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Geheimes Zusatzprotokoll
Aus Anlass der Unterzeichnung des Nichtangriffvertrages zwischen dem Deutschen
Reich und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken haben die unterzeichneten
Bevollmächtigten der beiden Teile in streng vertraulicher Aussprache die Frage der
Abgrenzung der beiderseitigen Interessenssphären in Osteuropa erörtert. Diese
Aussprache hat zu folgenden Ergebnis geführt:
1. Für den Fall einer territorial-politischen Zugestaltung in den zu den baltischen
Staaten (Finnland, Estland, Lettland, Litauen) gehörenden Gebieten bildet die nördliche
Grenze Litauens zugleich die Grenze der Interessenssphären Deutschlands und der
UdSSR. Hierbei wird das Interesse Litauens am Wilnaer Gebiet beiderseits anerkannt.
2. Für den Fall einer territorial-politischen Ungestaltung der zum polnischen Staate
gehörenden Gebiete werden die Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR
ungeführt durch die Linie der Flüsse Narew, Weichsel und San abgegrenzt.
Die Frage, ob die beiderseitigen Interessen di Erhaltung eines unabhängigen
polnischen Staates erwünscht erscheinen lassen und wie dieser Staat abzugrenzen wäre,
kann endgültig erst im Laufe der weiteren politischen Entwicklung geklärt werden.
In jedem Falle werden beide Regierungen diese Frage in Wege einer
freundschaftlichen Verständigung lösen.
3. Hinsichtlich des Südostens Europas wird von sowjetischer Seite das Interesse an
Bessarabien betonen. Von deutscher Seite wird das völlige Desinteressement an diesen
Gebieten erklärt.
4. Dieses Protokoll wird von beiden Seiten streng geheim behandelt werden.

Moskau, den 23. August 1939

Für die
deutsche Reichsregierung

In Vollmacht
der Regierung von UdSSR

v. Ribbentrop
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Salainen lisäpöytäkirja.
Saksan valtakunnan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välisen
hyökkäämättömyyssopimuksen allekirjoittamisen johdosta ovat kummankin osapuolen
allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat käyneet äärimmäisen luottamuksellisia
keskusteluja kummankin osapuolen etupiireistä Itä-Euroopassa. Nämä keskustelut ovat
johtaneet seuraaviin tuloksiin:
1. Alueellis-poliittisen uudelleenjärjestelyn sattuessa Baltian maihin (Suomi, Viro,
Latvia, Liettua) kuuluvilla alueilla muodostaa Liettuan pohjoisraja silloin Saksan ja SNTL:n
etupiirien rajan. Samalla tunnustetaan molemmin puolin Liettuan intressi Vilnan
alueeseen.
2. Alueellis-poliittisen uudelleenjärjestelyn sattuessa Puolan valtioon kuuluvilla
alueilla rajoitetaan Saksan ja SNTL:n etupiirit kulkemaan suunnilleen jokien Narew,
Veikseli ja San linjaa.
Kysymys siitä, pitävätkö molemminpuoliset intressit itsenäisen Puolan valtion
säilyttämistä toivottavana ja miten tämä valtio tulisi rajata, voidaan lopullisesti selvittää
vasta myöhemmän poliittisen kehityksen kuluessa.
Joka tapauksessa molemmat hallitukset ratkaisevat tämän kysymyksen
ystävällisessä yhteisymmärryksessä.
3) Kaakkois-Eurooppaa koskien neuvosto-osapuoli korostaa kiinnostustaan
Bessarabiaan. Saksan puolelta ilmoitetaan, että sillä ei ole mitään poliittista kiinnostusta
näihin alueisiin.
4) Molemmat osapuolet käsittelevät tätä pöytäkirjaa äärimmäisen salaisesti.
Moskova, 23. elokuuta 1939.
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