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621. 

Międzynarodowa Konwencja 
w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisana dnia 

12 września 1923 r. w Genewie. 

Przekład. 

WIJI.\IENIU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

M Y, l G N F\ C Y M O Ś C l C KI, 
PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu zosob
na, komu o tern wiedzieć należy, 

wiadomem czynimy: 

Dnia dwunastego września ty
siąc dziewięćset dwudziestego trze· 
ciego roku podpisana została w Ge
newie Międzynarodowa Konwencja 
w sprawie zwalczania obiegu i han
dlu wydawnictwami pomograficz
nemi o następującem brzmieniu 
dosłownem: 

11U NOM DE Lf\ REPUBUQUE DE POLOGNE, 

N O U S, · I G N F\ C Y M O Ś C I C K l, 

PRESIDENT DE u'. REPUBLIQUE DE POLOGNE. 

a tous ceux q~i ces presentes Lettres verront, Salut: 

Une Convention Internationale pour la repression de la circulation 
et du trafie des publieations obscenes ayant ete signee a Geneve, 
le douze septembre mil neuf cent vingt trois, Convention Internatio
nale dont la teneur suit: 
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lVUĘDZYN1\RODOWR. KON
WENCJf\. 

w sprawie zwalczania obiegu 
i handlu wydawnictwami por
nograficznemi, otwarta do pod
pisu w Genewie od dn. 12 wrze
śnia 1923 r. do 31 marca 1924 'r. 

F\lbanja, Niemcy, F\ustrja, Bel· 
gja, Brazylia, [mperjum Brytyjskie 
(ze . Związkiem Południowo - Afry
kańskim, Nową Zelandją, h'łdjami, 
oraz Wolnem Państwem [r1andz
kiem), Bułgarja, Chiny, Kolumbja, 
Costa-Rica, Kuba, Dania; Hiszpa
nia, Finlandja, Francja, Grecja, 
Haiti, Honduras, Węgry, Włochy, 
Japonja, Łotwa, Litwa, Luksem
burg, Monaco, Panama, Holandja, 
Persja, Polska (z Gdańskiem), Por
tugalia, Rumunją, Salvador, Króle
stwo Serbów, Kroatów i Słoweń
c'ów, .Siam, Szwajcaria, Czechosło
wacja, Turcja i Uruguay: 

Pri'lgnąc w równym stopniu 
uczynić nąjbardziej skutecznem 
zwalczanie obiegu i handlu wydaw
nictwami porn09raficznemi, 

Przyjąwszy zaproszenie Rządu 
RepublikI . Francu~kiej do wzięcia 
udziału w Konferencji ZWOła!lej dn. 
J1 sierpnia 1923 r. w Genewie pod 
protekt'oratem Ligi Narodów, ce
lem rozpatrzenia projektu Konwen
cji opra'cowanego w 1910 r. oraz 
uwag sformułowanych przez różne 
Państwa, jako też dla opracowania 
i podpisania ostatecznego tekstu 
Konwencji, 

Mianowały w tym celu swymi 
pełnomocnikami: 

Prezydent Najwyższej Rady F\lbanii: 

p. B. BLIN[SHT[, Dyrektora Sekre· 
tarjatu F\lbańskiego przy Lidze 
Narodów. 

Prezydent Rzeszy Niemieckiej: 
p. Gottfried ASCHMf\NN, Radc~ 

Legacyjnego, Charge d' F\ffaires 
Konsulatu Njemie~kiego w Gę
newie. 

Prę~ygęnt Repul;>liki F\ustrjąckiej: 

p. Emeric PFLUGL, Ministra-Rezy· 
denta: Przedstawiciela Rządu 
Związkowego przy Lidze Na· 
rodów. 

Dzienni\( Ostaw. Poz. 621. 

CONVENTION INTERNf\T10-
Nf\LE 

Pour la repression de la cir
culation et du trafle des publi
catiol1s opsdmes ouverte a la 
signature ił Geneve, du 12 sep' 
tembre 1923 au 31 mars 19~4. 

L' f\\banie, l' F\llemagne, [' F\utri
che, la Belgique, le Bresil, I'Empi
re Britannique (avec l'Union Sud
F\fricaine, la Nouvelle - Zelande, 
I'lnde et I'Etat libre d'[rlande), [a 
Bulgarie, 'la Chine, [a Colombie, 
Costa-Rica, Cuba, le Danemark, 
l'Espagne, la Finlande, la France, 
la Grece, HaHi, le Honduras, la 
Hongrie, I'ltalie, ' le J apon, la Let
tonie, la Lithuanie, Luxembourg, 
Monaco, le Panama, [es Pays-Bas, 
la Perse, la Pologne (avec Dantzig), 
le Portugal, la Roumanie, !e S::II
vadot, le Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes, le Siam, la 
Suisse, la Tchecoslovaquie, la Tur
qui~ et I'Uruguay: 

Egalement desireux de donner 
le plus d'efficacite possible a la 
repress ion de la circulation et du 
trafic des publications obscenes, . 

f\yant accepte I'lnvitation du 
Gouvernement de la Republique 
Fran~aise en vue de pr~ndre part 
a une Conference convoquee le 
31 aoGt 1923, El Geneve, sous les 
auspices de la Societe des Nations, 
pour l'examen du projet de Con
vention elabore en 1910, et des 
obseryations formulees par les di
vers Etats, ajnsi que pour elaborer 
et sig ner un texte definitif de Con
vention, 

Ont nomme com me plenipa . 
tentiaires a cet effet: 

Le President du Consei[ supreme 
d'Albanie: 

M. B. BLlNISHTI, directeur du Se
cretariat albanais aupres de la 
Socięte des Natiofłs. 

Le Pn§sident du Reich AIIemand: 
M. Gottfried F\SCHMF\NN, conseil· 

ler de Legation, charge du Con· 
sul?jt d'F\llemagne a Geneve .. 

Le President de la Republique 
d' F\utriche: 

M. Emeric PFLCIGL, ministre resi
dent, representant du Gouver
nement federal aupres de Ja 
Sociele des Nations. 

Ng 71. 

INTERN1\ TIONl\L CONVEN
TION 

For the suppression of thecir
culation of and traffic in obs
cene publications open for Si
gnature at Geneva from Sep· 
tember 12 th, 1923 to March 

31 st, 1924. 

F\lbania, Germany, F\ustria, Bel
gium, Brazil, the British Empire 
(with the Union of South Africa, 
New Zealand, India and the [rish 
Free State), Bułgaria, China, Co
łombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, 
Spain, Finland, France, Greece, 
Haiti, Honduras, Hungary. [tały, 
Japom, Latvia, Lithuania, Luxem· 
burg, Monaco, Panama, the Nę· 
therlands, Persia, Poland (w ith Dan
zig), Portugał, Roumania, Salvador, 
Kingdom of th e Serbs, Croats and 
Slovenes, Siam, Switzerland, Cze
choslovakia, Turkey and Uruguay: 

Being ęqually dęsirous of ma
king as effective as possib[e the 
męallS of suppressing th~ circU!!iI< 
tion of and traffic in obscene pu· 
blications, 

Having accepted the invitation 
of the Govemment of the French 
Republic to take ~art in a confe· 
fefH:e ulldef the auspic@!i of the 
League of Nations, convened in 
Geneva on F\ugust 31 st, 1923, for 
the examination of the Draft eon
vention drawn up in 1910, the' 
examination of the observations 
presented by the various States 
and the e[aboration and signature 
af . the finąl text of a CQnvF!ntion, 

Have nominatlfd as their ple
nipoten tiaries for this purpose: 

The President of the Supreme 
Counci! 9f Alpania: 

M. B. BLlN[SHT[, Director of the 
f\lbi'lniąn S~\;retąri~t flc~redited 
to the Leag!.le of Nations. 

The Presldent of the German Reich: 
M. Gottfried ~SCHMF\NN, CęUI'l

sellor of Legation, in charge 
of the German Consulate at 
Genev?l. 

The President of the F\ustrian Rę . 
public: 

M. Emeric PFLUGL, Resident Mi· 
nister, representative of the Fe
derl1l Government j;lccredit@!i 
ot the League of Nations. 

• 
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Jego Królew~l<1a Mość , Król Belgów: 

p. Maurice DULLRERT, Delegata 
na Konferencję Międ:z;ynarodo
wą w sprawie :z;walczania obie
gu i handlu wydawnictwami 
pornogrąficznemi. 

Prezydent Stanów Zjednoczonych 
Repubiiki Brazylijskiej: 

p. Dr. f Uranio de MELLO FRANCO, 
Prezesa Delegącji Brazylijskiej 
na qwart<'l Zgromad:z;enle Ligi 
NąTQÓqW. 

Jego Królewska Mość, Król Zje· 
dnoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanji I Irlandj i i Zamorskich 
Dóminjów Brytyjskich, Cesarz Indyj: 

5ir f\reh ibald BODKI!''!, "Director 
of Public Prosecutions "; Dele
gatll ną Międzynarodową Kpn
fere nt:j~ W sprawię :z;walq:ąnia 
Qpjęgl,l i hl;tndlu wydawnictwa
m! PQmograficznemij 

p. S. W; HRRRIS, c. B., C. V. O., 
Radcą Technicznego Delesacji 
f\ngielskiej na powyższą Kon-
.feren c::ję; . 

oraz 

Za Związek Poł!,H:!niowo-f\frykańskj: 

Więlff!pif1~gę I,..orQĘl. Pf\RMOQR, 
Pr~ęQ~t~wicięI9 lmpęrjllrn ąry
tyj l'kięgg Da RaQzj§ I,.igi Na-
rQ~k1\V i - . . 

z~ C,)ominjIJm Nqwej Zelandji: 

Wie!mQi.negp l?ir .Jame~ RLJ_EN! 
K. e. B., WY~ok!egQ KQł'fIis?rzfą 
dl~ Ne>węj :zelj:jrtdJi w z,jeane
e~ęnęm Krelestwię; 

Za Indję: 

Sir !,r 9b\1ą~hĘl!1k9 r D, PEHTf\NI, 
K. C. I, E; 

Z, W~lne państwo Irlandzkie: 
p. Michael MRC WHITE, Pr~ędĘta

wicięlą Wolnego Państwą przy 
Lidze /'>larodów. 

Ję9Q Królewska Moś.ć, Król Buł
garów; 

p. Ch. KRLFOFF, Ministra Spraw 
Zagranicznych, Pierwszego De
legata Bu łgprs~:iego ną eZWarte 
Zgromadzenie Li~j'i Nąroqgw. 

... . , 

Dziennik Ustaw. Poz , 621. 

Sa Majeste le Roi des Belges: 

M. Mal,lri<:~ DULLRERT, delegue 
a la Conference internationale 
pour la repression de la c.ircu
lat ion et du trafie des pub Ilca
tions opsc.enes. 

Le Pre~ident de la Republique des 
Etats-Unis du Bresił: 

M. le Dr. fUranio DE MELLO FRRN
CO, presidęnt de la delegation 
bresilienne a la quatrięme fh
sernblę(:l dę la Societę des Na
tions. 

Sa MaJeste le Roi du RQyaurne
Uni de Grąnde-Bretagne et l'lrląn
de et des Dominion!j britanniques 
au dela des mers, Empereurdes 

Indes: . 

Sir f\rchibald BODKIN, Direc:tor 
of Public Prosęcutions; delegue 
ala CQnferen~e internątionpl~ 
pour lą f!;~prę&siQn de la Qircu
lation et du trafie; des publicą-
tions Qb~C;~fle~; . 

M. S. W. HF\RRIS, C. B., C. V. O., 
conseiller technique de la de
legation britannique a Ja clite 
Conferenc;e; 

ęt 

pour J'Union Sud-f\fricaine: 

I...~ Tf!~~ Hgnqral?!ę hord PRRMO
QR, rępre!i!ęn~~!lt ąę I'Empire 
prit?nn iquę a~ Conseil qę la 
~Q(;jE# q~:? Nątigfl~; 
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His MaJesty the King ef the Bel
gians: 

M; Maurlce DULLRERT, Delegate 
at the International Conference 
for the Suppresslon ot the Cir
culatlon of and Trtlfflc in Obs
cene Publications. 

The Presldent of the R~pl,lblic of 
the United States of Brazi!: 

Dr. f\franio Dj:. MELLO FRF\NCO. 
President of the Brazilian D~
Jegation at thę Fourth f\ssem
bly of the Leegue of Nations. 

His MaJesty the King ef the Uni
Łed Kingdom of Great Britain end 
lreląnd, and of the British Domi
nions beyond the Seas; Emperor 

of India: 

Sir Plrchibald BODKIN, Direcło-r 
of Public Prosecutions; Delega
te at the Inte rnational Confe
nmca 'for thą Slippre§sion of 
thę Circulation of and Treffic 
in Obsc~ne Publicątions; 

Mr. S. W. ·HF\RRIS, C.6 .. C.V.O., 
Technie.ed Advis-(?r af the British 
Delegation at the said Confe
rence; 

and 

feH the tJnion gf Sguth F\fric~: 

The Right Hon, Lord Pf\RMOOR, 
R~presentativę of the British 
E-f1lpir8 on the CQuncil of the 
lęą(ll,le ot Nl)tions; 

pgyr lę P9rniniQI1 gę la Nęuv~\Ie- . fgr thę Q9fl1iniOn Qf Nęw ~ęą!~nd: 
U!zm9~; 

L'Honorable pir James llLl,.EN, 
K.~,B., haut c~mlllis~air@ PQl!1' 
lą Mouvelle - ~ełaAclę aąns. le 
ł<oyaUl'ł'le-UFłi: 

pour I'lndę: 

yir Prebhashapkar JJ. fl'F\Tff) N I, 
K.e,Le:.j 

p9!lf l'I:tat Iibre d ' lpJąnf/ę: 

M. Michael MRC, WHITE, repre
sentant de J' Et?t libra ĘlUpres 
de la So€.iete des NaUens. 

M. Ch. KRLFOFP, ministre des Rf
faires ehaflgeres, premier de
leg ue cle la Bułgaria a la {:jua
trieme Rssemblt~e de la Seciete 
des Nations. 

The Hon, Sir Jąrnes Rl,..LEl'j, I'\.C.B., 
High Comrnissioner for Mew 
-Z€;aland in the Unitad King
dom; 

fQF Indi,,-: 

Sir Prabhą~hankar D. Pf\TTANI; 
K.Cl.E.; 

faf the Irish Free StaŁe: 
Mr. Michael MRC WHITE, Repre

sentative of the Free State ac
cfeoitEl6 te th~ L@aglle oP Na
tions. 

Hi~ Maj!:H;ty the King of th~ Ęul 
garians: 

M. Ch. KJ\LFOFF, Minister for Fo
reign f.\ffairs; First DelElgate of 
Bułgaria iit tha Four lh Assem
bly of the Leiilgue of Nations. 
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Prezydent Republiki Chińskiej: 

p. Czeng LOH, Posła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełnomoc
nego przy Prezydencie Republi
ki . Francuskiej; Delegata na 
Międzynarodową Konferencję 
w sprawie zwalczania obiegu 
i handlu wydawnictwami por
nograficznemi. 

Prezydent Republiki Kolumbijskiej: 

p. Francisco Jose URRUTIH, Po
sła Nadzwyczajnego i Ministra 
Pełnomocnego przy Radzie Z wią' 
zku Szwajcarskiego; Delegata 
na Konferencję Międzynarodo
wą w sprawie zwalczania obie
gu i handlu wydawnictwami 
pornograficzne mi. 

-Pr,ezydent Republiki Costa·Rica: 

p. Manuel M. de PERHLTF\, Posła 
Nadzwycza'jnego i Ministra Peł
nomocnego przy Prezydencie 
Republiki Francuskiej; Delegata 
na Konferencję Międzynarodo
wą w sprawie zwalczania obie
gu i handlu wydawnictwami 
pornograficznemi. 

Prezydent Republiki Kubańskiej: 

p. Cosme de la TORRIENTE y PE
RHZF\, Senatora, Prezesa Dele
gacji Kubańskiej na czwarte 
Zgromadzenie Ligi Narodów; 
Delegata na Konferencję Mię· 
dzynarodową w sprawie zwal· 
czania obiegu i handlu wydaw
nictwami pornograficzne mi. 

Jego .Królewska Mość, Król Danji: 
p~ F\. OLDENBURG, Posła Nad

zwyczajnego i Ministra Pełno
mocnego przy Radzie Związko
wej Szwajcarskiej, Przedstawi
ciela Danji przy Lidze Naro
dów; Delegata na Konferencję 
Międzynarodową w sprawie 
zwalczania obiegu i handlu wy
dawnictwami pornograficznemi. 

.. Jego Królewska Mość, Król 
Hiszpanji: 

p. E. de PF\LF\CIOS, Posła Nad· 
zwyczajnego i Ministra Pełno
mocnego przy Radzie Związko

- ' wej Szwajcarskiej; Delegata na 
. Konferencję Międzynarodową 
.. w sprawie zwalczania obiegu 

i handlu wydawnictwal)1i por-
"c;>graficznemi. 

Dziennik Ustaw. Poz. 621. 

Le President de la Republique de 
Chine: . 

M. Tcheng LOH, envoye extraor
dinaire et ministre plenipoten
tiaire pres le President de la 
Republique Franc;aise; delegue 
ił la Conference internationale 
pour la fepression de la circu
lation et du trafic des pub lica
tions obscenes. 

Le President de la Republique de 
Colombie: 

M. Francisco · Jose URRUTIF\, en· 
voye exŁraordinaire et ministre 
plenipotentiaire pres le Conseil 
federal Suisse; delegue a la 
Conference international e pour 
la repression de la circuIation 
et du trafie des publications 
obscenes. 

Le President de la Republique de 
Costa-Rica: 

M. Manuel M. DE PERHLTH, en
voye extraordinaire et ministre 
plenipotentiaire pres le Presi
dent de la Republique Franc;aise; 
dćlegue ił la Conference inter
nationale pour la repression de 
la circulation et du trafie des 
publications obscenes. 

