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P' ROTOKÓŁ 

o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu. i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie ' 
dnia 12 września 1923 r., podpisany w LakeSuccess dnia 12 listopada 1947 r. 

Przekład 

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Au Nom de la Rćpublique de Pologne 

BOLESŁAW BIERUT 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BOLESŁAW BIERUT 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 

podaje do powszechnej wiadomości: li tous ceux qui ces Presentes Lettres verrOnt 
fait savoir ce qui suit: 

W dniu 12 listopada 1947 rOKu podpisany został 
w Lake Success Protokół o zmianie Konwencji o zwal
czaniu .obiegu i handlu wydawnictwami pornograficz
nymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 roku. 

Un Protocole amendant la 'Convention pour la 
repression de la circulation et du trafie des publications 
obscenes, conclue li Geneve le 12 septembre 1923 a ete 
signe li Lake Success le 12 novembre 1947. ' , 

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem 
uznaliśmy go i uzna jemy za słuszny zarówno w całości, 

• jak "i każde z postanowień w nim zawartych; oświad
czamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony 
oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany. 

Apres avoir vu et examine ledit Protocole, Notis 
l'avons approuve et approuvons en toutes et chacune 
des dispositions, qui y ~nt contenues; declarons que le 
Protocole susmentionne \ est accepte, ratifie et confirme 
et promettons qu'il sera inviolablement observe. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt nireiejszy, opatrzony 
pieczęcią Rzeczypospolitej. 

En Foi de Quoi Nous avons delivre les Presentes 
Lettres, revetues du Sceau de la Republique. 

Dano ' w Warszawie, dnia 7 listopada 1950 roku. Donne li Varsovie, le 7.XI. 1950. 

L. S. 

(-) Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów , 
(-) J . Cyrankiewicz L. S. 

(~) Bolesław Bierut 

President du Conseil des Ministres 
(-) J, Cyrankiewicz 

Minister Spraw Zagranicznych 
(-) w z. St. Skrzesze:vski 

Przekład 

PROTOKÓŁ 

o zmianie Konwencji o zwalczaniu 
obiegu i handlu wydawnictwami 
pornograficznymi, zawartej w Gene-

wie dnia 12 wrz~śnia 1923 r. 

Strony niniejszego Protokołu,bio
rącpod uwagę, że na podstawie 

. Konwencji o zwalczaniu obiegu 
i handlu wydawnictwami pornogra
ficznymi, zawartej w Genewie ' dnia 
12 września 1923 r o, nałożone zostały 
na Ligę Narodów pewne funkcje 
i pełnomocnictwa oraz że w związ
ku z rozwiązaniem Ligi Narodów 
niezbędne jest zabezpiecze~ie ich 
nieprzerwanego wykonywania i 
uważając za wskazane, żeby te funk
cje i pełnomocnictwa o odtąd były 
wykonywane przez Organizację Na
rodów Zjednoczonych, nInIeJszym 
postanawiają , co następuje: 

Artyk ' uł I. 
Strony niniejszego Protokołu po

stanawiają , że w stosunkach wza
jemnych będą, zgodnie z postano
wieniami niniejszego Protokołu, 

PROTOCOL 

to amend the Convention for the 
Supression of the Circulation of and 

Traffic in Obscene Publications, 
concluded at Geneva on 

12 September ' 1923 

The Parties to the present Pro to
col, considering that under the Con
vention for the Suppression of the 
Circulation of and Traffic ' in Ob
~cene Publlcations, concluded at Ge
neva on 12 SepteJtlber 1923, the Lea
gue of Nations was invested with 
certain functions and powers for 
whose continued performance it is 
necessary to make provIslOns in 
consequence of the dissolut ion of o 
the League of Nations; and conside
ring that it is expedient that these 
functions and powers should be per
formed henceforth by the United 
Nations, hereby agree as follows: 

Article I 

The Parties to the ' present Proto
col undertake that as between 
themselves they will, in accordance 
with the provisions ot the present 

Ministre des Affaires Etrangeres , 
, (-) w z; SI. Skrzeszewski 

PROTOCOLE 

Amendant la convention pour la , 
repression de la circulation et du 

trafie des pubIications obscenes, 
conclue a Geneve Je 12 septembre 

1923 

Les Etats parties au present Proto
cole, considerant que ' la Conven
tion pour la repression de la circu· 
lation et du trafie des publications 
obscenes, conclue a Geneve le 12 
septembre 1923, a confie li la So:
Ciete des Nations certains pouvoirs 
et , certaines fonctions et qu'en rai
son de la dissolution de la Societe 
des Nations ił est necessaire ~e 
prendre des dispositions en vue 
d'assurer l'exercice contimi de ces 
pouvoirs et fonctions, et 'conside
rant qu'il est opportun ql..'ils soient 
assumes desormais par l'Organisation 
des Nations Unies, sont convenus · 
des dispositions suivantes: 

