
Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus.

Venäjän Tasavallan Kansankomisaarien Neuvosto ja
Suomen Tasavallan Kansanvaltuuskunta ovat näiden va-
paitten tasavaltain keskinäisen ystävyyden ja veljeyden lu-
jittamiseksi allekirjoittaneet seuraavan sopimuksen.

1 §•

Sen johdosta, että Suomi on Venäjän Sederatiivisen Neu-
vostovallan tunnustama itsenäinen ja riippumaton tasavalta,
luovuttaa Venäjän Tasavalta Suomen Tasavallalle kaikki
Suomen Tasavallan alueella omistamansa taikka muuten hal-
lussaan pitämänsä maa- ja vesialueet, tontit ja rakennukset,
tehtaat, lennätinlaitoksen kaikkine niihin kuuluvine laitok-
sineen ja niistä johtuville oikeuksineen Suomen valtion täy-
delliseksi omaisuudeksi.

2 §.

Suomen Tasavalta luovuttaa Venäjän Tasavallalle kaikki
Venäjän Tasavallan alueella omistamansa maa- ja vesi-
alueet, tontit, rakennukset ja rautatien niihin kuuluvine
laitoksineen ja. niistä johtuvine oikeuksineen Venäjän val-
tion täydelliseksi omaisuudeksi.

3 §.

Suomen valtiolla on etuosto-oikeus muuhunkin Venäjän
Suomessa olevaan irtaimistoon, Venäjän etua kuitenkaan vä-
hentämättä. Selvittelyn helpottamiseksi suostuu Suomen
valtio sen lisäksi, mitä edellä on määrätty, ostamaan Venä-
jän täällä olevaa muutakin omaisuutta.



4 §
„Erinäisiä edellämainittuja kiinteimistöjä voidaan Venä-

jän ja Suomen asiain Selvittelykomitean päätöksellä myös-
kin luovuttaa suorastaan Suomen työväen järjestöille.

5 §.

Venäjän Tasavalta luovuttaa Suomen Tasavallalle kaik-
ki Suomen valtiolle, kunnille taikka yksityisille kuuluvat
Venäjän valtion ennen sotaa ja sen aikana pakkoluovuttamat
laivat, sopimuksen solmiamisen hetkellä Suomen alueella
olevat pakkoluovutetut rautatiet sekä muun omaisuuden.

6 §.

Edellä olevat pykälät eivät koske kiinteimistöjä, joita
Venäjän Tasavalta Suomen alueella tai Suomen Tasavalta
Venäjän alueella tarvitsee diplomaattisia tai kaupallisia
edustajiaan tai sivistystarkoituksia varten.

Näistä luovutuksista aiheutuvat Suomen ja Venäjän
väliset maksusuoritukset otetaan Venäjän ja Suomen vä-
lien lopullista suoritusta tehtäessä saatavina ja maksetta-
vina huomioon.

8 §.

Venäjän Valtion ja valtiolaitosten saatavat Suomen
valtiolta ja valtiolaitoksilta sekä Suomen valtion ja valtio-
laitosten saatavat Venäjän valtiolta ja valtiolaitoksilta sa-
moin kuin myös Venäjän Suomen Pankin välityksellä otta-
mat lyhytaikaiset velkasitoumukset tunnustetaan molem-
pien hallitusten puolelta- voimassa oleviksi ja niiden kuo-
letustapaa tullaan suunnittelemaan Venäjän ja Suomen
asiain selvittelykomitean alaisessa yhteisessä alakomiteassa.

9 §.

Turvatakseen ja edistääksen keskinäistä rauhallista lii-
kennettä Venäjän ja Suomen Tasavaltain välillä, sitoutuvat



molemmat tasavallat kaikiksi ajoiksi myöntämään toistensa
kauppa-aluksille, olkoot ne mitä laatua tahansa, vapaan ja
esteettömän pääsyn kaikkiin meri-, järvi- ja jokisatamiin,
ankkuripaikkoihin ja kanaviin sekä yhtä vapaan ja esteet-
tömän tavaran lastaus- ja purkamisoikeuden sekä luotsilai-
toksen käytön ehdoilla, jotka määrätään erittäin tätä tarkoi-
tusta varten tehtävässä sopimuksessa.

10 §.

Yleisen liikenteen etuja silmällä pitäen on Venäjän ja
Suomen rautateitten välillä järjestettävä pysyväinen mikäli
mahdollista yhdysliikenne ja suoranainen.

11 §.

Eri sopimuksella on määrättävä, mikä oikeus Venäjän
Tasavallalla on postin, sähkölennättimen ja maanteiden
käyttöön Suomen alueella ja Suomen Tasavallalla vastaa-
vasti Venäjän alueella.

12 §.

Turvatakseen ja edistäkseen keskinäistä rauhallista kaup-
paa Venäjän ja Suomen tasavaltani välillä sitoutuvat mo-
lemmat sopimuksen tekijät viipymättä asettamaan Venäjän
ja Suomen asiain Selvittelykomitean alaisena toimivan yh-
teisen alakomitean laatimaan ehdotusta tasavaltain väliseksi
kauppasopimukseksi.

13 §.

Suomalaiseen kansallisuuteen kuuluville Venäjän asuk-
kaille ynnä Venäjällä oleskeleville Suomen kansalaisille,
samoinkuin venäläiseen kansallisuuteen kuuluville Suo-
men asukkaille ynnä Suomessa asuville Venäjän kansa-
laisille taataan sama uskon-, opetus-, paino-, kokoontumis- ja
yhdistymisvapaus, sekä yhteiskunnalliset ja elinkeino-
oikeudet, joita maan omat kansalaiset nauttivat.



14 §.

Venäjän ja Suomen välisten rajojen tarkkaa määrittele-
mistä kuin myös jomman kumman puolen ehdottaman alue-
vaihdon mahdollisuuden ja ehtojen selvittämistä varten mo-
lemmat sopimusta tekevät Tasavallat sitoutuvat asettamaan
yhteisen Venäjän ja Suomen asiain Selvittelykomitean ala-
komitean tekemään ehdotusta valtakunnanrajasta.

15 §.



16 §.

17 §.

Kaikista tämän pääsopimuksen kustakin pykälästä on
laadittava erityiset yksityiskohtaiset, mutta tämän sopi-
muksen määräyksiä ankarasti ja tarkoin noudatettavat väli-
kirjat, joiden toimittamista ja Venäjän ja Suomen tasaval-
tani hallitukselle esittämistä varten nämä hallitukset ovat
asettaneet Venäjän ja Suomen asiain selvittelykomitean.

18 §.

Näiden erityisten välikirjain toimittaminen älköön olko
esteenä tämän pääsopimuksen voimaanastumiselle.



19 §.

Erimielisyydet jotka aiheutuvat tämän sopimuksen py-
käläin mukaisia välikirjoja laadittaessa ja tämän sopimuk-
sen ja välikirjain tulkinnasta samoin kuin rikkomukset so-
pimuksen ja välikirjain pykäliä vastaan jätetään sovinto-
oikeuden ratkaistavaksi, johon puheenjohtajan määrää
Ruotsin sosialidemokratisen vasemmistopuolueen puolue-
toimikunta.

20 §.

Tämä sopimus, joka sisältää 20 pykälää, astuu voimaan
heti.