Le President de la Repul?libue 
de Cuba: 

M. Cosme DE LF\ TORRIENTE y PE
RF\ZH, senateur; president de la 
dćlegation cubaine a la quatrie
me F\ssemblee de la SociE:te 
des Nations, delegue a la Con
ference internaŁionale pour la 
repression de la circulaŁion et du 
trafie des publications obscenes. 

Sa Majeste le Roi de Danemark: 
M. H . . OLDENBURG, envoye extra' 

ordinaire et ministre pleni poten
tiaire pres le Conseil federal 
suisse, representant du Dane
mark aupres de la Societe des 
Nations; delegue El la Confe
rence internationale pour la 
repression de la circulaŁion et du 
trafie des piJbIications obscenes. 

Sa Majeste le Roi d'Espagne: 

M. E. DE PF\LF\CIOS, envoye extra
ordinaire et ministre plenipoten
tiaire pres le Conseil fćderal 
suisse; delegue a la Confćrence 
internationale pour la repre.ssion 
de la circulation et du trafie 
des pubIications obscenes. 

. \ 

The President of the Chinese Re
pubIic: 

M. Tcheng LOH, Envoy Extraordi
nary and Minister Plenipoten
tiary to the President of the 
French Republic; DelegaŁe at 
the International Conference for 
the Suppresion of the Circula· 
tion of and Traffic 'in Obscene 
Publications. 

The President of the Republic: of 
Colombia: 

M.· Francisco Jose URRUTIF\, . En
voy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary to the Swiss Fe
deral Council; Delegate at the 
International Conference for the 
Suppression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene Pu
blications. 

The President of the Republic of 
Costa Rica: 

M. Manuel M. DE PERHLTF\, En
voy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary to the President 
of the French Republic; Dele
gate at the International Con
ference for the Suppression of 
the Circulation of and Traffic 
in Obscene Publications. 

The President of the Republic: 
of Cuba: 

M. Cosme de la TORRIENTE y PE
RHZH, Senator; President of the 
Cuban Delegation at the Fourth 
F\ssembly of the League of Na
tions; Delegate at the Interna
nal Conference for the Suppres
sion or the Circulation of and 
Traffie in Obscene . Publicatibns. 

His Majesty the King of Denmark: 
M. F\. OLDENBURG, Envoy Extra

ordinary and Minister Pleni
potentiary tO the Swiss Federal 
Council ; Representative of Den
mark accredited to the League 
of Nations; Delegate at the Inter
national ·Conference for the 

. Suppresion of the . Circulation 
of and Traffic in Obscene pub
.lications. 

His Majesty the King of Spain: 

M. E. DE PF\LF\C!OS, Envoy Extra
ordinary and Minister Pleni
potentiary to the Swiss Federal 
Council; Delegate at. the Inter
national Confer~nce for the 
Suppresion of the Circulzition 
of and Traffic . inObsc:ene PiJbli· 
cations. 



Prezydent Republiki Finlandzkiej: 

p. Urho TOIVOLF\, Sekretarza Po
, selstwa Fińskiego w Paryżu. 

Prezydent Republiki Francuskiej: 

p; Gastona DESCHF\MPS, Deputo
wanego; Przewodniczącego na 

.' Konferencji Międzynarodowej 
w sprawie zwalczania obiegu 
i handlu wydawnictwami por
nograficznemi; 

, p. J. HENNEQUIN, Dyrektora Ho
. norowego w MinisterstwieSpraw 
. Wewnętrznych; Delegata - Za
stępcę na tejże Konferencji. 

Jego Królewska Mość, Król Grecji: 

p. N.POLITIS, byłego Ministra 
Spraw Zagranicznych; Delega
ta na Konferencję Międzynaro
dową w sprawie zwalczania 
obiegu i handlu wydawnictwa-

, mi pornograficznemi; 
p; D. E. KF\STORKIS, by/ego Dy· 
, . ' rektora Spraw Karnych w Mi

nisterstwie ' Sprawiedliwości; 
Delegata-Zastę~)cę na po wyż
sząKonferencję. 

Prezydent Republiki Haiti: 

p. BONF\MY, Posła Nadzwyczajne
nego i Ministra Pełnomocnego 
przy Prezydencie Rzeczypospó-

' Htej Francuskiej; Delegata na 
Konferencję Międzynarodową 
w sprawie zwalczania obiegu 
i" handlu wydawnictwami por
nograficznemi. 

Prezydent Republiki Honduras: 

p. Carlos GUTIERREZ, Charge 
d'f\ffaires w Paryżu; Delegata na 
czwarte Zgromadzenie Ligi Na-
rodów. ' 

Jego Wysokość, Gubernator Wę
gier: 

p: Zoltan BF\RHNYF\I, Naczelnika 
Królewskiego Sekretarjatu Wę
gierskiego przy Lidze Narodów; 
Delegata na Konferencję Mię
dzynarodową w sprawie zwal
czania obiegu i handlu wydaw
nictwami pornograficznemi. 

Jego Królewska Mość, Krój Włoski: 
p.Stefano CF\Vf\ZZONI, Deputo
, wanego; Delegata na Konferen-

cję Międzynarodową w sprawie 
zwalczania obiegu i handlu wy
dawnictwami pornosraficznemi. 

Dziennik Ustaw. Poz. 62t 

Le President de la Republique 
de Finlande: 

M. Urho TOIVOLF\, secretaire a la 
Legation de Finlande a Paris. 

Le President de la Republique 
Fran<;aise: 

M. Gaston DESCHF\MPS, depute; 
president de.1a Conference i'nter
nationale pour la repression 
de la circulation et du trafie 
des publications obscenes; 

M. J. HENNEQUIN, directeur hono
raire au Ministere de l'Interieur; 
delegue suppleant a la dite Con
ference. 

Sa Majeste le Roi des Hellenes: 

M. N. POLITIS, ancien ministre des 
F\ffaires etrangeres; delegue a la ' 
Conference internationale pour 
la repression de la circulaŁion 
et du trafie des publications 
obscenes; 

M. D. E. KF\STORKIS, anciendirec
teur des affaires penaleśau Mi
ilistere de la Justice; delegue 
suppleant a la dite Conference. 

Le Presidentde la Republique 
de Ha'iti: 

M. BONF\MY, envoye extraordinaire 
et ministre plenipotentiaire pres 
le President de la Republique 
Franc;aise; de!egue a la Confe
rence internationale pour la re
pressionde la circulation et du 
trafie des publications ob scen es, 

Le President de la Republique 
du Honduras: 

M. Carlos GUTIERREZ , charge 
d'f\ffaires a Paris; delegue ił la 
quatrieme F\ssemblee de la So· 
ciete des Nations. 

Son f\ltesse Serenissime le Gouver
neur de Hongrie: 

M. Zoltan BF\RF\NYf\I,chefdu Secre
tariat royal hongrois aupres 
de la Societe des Nations; dEde
gue a la Conference internatio· 
na le pour la repression de la 
circulation et du trafie de publi
cations obscenes. 

Sa Majeste le Roi d'ltaIie: 
M. Stefana CF\Vf\ZZONI, depute; 

delegue 'a la Conference inter
nationale pour la repression de la 
eirculation et du trafie des publi
cations obscenes. 
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The President of the Republic 
of Finland: 

M. Urho TOIVOLA, Secretary at the 
Finnish Legation in Paris. 

The President of the French 
Republic: 

M. GasŁon DESCHF\MPS, Qeputy; 
President of the International 
Conference for the Suppression 
of the Circulation of and Traffic 
in Obscene Publications; 

M. J. HENNEQUlN, Honorary Di
reetor at the Ministry for Home 
F\ffairs; Substitute Delegate atthe 
said Conference. 

His Majesty the King of the Hel
len es: 

M. N. POLlTIS, Former Minister 
for Foreign F\ffairs; Delegate 
at the International Conference 
for the Suppression ' of the Cir
cu'Jation of and Traffic in Ob
scene Publications; 

M. D. E. KF\STORKIS, Former Di
rector of Criminalf\ffairs at the 
Ministry of Justlce; Subsfitute 
Delegate at the said Conference; 

The President ofthe RepuQlic 
of Haiti: . 

M. BONF\MY, Envoy ExtraórdifHiry 
and Minister PJenipotentiary 
to the President of the French 
Republic; Delegate ' at thelnter~ 
national Conferencefor the 'Sup
pression of the CirculationbI and 
Traffic in Obscene Publicatlonś. 

The President of the Republic 
of Honduras: 

M. Carl,,;, GUTIERREZ, ' Charge 
d'f\ffaires in Paris;Delegateatthe 
Fourth f\ssembly or the League 
of Nations. 

His Serene Highness the Governor 
of Hungary: , _ 

M. ZoJtan BF\RF\NYF\I, Head of the 
Royal Hungarian Secretariat 
accredited to the League of Na
tions; Delegate at the Interna
tional Conference for th~ Sup
pressic:m of the Circulation clf and 
Traffic in Obscene Publications. 

His Majesty the Kingof ltaly: 
M. Stefano CF\VF\ZZONI, Deputy; 

Delegate at the International 
Conference for the Suppre'śsion 
of the Circulation of and Traffie 
in Obscene Publications. 
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Jego C,esarska Mość, Cesarz Ja
ponji: 

P_ y- SUGIMURF\, Dyrektora przy
dzielonego do Biura' Japonji 
przy Lidze Narodów, w Paryżu. 

Prezydent Republiki Łotewskiej: 

p. Julijs FELDMANS, Szefa Sekcji 
Ligi Narodów w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych; Delegata 
na Mi~dzynarodową Konferen
cję w sprawie zwalczania obie
gu i handlu wydawnictwami 
pornogra~icznemi. 

Prezydent Republiki Litewskiej: 

p. Ignacego JONYNAS, Dyrektora 
w Ministerstwie Spraw Zagra
nicznych; Delegata na Międzyna
rodową Konferencję w sprawie . 
zwalczania obiegu i handlu wy
dawnictwami pornograficznemi. 

Jej Królewska Wysokość, Wielka 
Księżna Luksemburska: 

p. Charles VERMAIRE, Konsula W. 
Księstwa w Genewie; Delegata 
na Międzynarodową Konferen
cję w sprawie zwalczania obie
gu i handlu wydawnictwami 
pornograficznemi. 

Jego Wysokoś( Książę Monaco: 

p. Rodolphe ELLES-PRIVAT, Viee
Konsula Ksi~stwa w Genewie; 
Deleg'ata na Międzynarodową 
Konferencję w sprawie zwalcza
nia obiegu i handlu wydawni
ctwami pornograficzne mi. 

Prezydent Republiki Panamskiej: 

p. R. A. f\Mf\DOR, Charge d'f\ffai
res w Paryżu; Deregata na 
czwarte Zgromadzenie Ligi Na
rodów. 

Jej Królewska Mość, Królowa Ho
land)i: 

p. f\. de GRf\f\F, Prezesa Komi
tetu Holenderskiego do zw.al
czania handlu żywym towarem; 
Delegata na Międzynarodową 
Konferencję w sprawie zwalcza
nia obiegu i handlu wydawni
ctwami pornograficznemi. 

Jego Cesarska Mość, Szach Perski: 

Jego Książęcą Wysokość, Księcia 
MIRZf\ RIZf\ KHAN f\RFf\-ED
DOVLEH, Przedstawiciela Rzą-

Dziennik Ustaw. Poz. 621. 

Sa Majeste I'Empereur du Japon: 

M. Y. SUGIMURF\, ehef adjoint 
au Bureau du Japon pour la 
Societe des Nations, a Paris. 

Le Presiclent de la Republique 
de LeŁtonie: 

M. Julijs FELDMF\NS, chef de la 
Se'Ction de la ' Societe des Na
tions au Ministere des Affaires 
etrangeres; deiegue .<1 la Confe
rence internationale pour la re
pression de la circulacion et du 
trafie des publications obscenes. 

Le President de la Republique 
Lithuanienne: 

M. Ignace JONYNf\S, directeur 
au Ministere des f\ffaires etran
geres; delegue a la Conferenc:e 
internationale pour la repression 
de la circulation et du trafie 
des pubIication~ obscenes. 

Son Altesse Royale la Grande 
Duchesse de Luxernbourg: 

M. Charles VERMAIRE, consul du 
Grand-Duche a Geneve; delegue 
a la Conference internationale 
pour la repression de la circu
lation et du trafie des publica
tions obscenes. 

San f\ltesse Serenissime le Prince 
de Monaco: 

M. Rodolphe ELLES-PRIVAT, vice
consui de la Prindpaute a Ge
neve; delegue ił la Conference 
internationale pour la repression 
de la drculation et du trafie 
des publications obscenes. 

Le President de la Republique 
de Panama: 

M. R. f\. AMf\DOR, charge d'f\ffaires 
a Paris; delegue a la quatrieme 
f\ssemblee de la Sodete des 
Nations. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 

M. f\. DE GRf\f\F, president du Co- ' 
mite neerlandais pour la repres
sion de la tTaite des blanches; 
delegue a la Conference inter
nationale pour la repression 
de la circulation et du trafie 
des publications obscenes. 

Sa Majeste Imperiale le Shah 
de Perse: 

S. f\. le Prince MIRZA RIZA KHf\N 
ARFf\ - ED- DOVLEH, represen
tant du Gouvernement imperial 
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His Majesty The Emperor of Japan: 

M. Y. SUGIMURf\, f\ssistanŁ Head 
of the Japanese League of !'ła
tions Office in Paris. 

The President of the Republic 
of Latvia: 

M. Julijs FELDMf\NS, Head of the 
Lea~ue of Nations Section of the 
Ministry for Foreign Affairs; 
Delegate at the International 
Conference for the Suppression 
of the Circulation of and Traffic 
in Obscene Publications. 

The President of the Republic 
of Lithuania: 

M.lgnace JONYNf\S, Director of the 
Ministry for Foreign f\ffairs; 
Delegate at the International 
Conference for the Suppression 
of the Circulatiqn of and Traffic 
in Obscene Publications. 

Her Royal Highness the Grend 
Duchess of Luxemburg: 

M. Charles VERMf\IRE, Consul of the 
Grand-Duchy at Geneva; Dele
gate at the International Con
ference for the Suppression 
of the Circulation of and Traffic 
in Obscene Publications. 

His Serene Highness the Prince 
of Monaco: 

M. Rodolphe ELLES-PRIVAT, Viee
Consul of the PrindpaIity at Ge
neva; Delegate at the Interna
tional Conference for the Sup
pression of the Circulation ofand 
Traffic in Obscene Publications. 

The President of the Republic 
of Panama: 

M. R. f\. f\Mf\DOR, Charge d'f\ffai
res in Paris; Delegate at the 
Fourth f\ssembly of the League 
of Nations. 

Her Majesty the Queen of the 
Netherlands: 

M. f\. DE GRf\f\F, President of the 
Netherlands Committee for the 
Suppression of the White Slave 
Traffie; Delegate at the Inter
national . Conference for the 
Suppression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene PubIi
cations. 

His h'nperial Majesty the Shah 
of Persia: 

His Highness Prince MIRZA RIZf\ 
KHAN ARFf\-ED-DOVLEH, Re. 
presentative of the Imperial 
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do Cesarskiego przy Lidze Na
rodów; Delegata na Międzyna
rodową Konferencję w sprawie 
zwalczania obiegu i handlu wy
dawnictwami pornograficznemi. 

Prezydent Rzeczypospolitej Pol
skiej: 

p. F. SOKRlf\, Inspektora General
nego Pracy; Delegata na Między
narodową Konferencję wsprawie 
zwalczania obiegu i handlu wy
dawnictwami pornografieznemi; 

i dla Wolnego Miasta Gdańska: 
p. J. MODZELEWSKIEGO, Posła 

Nadzwyczajnego i Ministra Peł
nomocnego przy Radzie Związ
kowej Szwajcarskiej. 

Prezydent . Republiki Portugalskiej: 

p. Dr. Rugusto C. D'RLMEIDR VRS
CONCELLOS CORREIR, Mini
stra Pełnomocnego; Delegata na 
Konferencję Międzynarodową 
w sprawie zwalczania obiegu 
i handlu wydawnictwami porno
graficznemi. 

Jego Królewska Mość, Król Ru
munji: 

p. N. P. COMNENE, Posła Nad· 
zwyczajpego i Ministra Pełno
mocnego przy Radzie Związko
wej Szwajcarskiej. 

Prezydent Republiki Salvador: 

p. J. G. GUERRERO, Posła Nad
zwyczajnego i Ministra Pełno
mocnego przy Prezydencie Rze
czypospolitej Francuskiej i przy 
Jego Królewskiej Mości, Królu 
Włoch; Delegata na czwarte 
Zgromadzenie Ligi Narodów. 

Jego Królewska Mość, Król Ser
bów, Kroatów i Sł~weńców: 

p. Dr. Milutin JOVRNOVITCH, Posła 
Nadzwyczajnego i Ministra Peł
nomocnego przy Radzie Związ
kowej Szwajcarskiej; Delegata 
na Międzynarodową Konfe ren
cję w sprawie zwalczania obiegu 
j handlu wydawnictwami por
nograficznemi. 

Jego Królewska Mość, Król Siam u: 
Jego Książęcą WysOkość, Księcia 

DRMRRS Df\JV'RONG; Delegata 
na Międzynarodową Konferen
cję w sprawie zwalczania obieg u 
i handlu wydawnictwami por
nograficznemi. 

Dziennlk- Ostaw. Poz. 621: 

aupres de la Societe des Nations; 
delegue a la Conference inter
naiiof'lale . pour la n§pression 
de la circ:ulation et du trafie 
des publications obscenes. 

Le President de la Repub!ique 
Polonaise: 

M. F. SOKAL, inspeĆteur general 
du travail; delegue a la Confe
rence internationale pour la re
p ression de la circulation et du 
trafie des publications obscenes; 

et pour 
la. Ville Iibre de Dantzig: 

M. J. MODZELEWSKI, envove extra
ordinaire e t ministre plei-Jipoten
tia ire pres le Conseil federal 
suisse. 

Le President de la Republique 
Portugaise: 

M. le Dr. Augusto C. D'RLMEIDR 
VASCONCELL0S CORREIR, mi
nistre plen ipotentiaire; delegue 
a la Confe rence internationale 
pour la repression de la c.ircu
l aŁion et du trafie des pub lica
tions obscenes. 

