
VOKIETIJOS KAIZERIO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYB S PRIPAŽINIMO 

AKTAS 

Mes, Wilhelmas, iš Dievo malon s Vokietijos kaizeris, Pr sijos karalius ir t.t.1, pranešame: 

   Kadangi 1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Taryba, pripažinta lietuvi  liaudies atstov , paskelb  

atkurianti nepriklausom , su Vokietijos valstybe amžinais ir tvirtais s jungos ryšiais ir konvencijomis, vis  

pirma karin mis, susisiekimo, muit  ir pinig  sistemos, susiet  Lietuvos valstyb  ir papraš  Vokietijos 

valstyb s apsaugos ir pagalbos, be to, kadangi nuo šiol ankstesni Lietuvos valstybiniai ryšiai yra nu-

traukiami, tod l Mes pavedame m s  valstyb s kancleriui grafui von Hertling pranešti Lietuvos Tarybai, kad 

Mes, remdamiesi aukš iau min tu 1917 m. gruodžio 11 d. pareiškimu, pripaž stame Vokietijos valstyb s 

vardu Lietuv  laisva ir nepriklausoma valstybe2 ir esame pasireng  suteikti Lietuvos valstyb s atk rimui 

                                                     
1 Wilhelmas (Wilhelm) II (1859-1941), Pr sijos karalius ir Vokietijos imperatorius (1888-1918), Frydricho III ir Anglijos karalien s Viktorijos 

dukters Viktorijos Augustos s nus. Mok si Kaselio gimnazijoje ir studijavo Bonos universitete. Paskui iš jo  kariuomen  ir labai pam go 

karin  pr sišk  gyvenimo b d . Nebuvo valstybininko masto valdovas, grei iau diletantas, daugiau tur j s menini  gabum  ir ar-

cheologijos mokslo žini . Nepastovaus b do, aktyvus, veiklus ir dažnai labai netaktiškas, kuo pagars jo Europos aukštuomen je. M go 

keliones, lank  valstybi  valdovus ir savo valstyb s kilminguosius. Taip pat m go karines uniformas su visais manomais aksesuarais. 

Monarchin  santvark  laik  idealiausia, dieviškos kilm s, tod l man , jog valdovo negalinti saistyti nei parlamento, nei tautos valia. 

Vokietij  siek  padaryti j r  ir kolonij  valstybe, nelaik  tai kliuviniu s jungai su Didži ja Britanija. Neilgai tesugyveno su savo 

idealizuojamu kancleriu Bismarcku. Wilhelmas II pats troško eiti ir kanclerio pareigas, tod l visiems žinyb  vadovams buvo sak s tiesiogiai 

pranešin ti savo žinyb  reikalus pa iam imperatoriui. 1890 m. vyko dar didesnis konfliktas su Bismarcku, kai Wilhelmas II sušauk  Valstyb s 

taryb  pats 

be kanclerio pritarimo. Be to, pasi l  savo socialini  reform  program . Bismarckui pasitraukus iš pareig , pasijuto atsipalaidav s nuo jo 

globos, - raš  Didžiosios Britanijos valdovui, jog pats es s užsienio ir vidaus politikos sprend jas. Nemok jo pasirinkti sau 

tinkam  patar j , ypa  užsienio politikos reikalais. Toje srityje buvo padar s kelet  akivaizdži  išsišokim , kaip, pvz., 1908 m. interviu, 

kada d l Vokietijos pareig n  apsileidimo buvo pagarsinti diplomatin je kalboje nevartotini žodžiai angl  atžvilgiu. Vokietijos ekonomin  

pad tis buvo gera, kariuomen  galinga, laivynas vis augo, tod l Wilhelmas II jaut si didyb s zenite. Pasaulinio karo išvakar se d l dviej  

front  baim s dar band  tartis su Rusija. Ta iau pats dr sino Austrij  imtis griežt  veiksm  prieš Serbij . Prasid jusio karo metu 

nevaidino svarbaus vaidmens, pateko  imperialist  ir militarist  tak  ir su jais drauge planavo svetim  teritorij  užgrobimus. 

Apsilank  vokie i  okupuotame Vilniuje. Nenor jo, kad jo s nus valdyt  Lietuv , siek  asmenin s unijos tarp Lietuvos ir Pr sijos. 

Vokietijai pralaim jus kar , 1918 m. lapkri io 10 d. pasitrauk   Olandij , lapkri io 28 d. atsisak  imperatoriaus sosto, bet nieko 

nepamin jo apie Pr sijos karaliaus titul . Antant s šalys nor jo j  teisti kaip karo kaltinink , ta iau Olandija atsisak  išduoti. 
2 Atkreiptinas d mesys, jog Lietuva buvo pripažinta remiantis b tent Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. aktu - tai užakcentuota 

pripažinimo akte. Pagal Bresto taikos sutart  Lietuvos likimas buvo atsid r s vokie i  rankose. Bresto sutartyje Rusija atsisak  savo 

valstybin s valdžios teritorijoms, likusioms  vakarus už abiej  pusi  „suderintos“ linijos. Ta iau ši valdžia atiteko ne Lietuvai (eventualiai 