Article premier 

Les Etats parties au present Pro- ' 
tocole s'engagent, entre eux et ' con· 
formement aux dispositions du pre
sent Pro to cole, a attribuer pleine 
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uznawać całkowitą moc prawną i 
należycie stosować zmiany tego 
aktu umieszczone w załączniku do 
nini~jszego Protokołu. 

Artykuł II. 

Sekretarz Generalny przygotuje 
teksty Konwencji z dnia 12 września 
1923 r. o zwalczaniu obiegu i han
dlu wydawnictwami ,pornograficz
nymi poprawione zgodnie z niniej
szym Protokołem i prześle odpisy 
do wiadomości Rządów ' . każdego 
członka Organizacji Narodów Zjed
noczonych i każdego Państwa, nie 
będącego członkiem, dla którego 
Protokół niniejszy dostępny jest do 
podpisania lub przyjęcia. . 

Sekretarz Generalny zaproponuJe 
również StronOIl1 wyżej wspomnia-

\ hej Konwencji, aby stosowały zmie
niony tekst niniejszego aktu natych
miast po wejściu w życie zmia~, 
nawet 1eżeli Strony jeszcze me 
zdołały stać się stronami niniejsze
go Protokołu. 

A r t y kuł III. 

Niniejszy Protokół będzie dostęp
ny -uo podpisu lub przyjęcia dla 
każdego członka Konwencji z dnia 
12 września 1923 r. o zwalczaniu 
obiegu i handlu wydawnictwami 
pornograficznymi, któremu Sekre
tarz GEmeralny podał do wiadomo
ści odpis tego Protokołu. 

A r t y k li ł IV. 

Państwa mogą stać się stronami 
niniejszegQ. Protokołu przez: 

(a) podpisanie bez zastrzeżeń co 
. do zatwierdzenia lub 

(b) przyjęcie dokonane przez zło
żenie formalnego aktu Sekre
tarzowi Generalnemu Organi
zacji Narodów Zjednoczonych. 

li r t y k ą ł V. 

l. Protc;>kół niniejszy wchodzi w 
życie z dniem, w którym dwa lub 
więcej Państw stanie się jego 
stronami. 

2. Zmiany ustalone w załączniku 
do niniejszego Protokołu wejdą w 
życie, kiedy większość stron KOn
wencji z dnia 12 września, 1923 r. 
o zwalczani.u obIegu i handlu wy
dawnictwami pornograficznymi sta
nie się stronami niniejszego Proto
kołu, a w konsekwencji każde Pań
stwo, przystępujące do Konwencji 
już po wejściu w życie zmian, sta
nie się stroną Konwencji w ten spo
sób zmienionej. 

Pro to col, attribute , full legal force 
and effect to, and duly apply the 
a!Dendments to this instrument 
which are set forth in the annex to 
the present Protocol. 

Article II 

The Secretary-General shall pre
pare the text ot the Convention ot 
12 September 1923 for the Suppres
sion of the Circulation of and Traffic 
in Obscene Publications as revised 
in accordance with the present Pro
tocol, and shall send copies for their 
informati, n to the Government of 
every Member of the United Nations 
and every nonmember State to 
which this Protocol is open for sig
,nature or acceptance .. He shall ais o 
invite Parties to the aforesaici Con
vention to apply the arnended text 
of this instrument as soon as the 
amendments are in force, even if 
they have not yet been able to be
come Parties to the present Prot.ocol. 

A r t i c l e. III 

The present Protocol shall be open 
for signature or acceptance by any ' 
of the Parties to the Convention of 
12 September 1923 for the Suppres
sion ot the Circulation ot and Traffic 
in Obscene Publications, to which the 
Secretary~General has communica
ted a copy of this Protocol. 

A r t i c l e IV 

States may become Parties to the 
present Protocol by 
(a) Signature without reservation . 

as to approval; or 
(b) Acceptance, which shall be 

effected by the deposit of a for
maI instrument with the Secre
tary-General ot the United Na
tions. 

Article V 

1. The present Protocol shall co
me into torce on the date on which 
two or more States shall have be
come Parties thereto. 