Sa Majeste le Roi de Roumanie: 

M. N. P. COMNENE, envoye ex
traordinaire et ministre pleni
potentiaire pres le Conseil Fe
deral Suisse. 

Le President de la Republique de 
Sdvador: 

M. J. G. GUERRERO, envoye ex
traordinaire et ministre pleni
potentiaire pres le President de 
la Repu blique Fran~aise et pres 
Sa Majeste Le Roi d ' ltalie; de
legue ala quatrieme f\ssem
blee de la Societe des Nations. 

Sa Majeste le Roi des Serbes, 
Croat::!s et Slovenes: 

M. le Dr. Milutin JOVANOVITCH, 
envoye extraordinaire et mini
stre plenipotentiaire pres le 
Conseil Federal Suisse; dele
gue a la Conference internatio
nale pour la repression de la 
circulation et du trafie des pu-
blications obscenes. . 

Sa Majeste le Roi de Siam: 
S. A. S. le Prince Df1MRAS DAM

RONG, delegue a la Conference 
internationale pour la repres 
sion de la circulation et du 
trafi e des publications obscenes. 
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Government accredited to the 
League of Nations; Delegate 
at the International eonference 
for the Suppression of the Cir
culation of and Traffic in Ob
scene Publications. 

The President of the Poli.sh 
Republic: 

M. F. SOKAL, Inspector~GeneraJ 
of Labour; Delegate at the Inter
national Conference for the Sup
pression of the Circulation of and 
Traffie in Obscene Publications; 

and for 
the Free ' City of Danzig: 

M. J. MODZELEWSKI, Envoy Extra
ordinary and Minister Pleni po
tentiary to the Swiss Federal 
Council. 

The President of the Portuguese 
Republic: 

Dr. Augusto C. D'ALMEIDA VAS
CONCELLOSCORREIA, Mini
ster Plenipotentiary; Delegate 
at the Internarional Conference 
for the Suppression of the Cir
culation of and Traffie in Ob
scene Publications. 

His Majesty the King ot Roumania: 

M. N. P. COMNE.NE, Envoy Extra
ordinary and Minister Pleni
potentiary to the Swiss Federal 
Cou ncil. 

The President of the Republic of 
Salvador: 

M. J. G. GUERRERO, Envoy Extra
ordinary and Minister Plenipo
tentiary to thi:! President of the 
French Republic and to His Ma
jest y the King of ltaly; Delega
te at the · Fourth f\ssembly of 
the League of Nątions. 

His Majesty the King of the Serbs, 
Croats and Slovenes: 

Dr. Milutin JOVANOVITCH, Envoy 
Extraordinary and Minister Ple
nipotentiary to the Swiss Fede
rai Council; Delegate at the 
International Conference for the 
Suppression of the Circulation 
of and Traffie in Obscene Pu
blications. 

His Majesty the King of Siam: 
His Serene Highness Prince DAM

RAS DRMRONG, Delegate at 
the International Conference 

fo r the Suppression of the Cir
culation of and Traffic in Obs
cene Publications. 

/ 



Rada Związkowa Szwajcarska: 
p. Ernesta BEGU IN, Deputowane

go w Radzie PaI)stwowej; De
legata na Międzynarodową Kon
ferencję w sprawie zwalczania 
obiegu i handlu wydawnictwa
mi pornograficzne mi. 

Prezydent Republiki Czeskosłowa
ckiej: 

p. Dr. Roberta FLlEDER, Posła 
Nadzwyczajnego i Ministra Peł
nomocnego przy Radzie Zwią
zkowej Szwajcarskiej; [)elegata 
fla Międzynarodową Konferen
cję w sprawie 'zwalczania obie
gu i handlu wydawnictwami 
pornograficznemi. 

Prezydent Republiki Tureckiej: 

RUCHDY BEY'f\, Charge d'f\ffaires 
w Bernie. 

Prezydent Republiki Uruguajskiej: 

p. Benjamina FERNf\NDEZ y ME
D1Nf\, Posła Nadzwyczajnego i 
Ministra Pełnomocnego przy Je
go Królewskiej Mości,Królu Hisz· 
pańskim; Delegata na Międzyna
rodową Konferencję w sprawie 
zwalczania obiegu i handlu wy
dawnictwami pornograficznemi. 

Którzy po przedstawieniu swych 
pełnomocnictw, uznanych za dobre 
i należyte co do formy, oraz po 
zapoznaniu się z f\ktem Końcowym 
Konferencji i ' Porozumienia z dn. 4 
maja 1910 r. zgodzili się na nastę
pujące postanowienia: 

f\rtykuł I. 

Wysokie Układające się Strony 
zgadzają się przedsięwziąć wszel 
kie środki w celu wykrycia, ściga
nia i ukarania każdego osobnika, 
który dopuści się jednego z czy
nów ' poniżej wymienionych i wsku
tek tego postanawiają, że: 

Czynami karalnemi są: 
1) sporządzanie lub przecho

wywanie pism, rysunków, rycin, ma
lowideł, druków, wizerunków, afi· 
szów, emblematów, fotografij, fil
mów kinematograficznych lub in
nych pornograficznych przedmio
tów, w celu handlowania niemi lub 
rozpowszechniania, bądż pubIicz
negq ich wystawiania; 

2) wwóz, przewóz, wywóz, bądź 
zlecenie wwozu, przewozu lub wy-

Dziennik Ustaw. Poz. 621. 

Le ConseiI Federal Suisse: 
M. Ernest B~GUIN, depute au Con

seiI des Etats; delegue a la Con
ference internationale pour la 
repression de la circulation et 
du .trafic des publications ,ob
scenes. 

Le President de la Republique 
Tchecoslovaque: 

M. L. Dr. Robert FLlEDER, envoye 
extraordinaire et ministre ple
nipotentiai re pres le Conseil 
Federal Suisse; delegue ił la 
Conference internationale pour 
la repression de la cirmlation 
et du trafic des publications 
obscenes. 

Le President de la Republique 
Turque: 

RUCHDY Bey, charge d'f\ffaires 
ił Berne. 

Le President' de la Republique 
de I'Uruguay: 

M. Benjamin FERNf\NDEZ y ME· 
DINf\ , envoye extraordinaire et 
ministre plenipotentia ire pres 
Sa Majeste le Roi d'Espagne; 
delegue ił la Conference inter
nationale pour la repression 
de la circulation et du trafie 
des publications obscenes. 

LESQUELS, ayant communique 
leurs pleins pouvoirs, trouves en 
bonne et due form e, et apres avoir 
pris connaissance de l'f\cte fina! 
de la Conference et de l'f\rrange · 
ment du 4 mai 1910, sont conve
nus des dispositions suivantes: 

f\rticle I. 

Les Hautes Pa rties contractan
tes conviennent de prendre toutes 
mesures en vue de decouvrir, de 
poursuivre et de punir tout indi· 
vidu qui se rendra coupable de 
J'un des actes e numeres ci-dessous 
et, en consequence, decident que 

Doit etre puni le fa it: 
1) de fabriquer ou de detenir 

des ecrits, dessins, gravures, pe in 
tures, imprimes, images, affiches, 
emblemes, photographies, films ci 
nematografiques ou au tres objets 
obscenes, en vue d'en [aire com
merce ou distribution, ou de les 
exposer publiquement; 

2) d'importer, de transporter, 
d'exporter ou de faire importer, 
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The Swiss Federal Council: 
M. Ernest BEGUIN, Deputy to the 

States Council; Delegate at the 
International Conferencefor the 
Supression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene Pu· 
blications. 

The President. of the Czech oslo· 
vak Republic: 

Dr. Robert FLlEDER, Envoy Extra· 
ordinary and Minister Płenipo
tentiary to the Swiss Federal 
Council; Delegate at the Inter
national Conference for the 
Suppression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene Pu· 
blications. 

The President of the Turkish Re· 
public: 

RUCHDY Bey, Charge d'f\ffaires 
at Berne. 

The President of the Rupublic of 
Uruguay: 

M. Benjamin FERNf\NDEZ y ME· 
DINf\, Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary to His 
Majesty the King of Spain; De· 
legate at the International Con· 
ference for the Suppression of 
the Circulation of and Traffic 
in Obscene Publications. 

WHO, having communićated 
their fulI powers, found in good 
and due form, 

f\nd having taken cognisance 
of t he Finał f\ct of this Conferen 
ce and of the f\greement of May 
4th 1910, 

Have agreed upon the folIo· 
win g provisions: 

f\rticle I. 

The High Contracting Parties 
agree to take a ll measures to dis· 
cover, prosecute and punish any 
pe rson en gaged in committing any 
of the following offences, and ac-, 
cordingly agree that: 

It shall be a punishabłe 'offence: 
1) For purposes of or by way 

of trade or for distribution or pu
blic exhibition to make or produce 
or have in possession obscene 
writings, drawings, prints, paintings, 
printed matter, pictures, posters, 
emblems, photographs, cinemato· 
graph films or any other obscene 
objects; 

2) For the purposes above men· 
tioned to import, convey or export 



wozu dla powyższych celów po
mienianych pism, rysunków, rycin, 
malowideł, druków, wizerunków, 
afiszów, emblematów, fotografij, 
filmów kinematograficznych lub 
innych pornograficznych przed
miotów, , lub puszczanie tychże 
w obieg w jakikolwiek sposób; 

3) handel nawet niepubliczny 
powyższemi przedmiotami, wszel
kie tranzakcje dotyczące ich w ja
kikolwiek sposób, rozpowszechnia
nie ich, wystawianie ich publiczne 
lub zawodowe zajmowanie siG ich 
wypożyczaniem; 

4) ogłaszanie lub oznajmianie 
w jakikolwiek sposób w celu uła
twienia wyżej wzmiankowanego, 
karc!lnego obiegu lub handlu, że 
pewna osoba uprawia którykolwiek 
z. czynów karalnych powyżej wy
mienionych; ogłaszanie lub oznaj
mianie w jaki sposób i przez kogo 
wspomniane pisma, rysunki, ryci
ny, malowidła, druki, wizerunki, 
afisze, emblematy, fotograf je, filmy 
kinematograficzne lub inne porno
graficzne przedmioty mogą być 
dostarczone . bądż wprost, bądź po
średnio. 

ł\rtykuł II. 

Osoby, które popełnią jedno 
z przekroczeń, przewidzianych war
tykule I podlegają sądom tego 
kraju układającego się, gdzie do
konane zostało bądź przekroczenie, 
bądź jedna ze składowych części 
przekroczenia. Osoby te będą rów
nieź podlegały sądom kraju ukła
dającego się, którego są obywate
lami, gdy w niem się znajdują, 
i o ile ustawodawstwo krajowe na 
to zezwala, nawet wówczas, gdy 
czyny, składające się na przekro
czenie zostały popełnione poza 
obrębem terytorjum · tegoż kraju. 

Wszelako, każdej z układają
cych się Stron służy prawo zasto
sować zasadę non bis in idem 
według przepisów przyjętych przez 
jej prawodawstwo. 

ł\rtykuł III. 

Przesyłanie odezw rekwizycyj
nych, dotyczących przekroczeń, 
o których mowa w niniejszej Kon
wencji, nastąpi: 

1) bądź wprost przez komuni
kowani'\:! się pomiędzy sobą władz 
sądowych; 
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transporter ou exporter, aux fins 
ci-dessus, les dits ecrits, dessins, 
gravures, peintures, imprimes, ima
ges, affiches, emblemes, photogra
phies, films cinematographiques ou 
autres objets obscenes, ou de les 
mettre en circulation d'une ma
niere quelconque; 

3) d'en faire le commerce me
me non public, d'effectuer toute 
operation les concernant de quel
que maniere que ce soit, de les 
distribuer, de les exposer publi
quemen( ou de faire metier de 
les donner en location; 

4) d'annoncer ou de fairę eon
naltre par un moyen quelconque, 
en vue de tavoriser la circulation 
au Je trafie a n§primer, qu'une 
personne se livre a I'un - quelcon
que .des actes punissables enume
res ci-dessus; d'annoncer au de 
faire connaltre, comment et par 
qui les dits ecrits, dessins, gravu
res, peintures, imprimes, images, 
affiches, emblemes, photographies, 
films cinematographiques ou autres 
objets obscenes peuvent et re pro
cures, soit directement. soit indi· 
rectement. 

ł\rticl e II. 

Les individus qui aurant com
mis I'une des infracŁions prevues 
a I'article I serant justiciables des 
tribunaux du pays contractant, OU 
aura ete accompli soit le de lit, soit 
I'un des elements , constitutifs du 
delit. lis seront egalement justicia
bies, lorsque sa legislation le per
mettra, des tribunaux du pays con
tractant auquel i1s ressortissent, 
s'ils y san t trouves, alors meme 
que les elements . constitutifs du ' 
delit auraient ete accomplis en 
dehors de son territoire. 

II appartient toutefois a chaque 
Partie contractante d'appliquer la 
maxime non bis in idem d'apres 
les regles admises par sa legi
slation. 

ł\rticle III. 

La transmission des commis
sions rogatoires. relatives aux in
fractions visees par la presente 
Convention s' operera: 

1) Soi t par communication direc
te entre les autorites judki
aires; 
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ar cause to be imported, convey
ed or exported any of the said 
obscene matters or things, or in 
any manner whatsoever to put 
them into circulation; . 

3) To carry on or take part in 
a business, whether public ar pri
vate, coneerned with any of the 
sa id obscene matters or things. or 
to deal in the said matters or 
things in any manner whatsoever, 
or to distribute them or to exhibit 
them publicly or to make a busi
ness of Jending them; 

4) To advertise or make known 
by any means whatscever, in view 
of assisting in . the said punishable 
circulation ar traffie, thata person 
is engaged in any of the abave 
punishable acts, , or to advertise 
ar to make known how or from 
whom the said obscene matters 
ar things can be procured either 
directly ar indirectly. 

ł\rticle II. 

Persans who have committed 
an offence falling under ł\rticle ł 
shall be amenable to the Courts 
of the Contracting Party in whose 
territories the offence, or any of 
the constitutive eIements of the 
offence, was committed. They shall 
also be amenable, when the laws 
of the country shaIl permit it, to 
the Court of the Contractiog Party 
whose nationals they are, if they 
are found in its territories, even 
if the constitutive elements· of the 
offence were committed outside 
such territories. 

Each Contracting Party shall, 
however, have the right . to apply 
the maxim, non bis in idem in 
accordance with the rules laid 
down in its legislation. 

ł\rticle III. 

The transmission of rogatory 
commissions relating to offences 
falling under the present Conven
tion shalI be effected either: 

1) 8y direct communication be
tween the judicial authorities; 
or 
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2) bądź za pośrednictwem 
ajenta dyplomatycznego lub kon
sillarnego kraju wzywającego w kra
ju wezwanym. Ajent ten prześ le 
bezpośrednio odezwę rekwizycyjną 
właściwym władzom sądowym 
lub władzom wskazanym przez 
Rząd kraju wezwanego i otrzyma 
wprost od tychże władz dokumen
ty, stwierdzające wykonanie odez
wy rekwizycyjnej. 

W obu tych wypadkach, od
pis odezwy rekwizycyjnej zawsze 
winien być równocześnie przesła 
ny wyższej władzy kraju wezwa
nego; 

3) bądź drogą dyplomatyczną. 

Każda z Układających się Stron 
poda do wiadomości w drodze ko
munikatu, skierowanego do każdej 
z innych Układających się Stron,. 
ten lub te z wyżej wskazanych spo
sobów przesyłani a, które ona przyj
muje dla odezw rel<wizycyjnych 
w stosunku do tej Strony. 

Wszelkie trudności, mogące 
powstać z powodu dokonania prze
syłek w wypadkach 1 i 2 niniej
szego artykułu, regulowane będą 
W drodze dyplomatycznej. 

Z wyjątkiem odmiennego po
rozumi enia, odezwa rekwizycyjna 
winna być zredagowana bądż w ję
zyku władzy wezwanej, bądź w ję
zyku obranym przez oba kraje za
interesowane, lub winno być do 
niej dołączone tłumaczenie w jed
nym ztych dwóch j ęzyków i zaświad
czone za zgodność przez ajenta dy
plomatyCznego lub konsularnego 
kraju wzywającego, albo przez przy
sit::głego tłumacza kraju wezwa
nego. 

Wykonywanie odezw rekwizy
cyjnych nie pociąga za sobą zwrotu 
jakichkolwiek opłat lub kosztów. 

Nic w niniejszym artykule nie 
może być interpretowane jako sta
nowiące, ze strony Układających 
się Stron, zobowiązanie do przyjęcia 
postanowień sprzecznych z ich 
ustawodawstwem, o ile chodzi o sy
stem dowod0w w dziedzinie zwal
czania powyższych przestępstw. 

f\rtykuł IV. 

Układające się Strony, których 
prawodawstwo nie byłoby w chwili 
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2) Soit par l'entremise de l'agent 
diplomatique ou consulaire 
du pays requerant dans le 
pays requis. Cet agent en
verra directement la com mis
sion rogatoire a l'autorite ju
diciaire competente, ou a cel
le designee par le Gouverne
ment du pays requis, et re
cevra directement de cette 
autorite les pieces constatant 
I'executibn de la commission 
rORatoire. 

Dans ces deux cas, copie 
de la commission rogatoire 
sera toujours adressee e n 
meme temps a I'autorite su
perieure du pays , requis; 

3) Soit "par la voie diplomatique. 

Chaque Partie contractante fe
ra connaitre, par une communica
tion adressee a chacllne des au
tres Parties contractantes, celui ou 
ceux des modes de transmission 
susvises qu'elle admet pOllr les 
commissions rogatoires de cette 
Partie. 

Toutes les difficllltes qui s'ele
veraient a I'occasion des transmis
sions operees dans les cas 1 et 2 · 
du present article seront reglees 
par la voie diplomatique. 

Sauf entente contraire, la com
mission rogatoiI"e doit etre redigee 
soit dans la langue de l'autorite 
requise, soit dans la langue con
venue entre les, deux pays interes
ses, ou bien, elle doit etre accom
pagnee d'une traduction faite dans 
une de ces deux langues et cer
tifiee conforme par un agent di
plomatique ou consulaire du pays 
requerant ou par un traducteur
jure clu pays requis. 