Kuršui), bet faktiškai Vokietijai, kuri tur jo jos likim  „nustatyti per derybas su jos gyventojais“ (Bresto sutarties III straipsnis). Pasak istoriko 

R. Lopatos, vokie iams tik atsiv r  kelias sigyti Lietuv  pagal tarptautin  teis , nes valstyb s teis s poži riu Lietuva Vokietijai ir toliau 

liko užsienis, kadangi ta teritorija tebebuvo atskirta nuo valstyb s, kuri j  sigijo. Kadangi aneksija buvo vykdyta nevisiškai, Lietuva 

nepriklaus  jokiai valstybei. Ta iau pati Lietuva nebuvo valstyb , nes ji netur jo valstybin s valdžios. D l jos atskyrimo nuo Rusijos ir 



reikaling  prašom  apsaug  ir param . Mes manome, kad konvencijos, kurios bus sudarytos, atitiks tiek 

Vokietijos valstyb s, tiek Lietuvos interesus ir kad Lietuva palengvins Vokietijos karin  našt , o tai irgi 

prisid s prie Lietuvos išvadavimo. 

   Kartu Mes galiojame m s  valstyb s kancler  imtis drauge su Lietuvos gyventoj  atstovais 

savarankiškos Lietuvos atk rimui reikaling  priemoni  ir duoti potvark  d l tolesni  priemoni  sudarant 

tvirt  s jung  su Vokietija ir numatytas bei reikalingas konvencijas. 

   Patvirtiname tai paties Jo Didenyb s parašu ir M s  antspaudu.  

   Duota Didžiojoje b stin je 1918 m. kovo 23 d. 

   Grafas von Hertling Wilhelm I. K. 

(Iš: Lietuva vokie i  okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915 – 1918. Lietuvos nepriklausomos valstyb s genez . 

Dokument  rinkinys/ Lietuvos istorijos institutas; sudar  Edmundas Gimžauskas. Vilnius, 2006, p. 303- 304). 

                                                                                                                                                                                         
neprijungimo geriausiu atveju atsirado tik du valstyb s elementai: teritorija, sutampanti su karin s administracijos sienomis, ir gyventojai 

(lietuvi  tauta) toje teritorijoje. Šie elementai b tini kaip valstybin s veiklos objektas, bet ne kaip subjektas, kadangi tr ko tre io 

valstyb s elemento - lietuvi  valstybin s valdžios. Valstybin  valdžia priklaus  Vokietijai ir ji sudar  jungiam j  grand  tarp Vokietijos 

imperijos ir Lietuvos. Vokie i  teis s istorik  M. Bienhold  toki  tarpin  stadij  patekusi  Lietuv  linkusi vadinti „svetimos valdžios 

žinioje esan iu kraštu“. Kaip teig  ankstesnis kancleris Th. Bethmannas-Hollwegas, Lietuva buvo „ forminta“ kaip savarankiška valstyb , o 

visais kitais atžvilgiais priklaus  nuo Vokietijos: imperijai Lietuva tebebuvo užsienis, ta iau ji netapo valstybe, nes netur jo valstybin s 

valdžios; vokie i  (svetima) valstybin  valdžia j  siejo su Vokietija. Pasinaudodami tokia teisine Lietuvos konstrukcija, vokie iai vis  pirma 

m gino neutralizuoti vienareikšmes lietuvi  pastangas sukurti savo valstybin  valdži . 1918 m. vasario 16 d. aktu Taryba paskelb  savo 

siek  - atkurti nepriklausom  Lietuvos valstyb . R. Lopata šalia M. Bienhold poži rio pateikia žymaus XX a. pirmosios pus s Lietuvos 

teisininko M. Römerio nuomon . Pasak jo, valstyb s teis s poži riu vasario 16 d. paskelbimas tur j s tik deklaratyvi  reikšm , nes juo 

nebuvusi kurta arba perimta valstybin  valdžia (teritorinis imperiumas). Taryba išsakiusi tik savo (tautos) vali  ateityje kurti valstyb  ir 

pirmiausia skyrusi tai toms valstyb ms, kuri  rankose buvo Lietuvos likimas - Vokietijai ir Rusijai. Tarptautin s teis s poži riu 

nepriklausomyb s paskelbimas taip pat tebuv s sumanymo pareiškimas, juolab kad pareiškim  nuo šiol b ti nepriklausoma valstybe 

paneig  faktin s s lygos. Valstyb s teis s poži riu ir kovo 23 d. aktas mažai tepad j s Lietuvos valstybei susidaryti, kadangi pripažinimo 

aktas nes s susij s su valstybin s valdžios perdavimu. Pagal vadinam j  deklaratyvin  koncepcij  pripažinimas n ra aktas, kuriuo remiantis 

nauja valstyb  gali b ti pripažinta kaip tarptautin s teis s subjektas. Pripaž stamoje visuomen je turi b ti efektyvi valdžia, rodanti 

tvirtum , pripaž stanti tarptautin  teis  ir kontroliuojanti atitinkam  teritorij . Kitaip tariant, Taryba, gavusi pripažinimo akt , gavo tik 

pirmalaik  Lietuvos valstyb s pripažinim . Žr.: R. Lopata, Lietuvos valstybingumo raida 1914-1918 metais, LAIS, t. 9, Vilnius, 1996, p. 

143-145. 


