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1939 03 22 Sutartis dơl Klaipơdos atidavimo Vokietijai
Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Valstybơs sutartis dơl Klaipơdos krašto perleidimo
Lietuvos Respublikos Prezidentas
ir
Vokietijos Reicho Kancleris
nusprendơ valstybiǐ sutartimi sutvarkyti Klaipơdos Krašto sujungimą iš naujo Vokietijos Reichu, šiuo
išlyginti esanþius tarp Lietuvos ir Vokietijos klausimus ir bǌdu atidaryti kelią draugingam formavimuisi
santykiǐ tarp abiejǐ kraštǐ.
Šiuo tikslu paskyrơ Ƴgaliotiniais:
Lietuvos Respublikos Prezidentas:
Lietuvos Užsienio Reikalǐ Ministrą poną J. UrbšƳ ir PasiuntinƳ Berlyne poną K. Škirpą,
Vokietijos Reicho Kancleris:
Reicho Užsienio Reikalǐ Ministrą poną Joachim von Ribbentrop'ą, kurie pasikeitĊ savo Ƴgaliojimais,
rastais sudarytais gera ir tinkama forma, susitarơ dơl šiǐ nuostatǐ:
1 straipsnis
Versalio sutartimi nuo Vokietijos atskirtas Klaipơdos Kraštas, skaitant nuo šios dienos, vơl
sujungiamas su Vokietijos Reichu.
2 straipsnis
Iš Klaipơdos Krašto bus tuojau evakuojamos Lietuvos karinơs ir politinơs pajơgos. Lietuvos Vyriausybơ
rǌpinsis, kad evakuojant Kraštas bǌtǐ paliktas tvarkingoje bǌklơje. Abi šalys, kiek tai reikalinga, paskirs
mokytis komisarus, kurie turi Ƴvykdyti perdavimą tǐ žinybǐ, kurios nơra Klaipơdos Krašto autonominiǐ
Ƴstaigǐ žinioje.
Sutvarkymas kitǐ iš suvereniteto pakeitimo išplaukianþiǐ klausimǐ, ypaþiai ǌkiniǐ ir finansiniǐ
klausimǐ, valdininkǐ klausimǐ, lygiai kaip pilietybơs klausimǐ paliekamas rezervuotas atskiram
susitarimui.
3 straipsnis
Kad bǌtǐ apžiǌrơta ǌkiniǐ Lietuvos interesǐ, Lietuvai bus Ƴsteigta Klaipơdoje laisvo uosto zona.
Detalơs bus atskirai nustatytos, vadovaujantis pridơto prie šios sutarties priedo pagrindais.

4 straipsnis
Sustiprinti savo nutarimui patikrinti draugišką plơtojimąsi santykiǐ tarp Lietuvos ir Vokietijos abi
šalys Ƴsipareigoja nevartoti viena prieš antrą jơgos ir neremti iš treþios pusơs prieš vieną katrą
atkreipto jơgos pavartojimo.
5 straipsnis
Ši sutartis Ƴsigalioja ją pasirašius.
Tam patvirtinti abiejǐ šaliǐ Ƴgaliotiniai šią sutartƳ pasirašơ.
Sudaryta du originalai lietuviǐ ir vokieþiǐ kalbomis.
Berlynas, 1939 m. kovo mơn. 22 d.
J. Urbšys
Joachim v. Ribbentrop
K. Škirpa
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Priedas prie 1939 m. kovo 22 dienos Lietuvos Respublikos ir Vokietijos valstybơs
sutarties 3 straipsnio
Pagrindiniai dơsniai Ƴrengti lietuviǐ laisvo uosto zonai Klaipơdoje
I.
Vokieþiǐ Uosto Valdyba Klaipơdoje, kuri, dơl Klaipơdos Krašto sujungimo su Vokietijos Reichu,
perima valdymą pereinanþio Reicho nuosavybơn ligšiolinio Lietuvos valstybinio turto Klaipơdos
uoste, sudarys su Ƴsteigsimą Lietuvos ir Vokietijos Vyriausybiǐ sutarimu bendrove (Klaipơdos Uosto
BendrovĊ), kurioje vyraujanþioji kapitalo dalis bus lietuviška, privatinơs teisơs sutartƳ apie žemiau
išvardinamǐ uosto Ƴrengimǐ Klaipơdoje perleidimą ir privilegijuotą naudojimą. Šioje sutartyje bus
sutarti šie dalykai:
1) Uosto Valdyba perleidžia Klaipơdos Uosto Bendrovei išnuomotinai 99 metams
naudojimą Klaipơdos uosto Ƴrengimǐ, vandens ir žemơs plotǐ, kurie bus pakankamo, tiksliau,
sutarsimo dydžio. Uosto Bendrovơ Ƴpareigota Ƴgalinti Ƴrengimais visiems bendro susiekimo
reikalams,
2) atsižvelgiant Ƴ Lietuvos Vyriausybơs padarytas uosto plote investicijas, nuoma yra laikoma
atlyginta,
3) Klaipơdos Uosto Bendrovơ perima jai išnuomotinai perleistǐ plotǐ ir Ƴrengimǐ užlaikymą,
eksploatavimą ir eventualǐ tolesnƳ plơtojimą. Uosto rinkliavos imamos Bendrovơs naudai. Šiǐ
rinkliavǐ dydis bus nustatytas Uosto Valdybos, Bendrovơs pasiǌlymǐ pagrindu
II.
1) Klaipơdos Uosto Bendrovei bus suteiktos toli einanþios mokesþiǐ lengvatos.
2) Bus Ƴrengtos laisvos sritys, dơl kuriǐ vietos ir ribǐ turima susitarti.
3) Muitǐ kontrolơ vykdoma laisvǐjǐ sriþiǐ sienoje. Kitais atžvilgiais visos Vokieþiǐ suverenumo
teisơs išnuomotame plote ir laisvose srityse lieka nepaliestos.
4) Susisiekimas su laisvomis sritimis geležinkeliu su Kretinga bus palengvintas
tuo bǌdu, kad bus Ƴvestas laisvas nuo muito prekiǐ tranzitas, taikant atitinkamus tarifus, uždarais
traukiniais, dơl to detaliau susitarus suinteresuotoms Lietuviǐ ir Vokieþiǐ žinyboms.
Be to, ir šiaip susisiekimas (vandens ir sausumos keliais) tarp Lietuvos ir laisvǐjǐ sriþiǐ bus kiek
galima palengvintas veikianþiǐ Vokieþiǐ nuostatǐ ribose.
5) Iškylantieji sąryšyje su Lietuvos laivǐ stacijonavimu Klaipơdos Krašto vandenyse, ypaþ
mokesþiǐ pobǌdžio, klausimai atitinkamǐ Lietuviǐ ir Vokieþiǐ Ƴstaigǐ bus sutvarkyti vadovaujantis
palankumo principu.
J. Urbšys
Joachim v. Ribbentrop
K. Škirpa
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