L'execution des commlSSlons 
rogatoires ne pourra donner 'lieu 
au remboursement de taxesou 
frais de quelque nature que ce soit. 

Rien, dans le present article, 
ne pourra etre interprete comn1e 
constituant, de la part des Parties 
contractantes, ·un engagement d'ad
mettre, en ce qui concerne le sy
sterne des preuves en matiere re
pressive, une derogation a leurs 
lois. 

f\rticIe IV. 

Leś Patties contractantes dont 
la legislation ne serait pas, des 
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, 2) Through the diplomatic or the 
consular representative of the 
country making the request 
in the country to which the 
request is made; this repre
sentative shall send the roga
tory commission direct to the 
com petent judicial authority 
or to the authority appointed 
by the Government of the 
country to which the request 
is macie, and shall receive 
direct from such authority the 
papers showing the execution 
of the rogatory commission. 

In each of the above ca
ses a copy of the rogatory 
commission shall alwa'ys be 
sent to the supreme authori
ty of the country to which 
application is ma de. 

3) Ol' through diplomatic chan
nels. 

Each Contracting Party shall 
notify to each of the other Con
tracting Parties the method or me
thods of transmission mentioned 
above ' which it will recognise for 
rogatory commissions of such 
Party. 

f\ny difficulties which may arise 
in connection with transmission by 
methods (1) and (2) of ihe pre
sent f\riicle shall be settled through 
diplomatic channels. 

Unless otherwise agreed, the 
rogatory commission shall be drawn 
up in the language of the autho
rity to which request is made, or 
in a language agreed upon by the 
twa countries concerned, or shall 
be accompanied by a translation 
in one of these two languages 
certified by a diplomatic or eon
sular agent of the country making 
the request ar certified on his oath 
by a translator of the country to 
which request is made. 

Execution oj rogatory commis
sions shall not be subject to pay
ment of taxes or expenses of any 
nature whatsoever. 

Nothing in this f\rticle ' shall be 
construed as an undertaking on 
the part of the Contracting Parties 
to adopt in their Courts of Law 
any form or methods of proof 
contrary to their Jaws. 

f\rticle IV. 

Those of the Contratting Par
ties whose legislation is not at 
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obecnej wystarczające, aby zapew
nić skutki niniejszej Kqnwencji, 
zobowiązują się przedsięwziC!ć lub 
zaproponować swym odnośnym 
ciałom ustawod awczy m zarządze
nia niezbędne ' w tym względzie. 

Rrtykuł V. 

Układające się Strony, których 
prawodawstwo nie byłoby obecnie 
wystarczające, zgadzają się wpro
wadzić doń postanowienia o rewi
zjach w miej scowościuch, gdzie 
jest podstawa do przypuszczen ia, 
że są tam sporządzane, lub zn~j
du jC! się dla któregokolwiek z ce
Jów wymienionych wart. 1 lub 
wbrew temu artykułowi, pisma, 
rysunki, ryciny, malowidła, druki, 
wizerunki, afisze, emblematy, foto
grafje, filmy kinematograficzne lub 
inne przedmioty pornograficzne, 
oraz wprowadzić również do tego 
prawodawstwa ich zajęcie, konfi.
skatę , i zniszczenie. 

Rrtykuł VI. 

Układające się Strony zgadzają 
się , aby w wypadku naruszenia 
postanowień art. l, popełnionego 
ną terytorjum jednej z nich, gdy 
przypuszczać można, iż przedmio
ty stanowiące naruszenie sporzą
qzone były na terytorj um lub spro
wadzone były z terytorjum innej 
Strony, władze wyznaczone na pod
stawie Porozumienia z dnia 4 maja 
1910 r. podadzą natychmiast czy
ny te do wiadomości władz tej 
drugiej Strony, udzielając im je
dnocześnie wyczerpujących infor
macyj, umożliwiaj&cych przedsię
wzięcie potrzebnych zarządzeń. 

Rrtykuł VII. 

Niniejsza Konwencja, której tek
sty francuski i angielski są Zluten
tyczne, będzie datowana dniem 
dzisiejszym i będzie mogła aż do 
dnia 31 marca 1924 roku być pod
pisana przez każde Państwo repre
zentowane na Konferencji, przez 
każdego Członka Ligi Narodów 
i kaźde Państwo, któremu Rada 
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a present, ' suffisante pour donner 
effet a la presente Convention, 
s'engagent a prendre au a propo
ser a leurs legislatures respectives 
les mesures necessaires a cet egard. 

RrticIe V. 

Les Parties contractantes dont 
la legislation ne sera pas, des 
a present, suffisante, conviennent 
d'y prevoir des perquisitions dans 
les lieux, OU ił y a des raisons de 
croire que . ce fabriquent ou se 
trouvent, en vue de ł'un que!con
que des buts specifićs a ł'article I, 
ou en violation de , cet article, des 
ecrits, dessins, gravures, peintures, 
imprimes, images, affiches, emble· 
mes, photographies, films cinema
tographiques ou autres objets ob· 
scenes, et d'en prevoir egalement 
la saisie, la confiscation et la de· 
struction. 

Rrticle VI. 

Les Parties contractantes con
viennent que, dans le cas d'infrac
tion aux dispositions de ł'article I, 
commise sur le territoire de ł'une 
d'elles, lorsqu'ił y a lieu de croire 
que les objets de I'infraction ant 
ete fabriques sur le territoire ou 
importes du territoire d'une autre 
Partie, I'autorite designee, en vertu 
de I'Rrrangement du 4 mai 1910, 
signalera immediatement les faits 
a I'llutorite de cette autre Partie 
et lui fournira en meme temps 
des renseignements complets, pour 
lui permettre de prendre les me
sures necessaires. 

Rrticle VII. 

La presente Convention, dont 
les textes franc;ais et anglais feront 
foi, portera la date de ce jour et 
sera, jusqu'au 31 mars 1924, .ou· 
verte a la signature de tout Etat 
represente a la Conference; de 
to ut Membre de la Societe des 
Nations et · de tout Etat a qui le 
Conseil de la Soci{!te des Nations 
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present adequate to give effect to 
the present Convention, undertake 
to take, or to propose to their 
respective legislatures, the measu
res necessary for this purpose. 

Rrticle V. 

The Contracting Parties whose 
legislation is not at present suffi
cient for the purpose, agree to 
make provision for the searching 
ot any premises where there is 
reason to believe thąt the obscene 
matters ar things mentioned in 
Rrticle I ar any thereof are being 
made or deposited for any of the 
purposes specified in the said Rr
ticie, ar in violation of its provi
sions, and for their seizure. deten
tion and destruction. 

Rrticle VI. · 

The Contracting Parties agree 
that, in case of any violation of 
the provisions of Rrticle I on the 
territory of one of the Contracting 
Parties where it appears that the 
matter or thing in respect of which 
the violation of such Rrticle has 
occurred was produced in or Im
ported from tbe territory of any 
other of the Contracting .Parties, 
the Ruthorlty designated in pur
suance of the Rgreement of May 
4th, 1910, of such Contracting Par· 
ty shall immediately render to the 
corresponding f\uthority of the 
other Contracting Party, from who
se country such matter or thing 
is believed to have corne or in 
which it is believed to have been 
produced, fuli . information so as 
to enable such Ruthority to adopt 
such measures as shall appeąr to 
be suitable. 

f\rticle VII. 

The present Convention, of 
which the French and English texts 
are authoritative, shall bear this 
day's date, and shall be open for 
signature until March 31 st, 1924, 
by any State represented at the 
Conference, by any Mel11ber of 
the League of Nations, and by any 
State to which the Council of thl 
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ligi Narodó}V w tym celu prześle 
ęgzemplarz niniejszej Konwencji. 

flrtykuł VIII. 

Niniejsza Konwencja podlega 
ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyj
ne będą zlożone Sekretarzowi 
Generalnemu , Ligi Narodów, który 
zaTlotyfikuje o złożeniu tych do 
kumentów Członkom ' Ligi Naro
dÓw, sygnującym Konwencję, jak 
równie'z innym Państwom, które , 
Konwencję podpisały. 

Sekretarz Generalny Ligi Naro
dów natychmiast zakomunikuje 
Rządowi Republiki Francuskiej po
świadczony za zgodność odpis 
każdego ,dokumentu dotyczącego 
niniejszej Konwencji. 

Stosownie do postanowień art. 
18 paktu Ligi Narodów, Sekretarz 
Generalny Gzarejestruje niniejszą 
Konwencję w dniu wejścia jej 
w , życie. 

flrtykuł IX. 

" Począwszy od dnia 31 marca 
1924 r. każde państwo reprezento
,wade na Konferencji, które nie pod
pisało Konwencji, - każdy Członek 
1;.igi . Narodów i każde Państwo, 
któremu Rada Ligi Narodów prze
słała egzemplarz Konwencji, będą 
mogły przystąpić do niniejszej Kon
wencji. 

Przystąpienie to będzie usku
t~cznione przez przesłanie doku
mentu Sekretarzowi Generalnemu 
~igiNaroĆl.ów, celem złożenia tego 
dokumentu do archiwum Sekre
tarjatu. Sekretarz Generalny na
tychmiast zanotyfikuje o temzło
żeniu Członkom Ligi Narodów, któ
rzy podpisali Konwencję, jak rów
nieiinnym Państwom, które Kon
wencję tę podpisały: 

, F\rtykuł X. 

"Ratyfikacja' niniejszej Konwen
cji, jak również przystąpienie do 
niej, pociągnie za ' sobą z samego 
prawa i bez Tlotyfikacji specjalnej, 
przystąpienie równoczesne i cał
kowite do Porozumienia z dnia 
4 'rnaja 1910 r., które ,wejdzie w .zy
cie w tym samym dniu, co niniejsza 
Konwencja na calem terytorjum 
P(i~ństwa lub Członka Ligi Naro
d,cS~, ratyfi.~uj~cego lub przystępu-
jącego do Konwencji. . 
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aura, a cet effet, communique un 
exemplaire de la presente Conven
tion. 

F\rticle VIII . 

La presente Convention est su
jette a ratification. Les instruments 
de ratification seront transmis au 
Secretaire general de la Societe 
des Nations, qui en notifiera le 
depot aux Membres de la Societe 
des nations signataires de la S:0n
vention, ainsi qu 'aux autres Etats 
signataires. 

Le Secretaire general de la $0-
ciete des Nations communiquera 
immediatement au Gouvernement 
de la Republique Franc;aise copie 
certifiee conforme de tout instru
ment se rapportant a la presente 
Convention. 

. Conformement auxdispositions 
' de I'article 18 du Pade de la So
ciete des Nations, le Secretaire 
general enregistrera la presente 
Convention le jour de I'entree en 
vigueur de cette derniere. 

F\rticle IX. 

~ F\ partir du 31 mars 1924, tout 
Etat represente a la Conference 
et non signataire de la Conven
tion, tout Membre de la Societe 
des Nations et tout Etat auquel 
le Conseil de la Societe des Na
tions aura, a cet effet, communique 
un exemplaire, pourra adherer a la 
presente Convention. 

Cette adhesion s ' effectuera au 
moyen d'un instrument communi
que au - Secretaire general de la 
Societe des Nations, au x fins de 
depot dans les archives du Secre
tariat. Le Secretaire general noti
fiera ce depot immediatement aux 
Membres de la Societe des Na
tions signataires d~ la Convention, 
ainsi qu 'aux autres Etats signataires. 

F\rticle X_ 

La ratification de la presente 
Convention, ainsi que I'adhesion 
a cette Cónvention entraineront, 
de plein droit et sans notification 
speciale, adhesion concomitante et 
entiere a I'f\rrangement du 4 mai 
1910 qui entrera en vigueur a ' la 
meme date que la Convention el
le-meme, dans I'ensemble du ter
ritoire de I'Etat ou du Membre de 
la SOclete des Nations ratlfiant ou 
adherent. ' 

League of Nations shall have com
municated, a copy of the C(jr1Ven~ 
tion for this purpose. 

F\rticle VIII. 

The present Convention iś sdb
ject to ratification. The instrumeńts 
of ratification shall be deposited 
with the Secretary-General of the 
League of Nations, who shall no
tify the receipt of them to ' Mem
bers of the League who are si.gna
tories of the Convention and f Q 
other signatory States. . :> 

The Secretary-General of the 
League of Nations shall immedia
tel)' communicate a certified topy 
of eachof the instruments depo
sited, with reference to -this COr;J

vention, ,to the Government of tl:!e 
French Republic. . 

In compliance with the provi
sions of f\rticle 18 of. the Cove
nant' of the , League of NatiO)1S, 
the Secretaty-General will regLstę:r 
the present ,Convention upan the 
day of its coming intoforce. 

F\rticle IX. 

fUter March 31 st, 1924, the 
presen.t Convention may be adhe
red to by any State represented 
at the Conference which has 'n6t 
signed the Convention, by arfy 
Member of the League of Nations, 
or by any State to which the 
Council of the League of Natiońs 
shall have communicated a copy 
of the Cohvention forthis purpose. 

F\dhesion shall be effectedb'y 
an instrument communicated to 
the Secretary-General of the L:.eą
gue of Nations to be depositedin 
the archives of the Secretariat. 
The Secretary-General shall at oh
ce notify such deposit to all Mem
bers of the League of Nations 
signatories of the Convention and 
to other signatory States. 

F\rticle X. 

RatificaŁion of or adhesion to 
the present Convention shall ipso 
facto , and without special notifica
tion, involve concomitant an ' fuli 
acceptance of the f\greement " of 
May 4th, 1910, w.hich shall ' corne 
into force on the same date 'as 
the Convention itself in thewhole 
of the territory of the ratifyińgor 
adhering Member of the League 
or State. ' 
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·JednakŻe poprzednie postano
wienie nie uchyla art. IV wyżej 
wspomnianego Porozumienia z dnia 
4 maja 1910 r., który ma być sto
sowany w razie, gdyby którekohviek 
Państwo wolało przystąpić do te
go tylko Porozumienia. 

Rrtykuł XI. 

Niniejsza Konwencja wejdzie 
w życie w trzydziestym dniu po 
przyjęciu dwóch ratyfikacyj przez 
Sekretarza Generalnego Ligi Na· 
rodów. 

f\rtykuł XII. 

Konwencja niniejsza może być 
wymówiona w drodze notyfikacji 
iia piśmie pod adresem Sekretarza 
Generalnego Ligi Narodów. Wy· 
mówienie odnosi skutek w rok od 
daty przyjęciGl aktu wymówienia 
przez Sekretarza Generalnego i bę
dzie dotyczyło jedynie tego Członka 
Ligi Narodów lub to Państwo, które 
zgłasza wymówienie. 

- Sekretarz Generalny Ligi Naro
.ąów poda do wiadomości każdemu 
z Członków Ligi Narodów, którzy 
tSonwencję podpisali lub do niej 
przystąpili oraz do innych Państw 
sygnujących lub należących do 
t€jże Konwencji każde otrzymane 
,przez niego wymówienie. 

)' Wymówienie niniejszej Kon
wencji nie pociągnie za sobą z sa
mego prawa równoczesnego wymó
wienia Porozumieni3 z dn. 4 maja 
1910 r"chyba, że dokument noty
fikacyjny będzie zawierał wyraźną 
wzmiankę w tym względzie. 

f\rtykul XIII. 

. . Każdy Członek Ligi Narodów 
lub Państwo, które podpisało Kcm
wencję lub do niej należy, może 
oświadczyć, że podpis jego lub przy
stąpienie nie obowiązuje bądź cało
ści, bądź poszczególnych jego pro
tektoratów, koloni j, posiadłości za
morskich lub obszarów podległych 
jego suwerenności bądź władzy 
f.moż€! następnie przystąpić oddziel
ńie do Kon\vencji w imieniu które
gokolwiek ze swych protektoratów, 
kolonij, .. posiadłości zamorskich lub 
terytoriów wyłączonych przez tę 
deklarację. 

Wymówienie może nastąpić iÓW

niei oddzielnie dla każdego prote-
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II n'est toutefois pas deroge, 
par Ja disposition precedente, ił l'ar
ticIe IV de I'Rrrangement pn§cite 
du 4 mai 1910, qui de~eure ap
plicable au cas, au un Etat prefe
remit faire acte d'adhesion ił cet 
Rrrangement seulement.' 

ArticIe XI. 

La presente Conve ntion entrera 
en vigueur le trentieme jour qui 
suivra la. reception de deux ratifi
cations par le Secretaire general 
de la Societe des Nations. 

Rrticle XII. 

La presente Convention peut 
etre denoncee par notification 
ecrite, adressee au Secretaire ge
neral de la Societe des Nations. 
La denonciation deviendra effecti
ve un an npres la date de sa re
ception par le Secretaire general 
et n'aura d'effet qu'en cequi con
cerne le Membre de la Societe 
d.es Nations au I'Etat denonr;ant. 

Le Secretaire general de la 
Societe des Nations portera ił la 
connaissance de chacun des Mem
bres de la Societe des Nations 
signataires de la Convention ou 
adherents ił la Convention et des 
autres Etats signataires au adhe
rents toute denonciation rer;ue par 
lui. 

La denonciation de la presente 
Convention n'entrainera pas de 
plein droit denonciation concomi
tante de I'Rrragement du 4 mai 
1910, ił moins qu 'il n'en soit fait 
mention expresse dans I'acte de 
notification. 

RrticIe XIłł. 

Tout Membre de la Societe des 
Nations ou Etat signataire ou ad
herent peut declarer que sa signa
ture ou son ndhesion n'engage 
pas, soit I'ensemble, soit tel de 
ses protectorats, colonies, posses
sions d 'outre-mer, ou territoires 
so umis ił sa souverainete ou a son 
autorite, et peut, ulterieurement, 
adherer separement au nom de 
I'un queIconque de ses protedo
rats, colonies, possessions d' outre
rner ou territoires excIus par cette 
decłaration. 

La denoncintion pourrn egale
ment s'dfectuer separemęnt pour 
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Rrticle IV of the above-mentio
ned Rgreement of May 4th, 1910, 
shall not, however, be invaJidated 
by the preceding provision, but 
shalI remain applicable sho-uld any 
State prefer to adhere to that 
f\greement only. 

