.  sibraus ginkluotomis j gomis, net ir karo nepaskelbusi,  kitos valstyb s teritorij ; 
3. Užpuls savo žemyno, j r  arba oro j gomis, net ir karo nepaskelbusi, kitos valstyb s teritorij , 

laivus arba l ktuvus; 
4. Paskelbs j r  blokad  prieš kitos valstyb s pakrantes arba uostus; 
5. Parems ginkluotus b rius, kurie, susiformav  jos teritorijoje, bus užpuol  kitos valstyb s 

teritorij , arba atsisakys, neži rint  užpultos valstyb s reikalavim , imtis savo teritorijoje vis  jos 
galioje esan i  priemoni  iš min t j  b ri  visokiai paramai arba globai atimti. 

III str.
Jokiu politinio, karinio, ekonominio arba kitokio pob džio samprotavimu nebus galima pagr sti 

arba pateisinti užpuolimo, numatyto II straipsnyje (pav. žr. pried ). 

IV str.
Ši konvencija bus abiej  Aukšt j  Susitarian i  šali  ratifikuota pagal j  atitinkamus statymus. 

Ji sigalios, kai tik bus pasikeista ratifikavimo dokumentais Maskvoje. 
Tam patvirtinti pamin tieji galiotiniai ši  konvencij  pasiraš  ir prid jo savo antspaudus. 
Sudaryta Londone, t kstantis devyni šimtai trisdešimt tre iais metais liepos 5 dien . 

(Pas.) Vaclovas Sidzikauskas,  
(Pas.) Maksim Litvinov. 

                                  
PRIEDAS 

prie konvencijos, lie ian ios užpuolimo apibr žim , III str. 
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Aukštosios susitarian ios šalys, pasirašiusios konvencij , lie ian i  užpuolimo apibr žim , 

nor damos, - ypatingai tur damos galvoje n  kiek neapriboti absoliu ios III kalbamos konvencijos 
straipsnyje nustatytos taisykl s reikšm s, - suteikti kai kuri  nurodym , kuriais b t  galima apibr žti 
užpuolik s valstyb s s vok , konstatuoja, kad jokio užpuolimo veiksmo min tos konvencijos II 
straipsnio prasme, tarp kitko, negali pateisinti n  viena iš ši  aplinkybi : 

A. Valstyb s vidaus pad tis. - Pav., jos politin , ekonomin  arba socialin  strukt ra, jos 
administracijai prikišamos klaidos, neramumai, kil  iš streik , revoliucij , kontrrevoliucij  arba 
pilietinio karo. 

B. Valstyb s elgesys tarptautin je plotm je. - Pav., sulaužymas arba sulaužymo pavojaus 
svetimos valstyb s arba jos pilie i  teisi  arba j  medžiagini  ar moralini  interes ; diplomatini  
arba ekonomini  santyki  nutraukimas; ekonominio arba finansinio boikoto priemon s; 
nesusipratimai, lie ia ekonominius, finansinius arba kitus pasižad jimus kit  valstybi  atžvilgiu; 
pasienio incidentai, kuri  neapima joks II straipsnyje nurodytas nepuolimo atsitikimas. 

Kita vertus, Aukštosios Susitarian ios Salys sutinka pripažinti, kad ši konvencija niekados netur s 
b ti pateisinamu tarptautin s teis s sulaužymams, kurie gal t  b ti implikuoti aukš iau rašytame 
s raše pamin tose aplinkyb se.     

  (Pas.) Vaclovas Sidzikauskas, (Pas.) Maksim Litvinov. 
 
 
Iš: Svarbiausiosios Lietuvos Respublikos tarptautin s sutartys 1918 – 1995. Sudar  V.  Sirutavi ius, E. Nekrašas, 

R. Lopata,  Vilnius, 1997, p. 38 – 40. 
 
 
 
 
 