Rrticłe Xl. 

The present Convention shall 
come into force on the thirtieth 
day after the deposit of two rati
fications with the Secretary-Gene
rai of the Lengue of Nations. 

Rrticłe XII. 

The present Convention may 
be denounced by an instrument 
in writing adressed to the Secre
tary-General of the League of Na
tions. The denuneiations shall be 
com e effective one year after the 
date of the receipt of the instru
ment of denunciation by the Se
cretary-General, and shaIJ operate 
only in respect of the Members 
of the League of Nations or State 
which makes it. 

'The Secretary-General of the 
League of Nations shaIJ notify :t~e 
receipt of any such dehunciatibh 
to a ll Members of the Leagde ' of 
Nations signatories of or adherents 
to the Convention and to other 
signatory ar adherent. States. 

Denunciation of the present 
Convention shalI not, ipso facto , 
involve the concomitant denuncia
tion of the Rgreemeilt of May 4t11, 
1910, unless this is expressly st~
ted in the instrument of notifićą
tion. 

f\rticłe XIII. 

Rny Member of the League S'f 
Nationsor Stale signing or adhering 
to the present Convention mCly 
declare that its signature or adhe
sion do es not include any or nil 
of its colonies, overseas posses
sions, protectorates or territories 
under its sovereignty ar authority, 
ahd may subsenquently adhcre 
separately on behalf of any such 
colony, overseĆl:' possession, pro
tectorate or ten itory so e>;cłuded 
in its declaration. 

Denuntiation mayaIso be ma
de separately in respect ofafłY 
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ktoratu, kolonji, posiadłości zamor
skiej lub terytorjum podległego je
go suwerenności lub władzy. Do 
tego wymówienia stosują się po· 
stanowienia art. XII-go. 

f\rtykuł XIV. 

Sekretarz Generalny Ligi Na· 
rodów będzie prowadził specjalny 
rejestr wykazujący, które ze Stron 
podpisały Konwencję, ratyfikowa
ły ją, które do niej przystąpiły, 
lub które ją wymówi/y. Lista 
taka będzie mogła być przejrzana 
w każdej chwili przez C~łonków 
Ligi Narodów lub jakiekolwiek inne 
Państwo, które podpisało Konwen
cję lub do niej przystąpiło. Lista po
wyższa będzie publikowana możli
wie często. 

f\rtykuł XV. 

Wszelkie kwest je sporne, mo
gące powstać pomiędzy Stronami 
Układającemi s i ę co do interpre
tacji lub stosowania niniejszej Kon
wencji, O ile nie mogą być załatwio
ne drogą bezpośrednich rokowań, 
będą oddane do decyzji Stałego 
Trybunału Sprawiedliwości Między
narodowej. Jeżeliby się zdarzyło, że 
jedna bądź obie strony, pomiędzy 
któremi wynikła kwest ja sporna, 
nie podpisały lub nie przyjęły pro
tokółu podpisu Stałego Trybunału 
Sprawiedliwości Międzynarodowej, 
spór , ich będzie poddany, według 
wyboru stron, bądź stałemu Trybu
nałowi Sprawiedliwości Międzyna
rodowej, bądź Trybunałowi Roz
jemczemu. 

f\rtykuł XVI. 

Jeżeli pięć Stron z liczby tych, 
które podpisały niniejszą Konwen
cję lub do niej przystąpiły, zażąda 
jej rewizji, Rada Ligi I"larodów 
winna zwołać W tym celu Konfe
rencję. W każdym razie, Rada roz
waży przy końcu każdego pięcia· 
letniego okresu potrzebę zwołania 
takiej Konferencji. 

Na dowód czego wyżej wymie
nieni pełnomocnicy podpisali ni
niejszą Konwencję. 

Sporządzono w Genewie, dwu
nastego września, tysiąc qziewięć· 
set dwudziestego trzeciego roku 
w dwóch egzemplarzach oryginal
nych, z których jeden pozostanie 
złożony w archiwach Ligi Narodów, 
drugi zaś w archiwach Rządu Re· 
publiki Francuskiej. 

-Dziennik Ustaw. Poz. 621. 

tout protectorat, colonie, posses
sion d'outre-mer au territoire sou
mis a sa souverainete ou autorite; 
les dispositions de I'article XII s'ap· 
pliqueront a cette denonciation. 

f\rŁicle XIV. 

Le Secretaire general de la Sa
ciete des Nations tiendra un re· . 
cueil special indiquant quelle~ sont 
celIes des Parties qui ont signe 
la Convention, qui ront ratifiee, 
qui y ont adhere, ouqui I'ont de
noncee. Cette liste pourra etre 
consultee en tout temps par les 
Membres de la Societe des Na· 
tions ou autre Etat signataire ou 
adherent. Elle sera publiee aussi 
souvent que possible. 

f\rtlcle XV. 

Tous les differends qui pour
raient s'elever entre les Parties 
Contractantes au sujet de I'inter
pretation ou de I'application de la 
presente Convention seront, s'ils 
ne peuvent etre regles par des 
negotiations directes, renvoyes 
pour decision a la Cour perma
nente de Justice internationale. 
Si les Parties entre lesquelles sur
git un differend, ou l'une d'elles, 
se trouvaient n'avoir pas signe au 
accepte le protocole de signature 
de la Cour permanente de Justice 
internationale, leur differend sera 
soumis, au gre des Parties, soit 
a la Cour permanente de Justice 
internationale, soit a un arbitrage. 

f\rticle XVI. 

Si cinq des Parties slgnaŁaires 
au adherentes demandent la reyi· 
sion ' de la presente Convention, 
le Conseil de la Societe des Na
tions devra convoąuerune Con
ference a cet effet. Dans tous les 
cas, le Conseil examinera, a la fin 
de chaque periode de cing annees, 
I'opportunite de cette convocation. 

, EN FOl DE QUOI, les plenipo
tentiaires susnommes ant signe la 
presente Convention. 

Fait ił Geneve, le douze sep· 
tembre mil neuf cent vingt-trois, 
en deux exemplaires ongmaux, 
dont l'un restera depose aux ar
chives de la Societe des Nations 
et I'autre restera depose dans les 
archives du Gouvernement de la 
Republique Franc;aise. -

, . 
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su ch colony, overseas possession, 
protectorate or territory unQer its 
sovereignty or authority, and the 
provisions of f\rt icle XII shall ap~ 
ply to any such denunciation. 

f\rticle XIV. 

f\ special record shalI be kept 
by , the Secretary-General of the 
League of Nations, showing which 
of the parties have signed, ratified, 
adhered to or denounced the pre· 
sent Convention. This record shall 
be open at all tim es to any ot 
the Members of the League of 
Nations or any State which has 
signed or adhered to the Conven· 
tion. It shall be published as of
ten as possible. 

f\rticle XV. 

Disputes between the Parties 
relating to the interpretation or 
application of this Convention shall, 
if they cannot be se ttled by di· 
rect negotiation, be referred for 
decision to the PermElOent Court 
of International Justice. In case 
either or both of the Parties to 
su ch a dispute should not be Par
ties 'to the protocol of signa ture of 
the Permane nt Co urt of Interna
tional . Justice, the di spute shall be 
referred, at the choice of the Par
ties, either to the Permanent Court 
of International Justice or to arb)
tration. 

f\rticIe XVI. 

Upon a request for a revIslon 
of the present Convention by five 
of the signatory o r adherent Par
ties to the Conve ntion, the Coun
cil of the League of Nations shall 
cali a confe rence for that purpose. 
In any event, the Council will eon· 
sider the desirability of calIing 
a conference at the end of each 
period of fi ve years. 

IN . FI1 ITI-I WHEREOF the abo
ve-named Pleni pote ntiaries have 
agreed the present Conventlon. 

Done at Geneva the twelfth 
day of September, one thousand 
nine hundred and twenty·three, 
in two originals of which one shalJ 
rem ain deposited in the archives 
ofthe League of Nations and the 
other shall remain deposited in 
the archives of the Government 
~f the French Republic. 

, 



F\LBANJA 
B. Blinisbti 

NIEMCY 
aołtfried Ascbmann (z zastrzeże

. niem ratyfikacji) 

AUSTRJA 
f\d referendum. E. PfWg! 

BELGJf\ 
Maurice Dullaert 

BRAZYLJA 
Afranio de Mallo franco 

IMPERJUM BRYTYJSKIE 

Oświadczam, że podpis mój nie 
obejmuje żadnej z kolonij, 
posiadłości zamorskich, prote
ktora tów lub te ryto rjów, znaj
dujących się pod zwierzchnic
twem lub władzą Jego Brytyj
skiej Mości. A. H. B. 

A. H. Bodkin, S. W. Hal'ris 

ZWIF\ZEK POŁUDNIOWO
AMERYKAŃSKI 

Parmoor 1) 

1) Podpis Lorda Parmoor obejmuje 
terytorjum pod m andatem Jego Brytyj
skiej Mości w RfrycePoludniowo-Wschod
niej. 

NOWf\ ZELF\NDJf\ 
J. Allen 
Mój podpis obejmuje terytorja pod 

mandatem Zachodniego Samoa. 
J. A. 

INDJE 
Prabbasbankar D. Pattani 

WOLNE PAŃSTWO IRLf\NDJI 
Micbael Mac Wbite 

BUŁGf\RJf\ 

Cb. Kalfoff 

CHINY 
Czeng Lob 

KOLUf.'BJA 

Z zastrzeże niem w następstwie apro
baty ustawodawczej 

Francisco Jose Urrutia 

COSTA· RICA 
Ad referendum. Manuel M. de 

Pera/ta 

KUBA 

Cosme de la Torrienfa 

ALBANIE 
B. E5/inisbti 

ALLEMAGNE 
aottfl'ied Ascl)mann 
(Vo rbehaltlich der Ratifikation) 
Sous feserve de ratifications. 

AUTRICHE 
f\d referendum. E. PfWg! 

BELGIQUE 
Maurice Dullaert 

BRESIL 
Afranio de Hello Franco 

EMPIRE BRITANNIQUE 

Je declare q ue ma signature n'enga
ge aucune des colonies en pos
sessions d 'outre-mer, ni aucun 
des protectorats ou territoires 
places sous la souverainete ou 
I'autorite de Sa Majeste Britan
nique. A. H. B. 

A. H_ Bodkin, S. W. Hal'ris 

UNION SUD-f\FRlCAINE 

Parmoor 1) 

1) La ~ianatl1re de Lord Parmoor en
gage le territoire sous mand:Jt de Sa 
Majeste Britannique au Sud- Ouest afri
cain. 

NOUVELLE ZELANDE 
J. Allen 
Ma Signature engage Je territoire 

sous mandat du Samoa occi
denta!. J. A. 

INDE 
Prabbasbankar D. Pat/ani 

ETAT UBRE D'IRLf\NDE 
Micbae! Mac Wbite 

BULGARIE 
Cb. Kalfoff 

CHINE 
Tcbeng Lob 

COLOMBlE • 
Con reserva de la ultertor apro

bacion legisiativa. 
So us reservc de I'approbation ulte

rieure du Pą rlement. 
Francisco Jose Ull'utia 

COSTA- RICA 
F\d referendum. Manuel M. de 

Pera/ta 

CUBf\ 

Cosme de la Torriente 
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ALBF\NIf\. 
B. Blinisbti 

GERMANY 
aottfried Ascbmann 
(Vo rbehaltlich der Ratifikation) . 
Subjet to ratification. 

AUSTRIA 
Ad referendum. E. Pfliig! 

BELGIUM 
Maurice Dullael't 

BRAZIL 
Afranio de Mello FI'anco 

BRITISH EMPIRE 

.... 

declare that my signature does 
not include any of the Colonies, 
Overseas Possessions, Protecto
rates or Territories under His 
Britannic Majesty's Sovereignty 
ar Authority. A. N. B. 

A. H. Bodkin, S. W. Harris 

UNION o'F SOUTH f\FRICA 

Parmool' l) 

l) Lord Parmoor's signature inc::ludes 
the Territory under His Majesty"s man
date of South·West fUrica. 

NEW ZEALf\ND 
J. Allen 

,My signature incIudes the ' man
dated territory of Western Samoa. 
J. A. . 

INDIA 
Prabbasbankal' D. Pattani 

IRISH FREE STATE 
Michael Mac Wbite 

BULGARlf\ 
Cb- KalfoJf 

CHINA 
Tcl;eng Lob 

COLOMBIA 

Con reserva de la ultertor apro· 
bacion legislativa. • 

Subjet to the subsequent appro' 
val or Parliament. 

Francisco Jose Url'utia 

COSTA-RICA 
Ad referendum. Manuel M.dQ 

Pera/ta ' 

CUB" 

Cosme de la Torrlente 

. -
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Df\NJf\ 
Podpisując Konwencję opracowaną 

przez Międzynarodową Konfe· 
rencję VI sprawie wydawnictw 
pornograficznych, ja niżej pod
pisany, Delegat Rządu Duńskie
go, oświadczam co do art. 4-go, 
z uwagi na art. I co następuje: 
Według przepisów prawa Duń
skiego podlegają karze jedynie 
czyny wyszczególnione wart. 
l-ym, o ile przewidziane zostały 
wart. 184-ym Duńskiego Ko· 
deksu Karnego. który karze każ
dego, kto ogłasza drukiem pi
smo por.nograficznej treści, lub 
kto pisma takie sprzedaje, roz' 
daje, lub rozpowszechnia w in· 
ny sposób lub wystawia wize· 
runki pornograficzne na widok 
publiczny. 

Nadto zauważyć należy, że 
prawodawstwo Duńskie praso
we zawiera specjalne rozporzą
dzenia co do osób podlegają
cych ściganiu sądowemu za 
przestępstwa pra~owe. Rozpo
rządzenia te stosują się do czy
nów, przewidzianych wart. 184, 
o ile czyny t.akie mogą być 
traktowane, jako przestępstwa 
prasowe. Zastosowanie prawo 
dawstwa duńskiego pod tym 
względem musi zaczekać na 
przypuszczalnie blizką rewizję 
Duńskiego Kodeksu Karnego.
A. O. 

A. Oldenburg 

HISZPf\NJf\ 

Emiljo de Palacios 

FINLf\DJf\ 

UrIJo Toivola 

FRf\NCJf\ 

Qaston Descbamps, J. Hennequin 

GRECJf\ 

N. Politis, D. E. Kastol'kis 

Hf\ITI 
* 

M. Bonamy 

HONDURf\S 

f\d referendum. Carlos Outierl'ez 

WĘGRY 

Dr. Zoltan Baranyai 

WŁOCHY 

Cavazzoni Stefana 

Dziennik Ustaw. Poz. 621. 

Df\NEfv'\f\RK 
En signant la Convention e laboree 

par la Conference internationale 
sur les publications obscenes, je 
soussigne, delegue du Gouver
nement danois, declare, relative
ment ił l'article 4, voir ł'article 
premier, ce qui suit: D'apres les 
regles du droit danois, ne sont 
punissables les actes enonces 
a I'a rticle premier que s'ils sont 
prevus par .I'article 184 du Code 
penal danois qui punit quiconque 
publie un ecrit obscene ou qui 
met en vente, distribue, repand 
d'autre maniere ou expose pu· 
bliquement des images obscenes. 
En outre, iI est a remarquer 
que la legislation danoise sur 
la presse contient des disposi
tions speciales reJatives aux per
sonnes qui pourront etre pour
suivies pour delits de presse. Ces 
dispositions sont applicables aux 
actes prevus a l'article 184 en 
tant que ces actes peuvent etre 
consideres comme delits de 
presse. L'appJication de la legi
slation dan oise sur ces points 
doit attendre la revision proba
blement prochaine du Code-penal 
danois.-A. O. 

A. Oldellbqrg 

ESPf\GNE 

Emilio de Palacios 

FINLf\NDE 

Urbo Toivo/a 

FRANCE 

Oaston Descbamps, J. Hennequin 

GRECE 

N. Politis, D. E. Kastorkis 

.DENtv'\F\RK 
In signing the Convention drawn 

up by the International Confe
rence on Obscene Publications, 
J, the undersigned Delegate of 
the Danish Government, make, 
with regard to f\rtic1e IV (sceu 31so 
f\rticle I) the hollowing declara
tion: "The acts me ntioned in 
F\rticle I are punishable under 
the rules of Da nish la\v only 
if they fali within the provisions 
of F\rticle 184 of the Danisch 
Penal Code, which inflicts pe
nalties upon any person publi
shing obscene wutings, or pla· 
cing on sale , distributing, or 
otherwise circulating or publicly 
exposing obscene images. Fur
ther, it is to be observed that 
the Danish legislation relating 
to the Press contains speeral 
provisions on the subject of the 
persons ' who may prosecuted 
jor Press offences. The lalter 
provisions appley to the acts 
covered by F\rticle 184 in so 
jar as these acts can be eon
side rel as Press offences. f\ppli
cation of Danish legislation on 
these points muss await the 
revision of the Danish Penal 
Code, which is Iikely to be ef
fected in the near future-. 

A. Oldenburg 

SPf\IN 

Emilio de Pa/acios 

FINLf\ND 

Ur!;o Toivo/a 

FRf\NCE 

Oaston Descl;amps, J. Hennequin 

GREECE 

N. Politis, D. E. Kastol'kis 

Hf\ITI Hf\ITI 

M. Bonamy M. Bonamy 

HONDURf\S HONDURf\S . 

f\d refere ndum. Carlos Gutierrez f\d referendum. Carlos Qutiel'rez 

HONGRIE HUNGf\RY 

Dr Za/tan Baranyai Dr. Zoltcin Baranyai 

ITf\L1E ITf\LY 

CavazzoniStefano Cavazzoni Stefano 
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JF\PONJF\ 
: Y. Sugimura 
Podpisując Międzynarodowq Kon

wencję w sprawie zwalczania 
obiegu i handlu wydawnictwami 
pornograficznemi, ja niżej podpi
sany oświadq:am, że podpis 
mój nie obowiązuje Formozy 
ani Korei, ani terytorjum dzier
żawnego Kwantungu ani Kara
futo, ani też terytorjów pozo
stających pod mandatem Ja
ponji, oraz że rozporządzenia 
art. 15 niniejszej Konwencji 
nie ograniczają w niczem dzia
łalności władzy sądowej Japo
nji przy zastosowaniu ustaw 
i rozporządzeń japońskich. 

ŁOTWF\ 
. - J. Feldmans 

LI T Wf\ 
[g. Jonynas 

LUXEMBURG 
Cb. O. Vermaire 

MONF\CO 
R. Elles-Pr.ivat 

PF\Nf\Mf\ 
'. R. A. Amador 

HOLF\NDJH 
A. de Oraaf 

PERSJf\ 
Ks. Arfa~Ed-Dovleb (ad referen

dum) 

POLSKF\ 
Fr. Sok al 

WOLNE MIF\STO GDF\ŃSK 
J. Modzelewski 

PORTUGf\LJF\ 
Augusto de Vasconcellos 

RUMUNJF\ 
N. P. Comnene 

SF\LVF\DOR 
J. Oustavo Ouerruo 

KRÓLESTWO SERBÓW. KRO· 
F\TÓW I SŁOWEŃCÓW 

M. Jovanowitcl; 

SIF\M 
Rząd Siamu żastrzega sobie pełne 

prawo zobowiązania cudzoziem
ców, przebywających wSiamie 
do zachowywąnia rozporządzeń 

,I "971 

JF\PON JF\PF\N 
Y. Sugimura . Y. Sugimul'a 
En signant la Convention interna

tionale pour la repression de la 
circulation et du trafic des publi
cations obscenes, 'je, soussigne, 
declare gue ma signature n'en
gage ni Formose, ni la Coree, 
ni le territoire a baj] de Kwan
tung, ni Karafuto, ni les territo· 
ires soumis au manda~ du Japon • 
et gue les dispositions de I' arti
cle 15 de la presente Conven
tion ne portent pas atteinte 
a I'action faite par le pouvoir 
judiciaire du Japon en appli
quant les lois et decrets japonais. 

LETTONiE 
J. Feldmans 

LITHUF\NIE 

In Signging the International Con
vention for the Suppression of 
the CircuIation of and Traffic 
in obscene Publications, I, the 
undersigned, declare that my 
Signah.ire is not binding in resc.. 
pect of Taiwin, Chosen, the 
leased territory of Kwantung, 
Karafuto or the territories und-er 
Japanese mandClte, and that the 
provisions of F\rticle 15 of the 
present Cooveotion ure not in 
any way derogatory to the ads 
of the Japanese judicial autho
rities in the applicationof Ja
panese laws and decrees. 

LF\TVIf\ 
J. Feldmans 

LITHUF\Nlf\ 
[g. Jonynas 

LUXEMBOURG 
Cb. O. Vermaire 

, 19. Jonynas 

MONF\CO 
R. Elles-Privat 

PF\NF\MF\ 
R. A. Amador 

PF\YS-BF\S 
A. de Oraaf 

PERSE 
Prince Arfa-ed-Doli/el; (ad referen

dum) 

POLOGNE 
F_ Sakal 

. VILLE LIBRE DE DF\NTZIG 
J. Modzelewski 

PORTUGF\L 
Augusto de Vasconcellos 

ROUMF\NIE 
N. P. Comnime 

SF\LVF\DOR 
J. Ousfavo Ouerrero 

ROYF\UME DES SERBES, CRO· 
F\ fES ET SLOVENES 

M. Jovanavitcb 

'SIF\M 
Le Gouvernement Siamois se re

serve entierement le droit d'obli
~er les etrangers se trouvant ou 
Siam a observer les dispositions 

LUXEMBURG 
Cb. O. Vel'maire 

MONF\CO 
R. Elles~Pl'ivat 

PF\NF\MF\ 
R. A. Amador 

NE1HERLF\NDS 
A. de Oraaf 

PERSIF\ 

• 

Prince Arfa~ed-Dovleb (ad refeten~ 
dum) 

POLF\ND 
F. , Sakal 

FREE CITY OF DF\NZIG 
J. Modzelewski 

PORTUGF\L 
Augusto de Vasconcellos 

ROUMF\NIf\ 
N. P. Comnene 

SF\LVF\DOR 
J. Qustavo Ouel'rera 

KINGDOM OF THE SERBS, CRO
F\TS PIND SLOVENES 

M. Jovanovitcb 

SiR!'" 
The Sic::mese Government reserve 

fuli right to enforce th e provis
ions of the present Convention 
against foreigners ' in Siam '_ in 
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niniejszej Konwencji zgodnie 
z zasadami kierującemi stoso
waniem Siamskiego prawodaw. 

, stwa do cudzoziemców. 
Damras 

SZWf\JCARJf\ 
E. Beguin 

CZECHOSŁOWACJA 
Ol'. Robel't Flieder 

TURCJf\ 
Rucbdy 

URUGUF\Y 
Dr. ' fernandez y Medina 

l\'lIĘDZYNRRODOW n' KONFE~ 
RENCJf\ 

VI sprawie zwalczania ' obiegu 
i handlu wydawnictwami porno

, graficznemi. 

Rkt końcowy. 

Międzynarodowa konferencja 
w s prawie· zwalczania obiegu i han
dlu wydawnictwami pornograficz
n~i, zwołana na zaproszenie 
Rządu Rzeczypospolitej ' FrancLJ' 
skiej, zebmla się w Genewie dn. 31 
sierpo ia 1923 r. pod -protektoratem 
Ligi Narodów. 

Konferencja zebrała się dla 
wprowadzenia w czyn następują
cych postanowień, powziętych dnia 
28 września 1922 r. przez trzecie 
Zgror'rladzen ie Ligi Narodów: 

Zgromadzenie orzeka: 
,,1. Na mocy art. 24 Traktatu, 

wzyyva się Radę Ligi Narodów' do 
upoważnienia Sekretarjatu do udzię
lania swej pomocy Członkom Ligi 
i. wszystkim innym Państwom, bio
rącym udzi a ł w ru<:hu międzyńa
rodowym, dążącym do zwalcza
nia wydawnictw pornograficznych 
wszelkiemi sposobami, jakieby by
ły potrzebne w tym celu". 

,,2. Wzywa się Radę Ligi do 
zwrócenia uwagi wszystkich Państw 
na Umowę Międzynarodową z 1910 
r. Państwa, które podpIsały Kon
wencję lub też przystąpiły do 
niej , wzywa się do wprowadzenia 
w czyn jej rozporządzeń, Państwa 
za ś, które do niej nie przystąpiły, 
l!silnie są proszone o przystąpienie 
do niej w możliwie nl!jkrótszym 
czasie" • 

Dziennik -U~taw. -Poz. 6if . . 

de la presente Convention con
formement aux principes qui 
n~gissent l'application de la le
gislation siamoise aux etrangers. 

Damras 

SUISSE 
E. Beguin 

TCHECOSLOVf\QUIE 
,. Dr. Robert Fljeder 

TURQUIE 
Rucbdy 

URUGUf\Y 
B. Fernandez y . Medina 

CONFERENCE INTERNI\TIO· 
NRLE 

Pour la repression de la circu- -
laUon et du trafie des pub lica

tions obscenes. 

f\cte finał. 

La Conference internationale 
pour la repression de la circula
tion et du trafie des publications 
obscenes convoque'e sur l'invita
tion du Gouvernement de la Re
publique Fran<;aise, s'est reunie 
ił Geneve, ,le 31 aoat 1923, sous 
les auspices de la Societe des Na
tions. 

La Conference a ete reunie en 
execution des resolutions suivan
tes, adoptees le 28 septembre 1922 
par la troisieme f\ssemblee de la 
Societe des Nations: 

"L' F\ssemblee decide: 
,,1. En vertu de l'articJe 24 

dL!. Pacte, leConseil de la Societe 
des Nations est in,vite ił autoriser 
le Secretariat ił preter son con
cours aux Metnbres de la Societe 
et El tous autres Etats, qui pa rti
cipent au mouvement internatio
nal tendant El la suppression des 
publications obscenes, dans toutes 
les mesures qui pourraient e tre 
necessaires <li cet effet". 

,,2. Le Conseil de la Societe 
est invite ił attirer I' attention de 
tous les Etats sur l' Rrrangetylent 
internatiOnal de 1910. Les Etats 
qui ont signe la Convention ou y 
ant adhere seront invites ił met
t,re ił effet ses dispositions, et les 
Etats qui n')4 sont pas encore par
ties seront instamment pries d'y 
edherer le plu~ tót possible". 
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accordance with the principles 
prevailing for applying Siamese 
legislation to such foreigners. 

Dam ras 

SWITZERLf\ND 
E. Beguin 

CZECHOSLOVf\KIf\ 
Dl'. Robert Flieder 

TURKEY 
Rucbdy 

URUGUfW 
B. Fernandez y Medina 

INTERNRTIONRL CONFE· 
RENCE 

for the Suppression of the Cir
cuiation OI and the Traffie in 

Obscene Publications. 

Final f\ct. 

The International Conference 
for the Suppression of the Circu
lation of and Traffic ' in Obscene 
Publications met, by the invitation 
of th e Government of the French 
Repub li c, at Geneva, under the 
auspices of the League of Nations, 
on Rug ust 31 st, 1923. 

The Conference was held in 
pursuance of the following Reso
lutions passed by the Third f\ssem
bly of the League of Nations, on 
September 28 th, 1922:-

"The f\ssembly decides: 
,,(1) ·To ask the Council of the 

League, in accordance with F\rti
cle 24 of the Covenant, to authQ
rise the Secretariat to assist Mem
bers of tne League, and any other 
States which are parties to the i~
ternational movement for the gUP

p.ession of obscene publications, 
in a ll measures which may be n~
cessary for this purpose. 

,,(2) To ask the Council to draw 
the attention of al! States to the 
International f\greement of 1910;
those States which have signed ar 
acceded to it , should be asked to 
glve fuli effect to its provisions, 
and those States which are not 
yet parties to it should be urged 
to accede to itat an early date. 

-! 



1>3. Wzywa się Radę Ligi do 
zakomunikowania projektu Kon
wencji z 1910 r., wraz z· kwestjo
narjuszem, wszystkim Państwom, 
z prośbą o skie rowanie swych 
uwag do Sekretarjatu Ligi Naro
dów, który, po ich uporządkowa
niu, skieruje je jako całość, do 
Rządu Francuskiego, prosząc go 
w imieniu Rady, ze względu na 
inicjatywę podjętą przez ten Rząd 
w 1910 r., o zwołanie, pod prote
ktoratem Ligi, nowej Konferencji, 
która zebrałaby się w Genewie, 
korzystając ze sposobności czwar
tego Zgromadzenia iskładalaby 
się z pełnomocników, którym po
wierzonoby opracowanie nowego 
tekstu Konwencji i jej podpisanie. 

Nazwiska delegatów pełnomoc
nych, delegatów-zastępców, rad
ców technicznych lub ekspertów, 
jak rown ież Państw reprezentowa
nych przez tych pełnomocników, 
zawarte są w załączn iku do niniej
szego ostatecznego F\ktu ("F\cte 
final"). 

P. Gaston Deschamps, delegat 
Francji, powolany został przez akla
mację na star:lowisko przewodni
czącego Konferencji. 

Sir Prabhashankar Pattani, De
legat Indyj, mianowany został wi
ceprzewodniczącym. 

Zgodnie z powyższemi posta
nowieniami Zgromadzenia Ligi Na
rodów, projekt Konwencji , ustalony 
przez Międzynarodową Konferencję 
w Paryżu w 1910 L, wraz z dołą
czonym do niego kwestjonarjuszem 
przesłany został dn. 1 listopada 
1922 r. do wszystkich Państw. Od
powiedzi na powyższy kwestjonar
jusz przesłane zostaly przez Sekre
tarjat Ligi Narodów również wszyst
kim Państwom oraz przedstawione 
Konferencji. 

Przystępując do swych prac, 
Konferencja postanowiła przYJąc 
projekt Konwencji z 1910 r. za 
podstawę do dyskusji i po grun
townem zbadaniu tego projektu, 
oraz odpowiedzi na kwestjonarjusz, 
jak również zmian zaszłych od 1910 
r. w położeniu między n nrodowem, 
Konferencja uznała jednogłośnie, że 
należałoby ułożyć nową Konwen
cję, noszącą datę dnia 12 września 
1923 .r., zakończoną niniejszym 
koń~owym F\ktem. . 

Dziennik Ustaw. Poz. 621. 

,,3. Le Conseil est invite a com
muniquer le projet de Convention 
de 1910, accompagn~ d'un ques
tionnaire a tous les Etats, en les 
priant de transmettre leurs obser
vations au Secretariatde la Societe 
des Nations, qui, apres les avoir 
coordonnees, en transmettra l' en
semble au Gouvernement fran<;ais 
en le priant, au nom du Conseil, 
vu l'initiative prise par ce Gouver
nement en 1910, de vouloir bien 
convoquer, sous les auspices de 
la Societe, une nouvelle confe
rence qui se tiendrait a Geneve 
a I'occasion de la quatrieme F\s
semblee, et qui sel'a it composee 
de plenipotentiaires charges d'ela
borer un nouveau texte de Con
vention et de proceder a sa signa
ture". 

Les noms des delegues pleni
potentiaires, delegues suppleants, 
cónseillers techniques ou expert!, 
ainsi que ceux des pays que les 
plenipotentiaires representaient, fi
gurent dans une annexe jointe au 
present F\de finąl. 

M. Gaston DESCHF\MPS, dele
gue de la France, a ete ap pele, par 
acclamation, a remplir les fonctions 
de president de la Conference. 

Sir Prabhashankar PF\TTF\NI, 
delegue de I'lnde, a ete designe 
comme vLce·president. 

Conformement aux resolutions 
ci-dessus rapportees de I' F\ssem
blee de la Societe des Nations, 
le projet de Convention etabli par 
la Conference internationale te
nue a Paris en 1910, accompagne 
d'un questionnaire, avait ete com
munique le rr novembre 1922 
a tous les Etats. Les reponses 
a ce questionnaire ont ete trans
mises par le Secretariat de la So
ciete. des Nations egalement a tous 
les Etats et soumises a la Confe
rence. 

F\u debut de ses travaux, la 
Conference a decide de prendre 
le projet de Convention de 1910 
comme base de discussion et, 
apres un examen approfondi de 
ce projet et des reponses au que
stionnaire, ainsi que 'des change· 
ments survenus depuis 1910 dans 
la situation internationale, la Con· 
ference 8 estime; a I'unanimite, 
qu'i1convenait de rediger une 
nouvelle Conventión qui porte la 
date du 12 septembre 1923 et 
qui est suivie du present F\cte fi· 
nal. 
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,,(3) To invite CouncH to com
municate the draft Convention of 
1910 with a questionnaire to every 
State with the 'request that it sho
uld forward its comments thereon 
to the Secretariat of the League 
of Nations. The Secretariat will 
co-ordinate the replies received 
and submit them as a whole to 
the French Government, requesting 
it, on behalf of the Council in view 
of the initiative taken by that Go
vernment in 1910, to convene a 
newconference under the auspi
ces of the League, to be held at 
Geneva about the time of the Fo
urth F\ssembly, and to be compo
sed of plenipotentiaries empowe
red to draw up the text of a new 
c:onvention ansi to sign such a eon-
vention". . 

The names of the pIenipoten
tiary delegates, substitute delega
tes, technical advisers ar experts, 
and those of the countries repre
sented by the plenipotentiaries, 
will be found in an annex at the 
c:onclusion of the present Final 
F\et. 

M. Gaston DESCHF\MPS, dele
gate . of. France, was elected Pre
sident of the Conference by ac-
c1amation. _ 

Sir Prabhashankar PF\TTF\NI"de
legate ot India, was eleeted Vice
President. 

In conformity with the Resolu
tions of the F\ssembly of the Le
ague ot Nations quoted above, the 
draft Convention established by 
the International Conference held 
in Paris in 1910, together with a 
questionnaire was communicated 
on November 1 st, 1922 to all the 
States. The. replies to this question
naire we re also t!ansmitted by the 
Secretariat of the League of Na
tions to all the States and sub
mitted to the Conference. 

F\t the outset of its investiga
tions, the Conference decided to 
take the draft Convention of 1910 
as the basis of its discussions, and 
after a thOfQugh examination of 
this draft and of the replies to ~he 
questionnaire, and also of the 
changes which have occurred sin~e 
1910 in the internatfonal situation, 
the Conference unanimously came 
to the conclusion that a new Con
vention should be drafted. This 
ConventiQn bears the date of Sep
tember 12 th, 1923, and is folio
wed by the present Final F\ct. 
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Konferencja postanowiła wcie
lić do powyższego dokumentu de
klaracje, wskazówki i wnioski (de
zyderata), wyszczególnione poniżej: 

1. Konferencja pragnie prze- ' 
dewszystkiem złożyć hołd Rządowi 
Rzeczypospolitej Francuskiej i po
dziękować mu za powziętą przezeń 
w 1910 r. inicjatywę zwalania Mię
dzynarodowej Konferencji w celu 
wynalezienia środków do zwalcza
nią obiegu i handlu wydawnictwa mi 
pornograficznemi. Ceni wysoko 
znacżenie i ' wartość tej szczęśliwej 
ihicjatywy, bez której sprawa ta nie 
mogłaby dojrzeć do stadjum, w ja_O 
kiem znajduje się obecnie, a które 
poźwoliło doprowadzić ze znacznie 
mniejszym wysiłkiem do porozu
mienia pomiędzy bardzo znaczną 
liczbą Państw. 

'· 2; Po uważnem rozpatrzeniu 
kwestji, czy jest możliwem umieścić 
w Konwencji takie określenie wy· 
razu : "pornograficzny" ; ("obscene") 
które byłoby do przyjęcia przez 
wszystkie Państwa, Konferencja 
dosz!a do wniosku negatywnego 
L uzriała podobnie jak Konferencja 
Z 1910 rokLi , że n a leży pozostawić 
każdemu Państwu sta rani e o nada-

. rlie temu wyrazowi określęnia, jakie 
uzna ono za n-ajściślejsze. 

3. Konferencja uznała za wska
zane zaznaczyć, że zasadę prawną: 
"non bis in idem", na którą po
wołuje się drugi paragraf artykułu 
!l-go Konwencji, rozumieć należy 
w ten sposób, że jest do życze
nia, by poza wypadkami wy
jątkowemi, osoba, która dowie
dzie, ·że była ostatecznie osądzo
na w Państwie UI~ładającem się 
i, w razie skazania, odbyła swą 
karę, lub · t,a się przedawniła bądź 
wresżcie, że została ułaskawio
na, ' nie może być pociągnięta do 

. odpowiedzialności . za ten sam 
czyn w innym kraju. 

4. Według ogólnej opinji Kon
ferencji, przestępstwa zaofiarowa
nia, wręczenia, sprzedaży lub roz
dawnictwa artykułów pornograficz
nej -natury, winny być uwaźane 
za cięższe, o ile popełnione zosta
ły w stosunku do małoletnich. 

Nie wydaje się wszakże, aby 
Konwencja miała zawie rać roz
pOl'z'ldzeniew tym względzie . . 

Dziennik Ustaw~ Poz. 621. 

. La Conference a resolud'in
corporer dans cet Acte final les 
declarations, indications et voeux 
ci-apres: 
.. 1° Elle t ient tout d'aboid a ren

dre hommage au Gouvernement 
de la . Republique Fran<;aise et a le 
remercier , pour l'initiative qu ' il 
a prise, en 1910, de reunir une 
Conference internationale a reffet 
de rechercher les moyens de com
battre la circulation et le trafi c des 
publications obscenes. Elle appre
cie hautement la valeur et I'im· 
portance de cette heureuse initia
tive, sans laquelle la question n'eOt 
pas atteint la maturite qu'elle of
fre aduellement et qui a permis 
d 'aboutir avec ' beaucoup moins de 
peine a un accord entre un tres 
grand nombre d'E.tats. 

• 2° F\pres un examen attentif 
de la question de savoir, s ' i! etait 
possible d 'inserer dans la Conven
tion une definition du mot "ob
scen,e " qui fOt acceptable par tous 
les Etats, la Conference a abouti 
a' une cooclusion negative et re
connu, cqmme la Conference de 

' 1910, qu ' j) , convenaitde . reserver 
li chaque Etat le soi n de donher 
a ce mot la signification qui lui 
paraitra exade. 

3° La Conference a juge utile 
d 'indiquer que le principe juridi· 
que non bis in idem, auquel fait 
allusion le second paragraphe de 
l'articIe II de la Convention, doit 
etre entendu en ce sens qu 'i! est 
desirable que, sauf dans des cas 
exceptionnels, J'individu qui justi
fiera avoir ete juge definitive
ment dans un pays contractant et, 
en cas de condamnation , avoir 
subi ou prescrit sa peine ou ob
tenu sa grace, rie pu isse etre 
poursuivi pour le meme fait dans 
un autre pays. 

4° De I'avis gene ral de la Con
ference , les delits d ' offre, de re
mise,de vente ou de distributio n 
d 'obscenites devraient etre cansi · 
deres comme plus graves, lors· 
qu 'i1s sont commis a I'egard des 
mineurs. Mais ił n'a pas semble 
que la Convention dOt contenir 
une disposition a cet egard. 

La Confere nce emet le voeu que 
chaque legislation edide une aggra
vą tipn de peine, si I"offre, la re!TIise, 

N271. 

TheConference decided to ' in
corporate the following statementsi 
indications and wishes in thisF\ct~ 

L It desires, in the first place, 
to pay a tribute to the Gov.ern
ment of the French Repubłi<;: ~ anc;i 
to thank it for its ir.itiative in .c.o11;: 
vening an International Conferen~ 
ce in 1910 for the purpose of .in
vestigating the methods of com
bating the circulation of and traf
fic in obscene publications. It hig
hly appreciates the value and im
portance of its happy initiative; 
without which the question coald 
not have reached its present stag~ 
of development, and which has 
allowed an agreement to be rea" 
ched between a very large mini';. 
ber of States with much greater 
faciłity than would otherwise have 
been the case. ' 

2. F\fter careful examination of 
the question as to whether it wa's 
possible to insert in the COnVeT1" 
tion a definition of the word "ob~ 
scene " which would be acceptabfę 
to all the States, . the Conference 
came to a negative conclusion ana 
recognlsei:l,ltke the ConfereI1ceo.f 
1910, that ; each State must c be al
lowedto attach to this 'wórd ' ti1e 
signification which it might ~onsf-
der suitable. . . , 

3. The Conference deemed· it 
advisable 'to indicate that the leg~'! 
principIe non bis in idem alluded 
to in the second paragraph of F\r
ticie II of the Conventionshould 
be taken to ' mean that, sav.ejn 
exceptional cases, a person who 
shall prove that he has beenHn
ally judged in one contracting 
country, and, in the event of con
demnation, that he ha s' undergone 
his sentence ar that it has been . 
commuted or that he has obtai
ncd, a reprieve, should not ,be 
prosecuted for the same offence 
in another contractingcount-ry~ · -

4. The Conference generałl.y 
was of opinion that the offences 
of offering, delivering, selling , or 
distributing cibscene objects ,must 
be held to be aggravated' ·when 
commited in respect of mińors. 
But there did not appear to 'be 
any need for the Convention to 
contain a provision in this conne
dion. 

. The Coriference expresses the 
wish that the legislation of each c.o
un~ry :rn~y prescribe ,an aggra~a_tioj1 
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KOnferencja wypowiada , życze
nie,':aby każde prawodawstwo usta
riówiło obostrze'nie kary za zao
fiarowanie, doręczenie lub rozdaw
ńictwo artykułów pornograficzne
go charakteru, dokon'ywane w sto
sunku do młodzieży. Rzeczą każ
dego'prawodawstwa będzie okreś
Jrc: ściśle wiek, poniżej którego 
młodzież winna być pod ochroną. 

,~ 5. Większość delegatÓw obec
riych , na Konferencji nie ' uznała za 
lllożliwe wcielenie do Konwencji 
rpzporządzeń proponowanych przez 
9ęlegata francuskiego co do na
!'r!awiąnia do poronienia i szerze
hia propagandy przeciwkO tacho
,dieniu w ciążę. Powody, na któ
r:e ~ pówoływano się dla popar
c,i~;, tego zdania, opierały , się na 
tern, że wobec braku instrukcji 
VI sprawie tak drażliwej i zresztą 
nie z;dają!=ej się mieć dosyć blizkiej 
ł~~zności i przedmiotem Konferen
cji', delegacje nie miały możności 
'ł.'ypąwiedzieć się i żez drugiej 
~tróny, zbadanie tej kwestji, wo
bec jej skomplikowania i różnic 
poglądów jakie po dziś dzień zdol
na " jest jeszcze wywołać, wyma
gałoby , bardZo długiej 'dyskusji, 
na którą brak czasu. Niemniej 
wszystkie ' delegacje pragną ' zazna
czy,ć, że uznają w zupełnoś<::i wieI
~ą ",w~gę powyższej kwestji i jej 
d9ńiosłoŚć . pod względem mora I
ilym .. j' społecznym : . 
:;' ,Wyrażono życzenie, aby nad
szedł dzień, kiedy okoliczności po
zwolą na rozważanie możHwości 
międzynarodowego · porozumienia 
się co do wspólnej obrony Państw 
pTzeciwko społecznej klęsce, która 
spowodowała konferencję z 1910 
roku do wydania następującego 
oświadczenia: "delegaci wszystkich 
krajów, uczestniczących w Konfe
rencji, uznali jednogłośnie niebez
pieczeństwo, na jakie ta niecna 
propaganda naraża narody, go
clzl:lcwsamo źródło życia". Wszak
że: delegaci Wielkiej Brytanji i 
Plustralji poczynili zastrzeżenia co 
do ' życzenia tego międzynarodowe· 
go porozumienia. . 

Niektórzy delegaci zwródlr uwa
gę', że o ile propaganda powyższa 
móże " być uważima · za nieobyczaj-

Dzien'nik Ustaw. Poz. 621 . 

la vente ou la distribution d'obsce
nites est faite ił la jeunesse. II ap
partient a chaque legislation de pre
ciser l'€Ige exact au-dessous duquel 
ił y a Iieu ·de proteger la jeunesse. 

5° La plupart des delegues pre
sents ił la Conference n'ont pas 
cru possible d 'incorporer dans la 
Conv.entión les dispositions propo
sees par le delegue frcin<;ais, co n
cermint la provocation ił l'avorte
ment et la propagande anticon
ceptionnelle. Les motifs invoques 
ił l'appui de cette opinion etaient 
tires de ce que, faute d'instruc
tions sur un sujet aussi delicat et 
ne semblant pas, d ' ailleurs, se rat
tacher d'une maniere assez intime 
ił ' l'objet de la Conference, les de
legations n'etaient pas en mesure 
de se prononcer; que, d'autre part, 
l'examen de la question, en raison 
de sa complexite et des divergen
ces de vue qu'elle etait eI1core 
susceptible de soulever, aurait com
porte ' un tres long debat pour le· 
quel le temps faisait clefaut. 

Neanmoins, toutes les delega
tions tiennent ił declarer qu 'eHes 
reconnaissent le haut interet . de 
cette question et sa gravite au po
int de vue social et moral. Le sou
hait a ' ete exprime qu'un jour vien
ne, ou les circonstances permet
tent d'envisager la possibilite d'un 
accord international p.our la de
fense commune des Etats contre 
un fłeau social qui a motive, de 
la part de la Conference de 1910, 
la declaration ci-apres: "Les dele
gues de tous les . pays participant 
ił la Conference ont ete unanimes 
pour signaler le danger que cette 
immonde propagande fait courir 
aux nations en tarissant les SOLU' 
ces me mes de la vie". Toutefois, 
les delegues de la Grande-Breta
gne et de \' F\ustralie on fait des 
reserves au sujet du voeu relatif 
a cet accord international. 

Certains ' delegLies ont fait ob · 
server que, · en ' tant que tette -pro· 
pagąnde pelit etre considereecohi-
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of the penalty if the offer, delivery, 
sale or distribution of obscene mat
ters or things is made to young pe
ople. To define the exact age be
neath which young people should 
be protecŁed is ' a matter for the 
several legislations . . 

5. The majority of the delega
tes present at the Conference did 
not consider that iŁ would be po?~ 
sible to incorporate in the Con
vention the provisions proposed 
by the French Government concer
ning incitement to abortion cm,d 
anti-conception propaganda. )'he 
arguments invoked in favour of this 
opinion were based on the ' fad 
that in default of instruction on a 
subject of so del icate a nature, 
which did not seem to be suffj
ciently c10sely cOl1nected withUie 
objects of the Conference, the De
legations were not entitled to for
mulate an opinion; and that, mo
reover, the examination of the que
stion, by reason of its complexity 
and the divergence of views to 
which ' it might give rise, would 
lead to a very long discussion 'for 
which there was no time. 

Nevertheless, all the Delega
tions declared that they recogni
sed the great importance of this 
question and its gravity from a so
cial and moral point of vi ew. The 
desire was expressed that the day 
woułd arrive whencircumstances 
Would permit the consideratio.n ,of 
an international accord for the de
fence of all States against a sociał 
menace which had drawn horn the 
Conference of 1910 the following 
declaration: "The delegates of all 
the countries represented at the 
Conference have, unanimously agre
ed to cali attention to the danger 

. with whi~h, by drying up their very 
sources of life, this vile propag"n
da threatens alI nations". T\1e Dę
legates ' of Great Britain and F\u
stralia, however, did not associate 
themselves with the desire for an 
international accord. 

It was pointed out .- by some cf 
the delegates that, sa far aS an'y 
such propagc.nda may be ' consl-

I 
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ną sama przez się, to redakcja 
artykułu stosuje się do niej 
w zupełności. 

6. Delegacja francuska zazna
czyła, że ponieważ prawodawstwo 
francuskie rozróżnia druki i książ
kę, traktowaną odrębn ie od zwy
kłych druków i podległą innemu 
prawu, niż ustawie o karach za 
uchybien ie dobrym obyczajom, 
przeto widzi się zmuszoną sfor
mułować zastrzeże nie odnośnie do 
druków, wskazanych w artykule 
l-ym Konwencji. 

Oświadczyła ona również, że 
musi wyłączyć z liczby czynności 
wyszczególnionych w ustępie 3-im 
artykułu l-go wszystkie czynności 
takle, jak: wymiana i wypożycze
nre, dokonywane między osobami 
prywa tnemi. 

Delegat belgijski zauważył, że 
na mocy przepisu konstytucyjnego 
co do przestępstwa popełnionego 
za pośrednictwem prasy, o ile 
autor jest znany i ma zamieszkanie 
w Belgji, to ani wydawca, a ni 
drukarz, ani rozpowszechniający 
druk nie mogą być ścigani są
downie. ' 

Ze swej strony, delegaci Szwe
cji i Danji, powołując się na obo
wiązujące w ich krajach ustawy 
dotyczące księgarń oznajmili, że 
oni również muszą uczynić zastrze
żenie co do określenia "druki", 
użytego w artykule l-ym. 

7. Wyrażono życzenia, by pra 
wodawstwa różnych układających 
się stron, zmienione zostały w ra
zie potrzeby, w ten sposób, aby 
książka pornograficzna włączoną 
została dó druków, wzmiankowa
nych w artykule l-ym Konwencji, 
i aby wszystkie fakty wytknięte 
i zwalczane w niniejszej Konwencji, 
stosowały się również do książki 
p,ornograficznej, jak i do innych 
druków. 

8. Konferencja umieściła na 
końcu Konwencji artykuł przewi
dujący odpowiednie zarządzenie, 
niezbędne w celu przystąpienia 
do rewizji niniejszej Kollwencji, 
w razie gdyby doświadczenie wy
kazało, że taka rewizja jest pożą
dana. W tym celu, Konferencja 
prosi Radę Ligi Narodów 0 zba
danie, pod koniec każdego pięcio
letniego okresu, czy jest pożądane 
zwołanie Konferencji, której rewizja 
Konwencji powierzoną by została. 

, 

Dziennik Ustaw. Poz. 621. 

me obscene en soi, les termes de 
I'article I s'appJiquent parfaitement. 

6° La delegation fran<;ai se a ex
pose que, la legislation fran<;aise 
distinguant entre les imprimes et 
le Jivre, qui est place en dehors 
des imprimes ordinaires et regi 
par une autre lai que la loi sur 
les outrages aux bonnes moeurs, 
elle etait en consequence tenue 
de formuler une reserve en ce qui 
touche les imprimes vises dans 
l'article I de la Convention. 

Elle a ' egalement declan~ qu 
elle devait exclure des operations 
vi sees a l'alinea 3 de ł'article I tou
tes celles qui, comme l'echange 
et le p ret, seraient effectuees en
tre particuliers. 

Le delegue belge a fait obser
ver qu 'en vertu d'une regle con
stitutionnelle en matiere de delit 
com mis par la vole de la presse, 
lorsque l'auteur est connu et do
micilie en Belgique, l'editeur,l'im
primeur ou le distrlbuteur ne peut 
etre poursuivi. 

De leur cóte les delegues de 
la Suede et du Danemark, invo
quant les lois sur la librairie en 
vigueur dans leurs pays, ont fait 
connaltre qu'ils devaient, eux 'aus
si, faire une reserve au sujet du 
terme "imprimes" employe dans 
I'article l. 
, . 7° Des voeux ont ete exprimes 
tentant ił se que les legi slations 
des divers Etats contractańts soient, 
s'iI y a lieu, modifiees de telle fa
<;on que le livre obscene rentre 
dans les imprimes vises par I'arti
cle I de la Convention et que tous 
les fait vises et reprimes par cette 
Convention s'appliquent au livre 
obscene comme <lUX autres impri
mes. 

8° La Conference a insere a la 
fin de la Convention un article 
prevoyant le dispositif necessaire 
pour proceder a la revision de la 
Conventian actuelIe, au cas OU 
I'experience demontrerait gue cette 
revision est souhaitable. A cet ef
fet, la Conference' prie le Conseil 
de la Societe des Nations d'exa
miner, ił la fin de chaque periode 
de cinq ans, s'i1 est desirable de 
convoquer une Conference chąr
gee de revlser la Convention. 
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, dered to be in itself obscene, the 
terms of Article I are fully ade
quate. 

O. The French Delegation poin
ted out that French legislatio.n di
stingliishes between printed mat
ter and books, which are placed 
in a category apart from ordinary 
printed matter and are regulated 
by a law other than the law eon
cerning offe nces against public de
cency. It was, co nsequently, bound 
to formula te a reserve concerning 
the printed matter re ferred to in 
f\rticle I of the Convention. 

It also stated tha t it wauld ha
ve to exclude from the ope rations 
reffe red to in pa rag raph 3 of Ar
ti cIe I those wh ich, li ke exchange 
and loc: n, were carri ed on between 
private indiv ia ua ls. 

The Belgian de legate pointed 
out that, in virtue of a provision 
of the constitu tion re lating to of
fences committed through the 
Press, whe n the authot is known 
and domiciled in Be lgium, neither 
the publisher nor the printer nor 
the distributor can be prosecuted. 

The delegates of Sweden and 
Denmark, refe rring to the laws re
lating to the sale of books in for
ce in their co untries, polnted out 
that they a lso would have to ma
ke a reserve conce rning the term 
"printed matte r" employed in Ar
ticie l. 

7. A wish was expressed to the 
effect that the legislation of the 
High Contracting Parties should be 
a! te red, if necessary, in such a way 
that obsce ne boo!~s should cou nt 
as printed matte r fa lling under Ar
ticie I of the COńvention, and that 
alł offences fali ing under this Co n
vention and punished by it should 
apply to obscene books as weB as 
to all other printed matter. 

8. The Conference has included 
an article at the end of the Con
vention provid ing m achinery for re
vision of the present Convention 
should the e xp e ri ence to be gained 
hencefoiV!a rd indicate that any re
vision is desirabl e. To this end, the 
Conference requests tne Council 
or the League of Nation's to con
sider at the end of each period 
of five years the desirability of ca l
ling CI conferenće for a revision of 
the Convention. 
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9. Celem zastosowania arty
kułu XVI Konwencji, Konferencja 
zaleca, aby Sekretarjat Ligi Naro
dów, ob.owiązany był prowadzić 
perjodycznie kwestjonarjusz o han'· 
dlu pornograficznemi wydawnictwa
mi i rozsyłać go wszystkim wła
dzom wskazanym w umowie z dnia 
4·go maja 1910 roku. Co się ty
czy Państw, które nie wskazały 
same takich władz, kwestjonarjusz 
powyższy będzie przesłany wprost 
do ich Rządów. 

Informacje, przewidziane w kwe
stjonarjuszu, obejmować be,dą licz
bę przestępstw, ściganych sądow
nie, charakter przestę pstw i wynik 
spraw, charakter przestępstw po
danych do wiadomośc i innych 
Państw, jak również uwagi ogólne 
co do intensywności i charakte ru 
wzmiankowanego handlu. 

10. Redakcja nowej Konwencji 
uwzględnia najświeższe preceden
sy w materji międzynarodowych 
Konwencyj , opracowanych przez 
Konferencje, odbyte pod protekto
ratem Ligi Narodów. 

11. Postanowienia powzięte 
przewidują możliwość podpisania 
Konwencji do dnia 31 marca 1924 
r. i przystąpienie do niej po 
tym terminie. Uprasza się Sekre· 
tarza Generalnego Ligi Narodów 
o przedsięwzięcie w tym ce lu od· 
powiedn ich środków. 

12. Konferencja orzekła, że no
wa Końwencja i niniejszy Akt koń
cowy wydane zostaną w dwóch 
egzemplarzach oryginalnych, z któ
rych jeden złożony zostanie warchi' 
wum Ligi Narodów, drugi zaś
w archiwach Rządowych ł<zeczypo
spolitej Francuskiej, gdzie już jest 
złożony oryginał umowy z dnia 
4-go maja 1910 roku. Ze względów 

. jednak dogodności, Konferencja 
zgadza si ę, aby wszystkie inne do
kumenty dyplomatyczne, odnoszą
ce się do Konwencj i, złożone zo
stały w archiwach Ligi Narodów. 

13. Konferencja orzekła rów
nież, że autentyczne kopje niniej
szego . Rktu końcowego zakomuni
kowane będą wszystkim Państwom, 
reprezentowanym na Konferencji, 
wszys tkim Członkom Ligi Naro
dów, oraz wszystkim innym Pań
stwom, jakie mogłaby wskazać Ra
da Ligi Narodów. 

Dziennik Ustaw. Poz. 621. 

go En vue de l'application de 
l'article XVI de la Conventłon, la 
Conference recommande que le 
Secretariat I de la Societe des ' Na
tions soit periodiquement charge 
d'etablir un questionnaire sur le 
commerce des publications obsce
nes et de l'envoyer a toutes les 
autorih!s designees par I' F\rrange
ment du 4 m~i 1910. En ce qui 
concerne les Etats qui n'on pas 
designe eux-memes des autorites, 
le questionnaire sera envoye di
rectement a leurs gouvernements. 

Les renseignements prevus par 
le questionnaire comprendront Je , 
nombre des d<:'!lits poursuivis, leur 
nature et Je resultat des poursui
tes, la nature des deli~s signales 
aux autorites d'autres Etats, ainsi 
que des observations generales sur 
ł'intensite et la nature du com
merce vise. 

10° La redaction de la nouvel
le Convention se conforme aux 
precedents Jes plus recents en ma-

- tiere de Conventions internationa
Jes generales elaborees par des 
Conferences tenues sous les aus
~ices de la Soclete des Nations, 

11 0 Les disposititions prises pre
voient la possibilite de signer la 
Conventiol1 jusqu'au 31 mars 1924 
et d'y adherer apres cette date. 
Le Secretaire general de laS6cie
te des Nations est prie de pre n
dre les mesures necessa'ires ił cet 
effet. 

12° La Conference a decide gue 
la nouvelle Convention et le pre
sent Rcte final seraient etablis en 
deux originaux, dont l'un serait 
depose aux archives de la Societe 
des Nations· et l' autre aux archives 
du Gouvernement de la Republi
que Fran<;:aise, deja depositaire de 
l'original de ł'Rrrangement du 4 
mai ' 1910. M.ais pour des raisons 
de commodite, elle a ad mis que 
tous les autres instruments diplo
matiques re'Iatifs a la Conventions 
seraient deposes aux archives de 
la Societe des Nations. 

130 ' La, Conference a decide 
egalement que des copies authen
tiques du present Rcte final s!=cai
ent communiquees a tous les EtaŁs 
representes a la Confetence, a tous 
les Membres de la Societe des Na
tions et a tous · Ies autres Etats 
que pourrait desigller le Conseil 
de la ·Scciete des Nations. 
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'9. With a view to the applica
tion of Rrticle XVI of the Conven
tion, th~ Conference recommends 
that the Secretariat of the League 
ot Nations be charged with issuing 
periodicalły a questionnai re on the 
suł9ject of the · traffic in obscene 
publications to alł authorities de
signated under the f\greement of 
May 4 th, 1910, and in the case 
of any country wherc no such au
thority has been designated, to the 
Government of such country. 

The information to be asked 
for in the· questionnaire should in
clude the number of cases where 
proceedings have been instituted 
particulars of the offences and the 
results ar the proceedings, parti
culars of offences reported to de- , 
signated authorities in other CO~In
tri es, and observations generally 
as to the extent and nature of the 
traffie. 

10. The new Convention has 
been drafted in such form as to 
follow the more re cent precedents 
with reference to general interna
tional conventions drawn up by 
confer~nces held under the auspi
ces of the League of Nations. 

11. Provision has been made 
for the signing of the Conventiort 
until f'.1arch 31 st, 1924, a!'ld for 
adhesion to i,t thereafter. The Sec
retary-General of the League' of 
Nations is requested to take the 
neeessary steps to this end. 

12. The majo rity of the Co·ńfe
rence decided thilt 'the new Con
vention and thepresent Finał. Rct 
should be drawn up in two origi
nals, of which one should be de
posi ted in the archives of the Le
ague of Nations and the other in 
the archives of the French Repu
blie, where the original of the Rg
reement of May 4 th, 1910, is also 
deposited. But, for the sake of COn

venience, the Conference admitted 
that all other diplomatic instru
ments concerning the Convention 
should be deposited in the archi
ves of the League of Nations. 

13. The Conference .also ded
ded that authenti<::ated copies oI 
the present Final Rct s~ould be 
communicated to all the States -re, 
presented as the Conference, to 
all the Members of the League of 
Nations, and to soch other States 
as the Council of the League of 
Nations might determine. 
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14. Konferencja prosi Radę Li
gi Narodów o zakomunikowanie 
wraz z zaproszeniem do podpisa
nia Konwencji, lub do przystąpie· 
nia do niej, również egzemplarzy 
tejże Konwencji wszystkim Człon
kom Ligi Narodów, którzy nie byli 
reprezentowani na Konferencji oraz 
wszystkim . innym Państwom, wska
zanym przez Radę. 

Na dowód czego, delegaci na 
Konferencję podpisali niniejszy f\kt. 

Dan w Genewie, dnia dwuna
stego września tysiąc dziewięć· 
set dwudziestego trzeciego roku, 
w dwóch jednobrzmiących egzem· 
plarzach, z których jeden winien 
być złożony do archiwów Ligi Na
rodów, drugi" zaś - do archiwów 
Rządu Rzeczypospolitej Fruncuskiej. 

Z RŁ 1\ C Z N I K. 

Nazwiska Delegatów, Delega
tów-Zastępców i radców tech
nicznych, obecnych na , Konfe
rem:ji Międzynarodowej w spra
wie zwalczania obiegu i handlu 
wydawnictwami ,Pornograficz-

neini. 

f\lbanja 
P. B. BLINISHTl 

Delega t. 

f\ustralja 
P. M. J. SHEPHERD '. 

Delegat. 
P. pułkownik D. C. Cf\MERON 

De leg a t· zastępca. 

f\ustrja 
P. E. PFLUGL 

Delegat. 

Belgja 
P. Mf\UR!CE DULLf\ERT 

Delegat. 

Ch i n y 
P. CZENG·LOH 

Delegat. . 
P. Wf\NG TSENG SZE 

Delegat-zastępca. 

Kolumbja 
P. URRUTIf\ 

Delegat. 

Costa·Rica 
P. de PERRL Tf\ 

Delegc:t. 

DZiennjk Ustaw. Poz. 621. 

14° La Conference prie le Con
seil de . la Societe des Nations de 
communiquer, en meme tems qu' 
une invitation a sig ner la Conven
tion ou a y adherer, des exempla· 
ires de la Convention a tous les 
Membres de la Societe des Na
tions qui ne sont pas representes 
a la Conference et a tous autres 
Etats que le Conseil pourrait de' 
signer. 

EN FOl DE QUOl les delegues 
a la Conference ont signe le pre
sent f\cte. 

Ff\IT a Geneve, le douze sep
tembre mil neuf cent vingt·trois, 
en deux exemplaires originau x, 
dont I'un devra et re depose aux 
archives de la Societe des Nations 
et I'autre aux archives du Gouver
nement de la Republique Franc;aise. 

RNNEXE. 

tłoms des Dćlćgues, Delegues 
Suppleants et conseillers tech
niques presents ił la Conference 
InternationaJe pour la repres
sion de la circulation et du trafie. 

des publications obscenes. 

f\lbanie 
M. B. BLINISHTI 

Delegue. 

f\usŁralie 

M. M. L. SHEPHERD 
Deh~gue. 

M. le colonel D. C. Cf\MERON 
Delegue suppleant. 

f\utriche 
M. E. PFLUGL 

DeU~gue. 

Belgique 
M. MF\URICE DULLf\ERT 

Delegue. 

Ch i n e 
M. TCHENG LOH 

Deh~gue . 
M. Wf\NG TSENG·SZE 

Delegue suppleant. 

Colombie 
M. URRUTIf\ 

Delegue. 

Costa-Rica 
M. de PERf\LTf\ 

Delegue. 

N!! 71. 

14. The Conference requests 
the Council of the League of Na
tions to communicate copies of tbe 
Convention to all the Members of 
the League of Nations not repre
sented at the CCinference, and to 
su ch other States as ' the Council 
may determine, together with an 
invitation to sign or adhere to the 
Convention. 

IN Ff\ITH WHĘREOF the Dele
gates of the Conference have sig-
ned the present f\et. . 

DON E at Geneva, the twelfth 
day of September one thousand 
nine hundred and twentyrthree, in 
two originals, of which one shall 
remain deposited in the archives 
of the League of Nations and the 
other shall remain deposited in the 
archives of the GovernmenŁ of the 
French Republic. 

R N N EX. 

Names of Delegates, Substitute 
Delegates and technical advi
sers present at the Inrernatio
nal Conference for the suppres
sio n of the circulation of and 
traffie in obscene publications. 

f\lbania 
M. B. BLlNISHTI 

Delegate. 

f\ustralia 
Mr. M. L. SHEPHERD 

Delegate. 
Colonel D. C. Cf\MERON 

Substitute Delegate. 

Austria 

M. E. PFLUGL 
Delegate. 

Belgium 
M. Mf\URICE DULLf\ERT 

Delegate. ., 

C h i n 1:1 

M. TCHENG LOH 
Delegate. 

M: Wf\NG TSENG·SZE 
Substitute Delegate. 

CoIombia 

M. URRUTIf\ 
Delegate. 

-
Costa Rica 

[11. de PERf\L Tf\ 
Delegate. 

• 
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Kuba 
P. de la TORRlENTE y PERF\ZF\ 

Delegat. 
P. LUlS Sf\NTF\MF\RlH 

Delegat-zastępca. 

D a n ja 
P. fi. OLDENBURG 

Delegat. 

Hiszpanja 
P. de PF\LF\CIOS 

Delegat. 

Stany Zjednol;zone 
Hmeryki 

P. HLEKSF\NDER R. MF\GRUDER 
Delegat (w charakt. doradcy). 

Finlandja 
P. CF\RL ENCKELL 

Delegat. 
P. URHO TOlVOLF\ 

Delegat-zastępca. 

Francja 
P. GF\STON DESCHF\MPS 

Delegat. 
P. HENNEQUIN 

Delegąt-zastępca. 

Wielka Brytanja 
Sir F\RCHIBF\LD BODKIN 

Delegat. 
-P. S. W. HF\RRIS 

Radca techniczny. 

Grecja 

P. NlCOLF\S POLlTlS 
Delegat. 

P. JEF\N POLlTIS 
Dele~at-zash::pca. 

P. D. E. KF\STORKlS 
Delegat-zastępca. 

Guatemala 
-P. F. fIGUEROF\ 

Delegat. 

Wę gry 
P. ZOLTf\N ~f\RF\NYF\1 

Delegat . 

P. BONf\MY 
Delegat. 

H a i t i 

I n d je 

Sir PRF\BHF\SHF\NKF\R D. PHTTF\NI 
Delegat. 

Włochy 

P. CF\Vf\ZZbNI 
Delegat. 

Dziennik Ustaw. Poz. 621. 

Cuba 
M. de la TORRIENTE y PERF\ZF\ 

Delegue. 
M. LUIS Sf\NTf\Mf\RIH 

Delegue suppleant. 

Danemark' 
M. H. OLDENBURG 

Delegue. 

Espagne 
M. de PF\LHCIOS 

Delegue . • 

Etats-Unis D'F\merique 

M. F\LEXF\NDER R. MF\G'RUDER 
Delegue (a titre consult.). 

Finlande 
M. CF\RL ENCKELL 

Delegue. 
M. URHO TOIVOLF\ 

Delegue suppleant. 

France 
M. GF\STON DESCHF\MPS 

Delegue. 
M. HENNEQUIN 

Delegue suppleant. 

Grande-Bretagne . 
Sir F\RCHlBF\LD BODKIN 

Delegue. 
M. S. W. HF\RRIS 

Conseiller technique. 

Grece 
M. NICOLF\S POLlTIS 

Delegue. 
M. JEF\N POLlTlS 

Delegue suppleant. 
M. D. E. \f\F\STORKlS 

Delegue suppleant. 

Guatemala 
M. F. FlGUEROF\ 

Delegue. 

Hongrie 
M. ZOLTAN BF\RF\NYF\I 

Delegue. 

H a 'iti 
M. BONF\MY 

Delegue. 
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Cuba 
M. de Ja TORRIENTE.y PERF\ZF\ 

Delegate. , 
M. LUIS SF\NTF\MF\RIH 

Substitute Delegate. 

Denmark 
M. f\. OLDENBURG 

Delegate. 

Sp a i n 
M. de PF\LF\CIOS 

Delegate. 

United States of F\merica 

M. F\LEXF\NDER R. MF\GRUDER 
Delegate (in an advisory capacity). 

Finland 
M. CF\RL ENCKELL 

Delegate. 
M. URHO TOlVOLF\ 

Substitute Delegate. 

France 
M. GF\STON DESCHF\MPS 

Delegate. 
M. HENNEQUIN 

Substitute Delegate. 

Great Britain ' 
Sir F\RCHlBF\LD BODKlf'ł 

Delegate. 
Mr. S. W. HF\RRIS 

Technical F\dviser. 

Greece 
M. NICOLF\S POLlTlS 

Delegate. 
M. JEF\N POLlTIS 

Substitute Delegate. 
M. D. E. KF\STORKIS 

Substitute D~legate. 

G u at e m a I a 
M. F. FIGUEROF\ 

Delegate. 

Hungary 
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Nil 71. Dziennik Ustaw. Poz. 621, 622 i 623: 981 

Zaznajomiwszy się z powyższą 
Konwent ją uznaliśmy ją i uznaje
my za słusz ną zarówno \li taiośLi 
jak i każde z zawartych W niej po
stanowień; oświadczamy że jest 
przyj ęta, ratyfikowana i zatwierdzo
na i przyrzekamy, że będzie nie
zmiennie zachowywana. 
. Na dowód czego wydaliśmy 

Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 
Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dn. 13 stycznia 1927 r. 

(- ) l. Mo~cicki 

Przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej 

Prezes Rady 
Ministrów: 

(- ) J. Pilsudski 

Minister Spraw 
Zagranicznych: 

(~) August Za/oski 

f\pres avoir vu et ' examine la dite Convention, Nous J'avons 
app touvee et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui 
y sont contenues; declarons qu'eIle est acceptee, ratifiee et confirmee, 
et promettons qu'eIle sera inviolablement observee. 

En Foi de Quoi, Nous avons donne les preseńtes, revetues du 
Sceau de la Republique. 

fi Varsovi e, le 13 janvier 1927. 

(-) l. Mościcki 

Par le President de la Republlque 

Le President du Conseil des Ministres 
( -) J. Pil$udski 

Le Mlnistre des Affaires Etrangeres 
( -) August Zah1skt 

622. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 18 czerwca 1927 roku 

w sprawie złożenia w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego mi~dzynarodowej 
konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznernl, podpisanej 

dnia 12 września 1923 r. w Genewie. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, ze w ' wykonaniu art. VIII międzynarodowej konwencji 
w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej dnia 12września 1923 r . 

. w Genewie, ratyfikowanej zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1926 r. (Dz. u: R. P. N2 93, poz. 537), złożony 
został \li Sekretarjacie Ligi Narodów w dniu 8 marca 1927 r. dokument ratyfikacyjny pOwyższej konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

623. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 11 lipca 1927 r. : 

o wynagrodzeniu za kwatery stałe, dostarczo
ne przez zarządy gminne na podsiawie art. 12 
ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowa-

niu wojSka w czasie pokoju. 

Na 'podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15 
lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie po-

koju (Dz. U. R. P. N2 97, poz. 681) zarządza sit: co 
, następuje: 

' § 1. Wynagrodzenie za kwatery stałe, dostar
czone w nieruchomościach gminnych lub przez gmi
ny wynajętych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 
15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie 
pokoju" płacić będzie administracja wojskowa zarzą
dom gminnym miesięcznie zdołu według ustanowio
nych w rozporządzeniu niniejszem klas czynszowych. 

§ 2. Na okres od 1 stycznia 1927 r. do 31 gru
dnia 1929 r. ustanawia się następujący podział miej
scowości na klasy czynszowe: 