2. The amendments set torth in 
the annex to the present Protocol 
shall come into force when a majo
rity of the Parties to the Convention 
ot 12 September 1923 for the Sup .. 
pression ot the Circulation of and 
Traffic in Obscene Publications have 
become Parties to the present Pro
tocol, and consequently any State 
becoming a Party to the Convention 
after the amendments thereto have 
come into force shall become 

' a Party to / the Convention as sa 
amend'ed. 
~ 
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valeur juridique aux amendements 
fi cet instrument contenus dans l'an
nexe au present Protocole, fi les met

' tre en vigueur et fi en assurer l'ap-
plication. 

Article II 

. Le Secretaire general preparera le 
texte de la Convention du 12 sep
tembre 1923 pour la repression de 
la circulation ' et du trafie des publi
cations obsCl'mes, revisee conforme
ment au present Protocole et en 
transmettra, fi titre d 'information, 
des copies au Gouvernement .de 
chaque Etat Membre de l'Organisa
tion des Nations Unies ainsi qu'au 
Gouvernement de chaque Etat non 
membre fi la signature ou a l'accep
tation duquel le present Protocofe 
est ouvert. 11 invitera -egalement les 
parties fi la Convention susmention
nee fi appliquer le texte amende de 
cet instrument des l'entree en vi

,gu"eur des amendements, meme SI 
elles n'ont pas encore pu devenir 
parties au present Protocol'e. 

Article III 

Le present Protocole sera ouvert 
fi la signature ou fi l'acceptation de 
tous les Etats parties a la Conven
tion du 12 septeml::re 1923 pour la . 
repression de la circulation et du 
trafie de!' publications obscenes, 
auxquels le Secretaire general ,aura 
communique copie du present Pro
tocale. 

A r t ie l ~ IV 

Les Etats pourront devenir partles 
au present Protocole: 
a) Par signature sans ' reserve d'ap

probation; ou 
b) Par acceptation; l'acceptation ..... 

s'effectuera par le depot d'un in
strument form el aupres du SeCrE3-
taire general de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Article V 

1. Le present Protocole entrera 
en vigueur fi la date fi laquelle deux 
ou plusieurs Etats seront devenus 
parties -audit Protocole. 

2. Les amendements contenus 
dans l'am:exe au pręsent Protocole 
entreront et). vigueur lorsqu'une ma
jorite des parties a la Convention 
du 12 septembre 1923 ppur la re
pression de la circulation et du. tra
fie des publications obscenes seront 
devenues parties ' au present Proto
col~ et, en consequence, tout Etat 
qui devlendra partie a la Convention 
apres que les amendements s'y rap
portant seront entres . en vigueur, 
deviendra , partie a la - Convention 

-alnsi ;amendee. '. ,~,-, "-', .... 1-L _-....J 

I 
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Zgodnie' '~ ~ustępem ' l~uartykti.łu l02 
Karty Narodów Zjednoczon:ych i za
wartymi w nim przepisami, przyj.ę
tymi przez Ogólne . Zgromadzenie 
Sekretarz Gene:ralńy Organizacji 
Narodów Zje dnoczonych zostaje upo
ważniony do dokonania rej'estr acji 
niniejszego Protokołu . ..! zmian wnie
sionych do Konwencji nia~cj-szym 
Protokołem w dniu ich ' wejścia w 
życie i do opublikowania Protokołu 
l zmienionej Konwencji w możilwie 
najkrółszym 'Czasie po zarejestrowa
niu. 

1. _ A r t ]f kuŁ VII. 

Protokół niniejszy, którego t~ks:ty 
.cbinski, ,angielski, . francuski, ,rosyj
skit hiszpań.ski są jednakGwo ,au
ren-tyczne, zostanie zł<lżony w .archi
wach Sekretaiiatu Organizacji Na
redów ZjednoczoRy·ch. 

Wobec .tego, że Konwencja, która 
ma być zmieniona zgodnie z za
łącznikiem, jest sporządzona tylko 
w języku angielskim i francuskim. 
tylko teksty angielski i francuski 
załącznika będą uważane jako jed
nakowo autentyczne, teksty nato
miast chiński, rosyjski i hiszpański 
- j-ako tłumaczenia . 

Uwierzytelniony odpis Protokołu 

wraz z załącznikiem będzie przesła
ny przez Sekretarza Organiza-cji Na
rodów Zjednoczonych każdej ' Stro
nie Konwencji z dnia 12 września 
1923 r. o zwalczaniu obiegu i han
dlu wydawnictwami pornograficz
.Dymi, jak również do wszystkich 
Państw członków Organizacji Naro
dów Zjednoczon'ych. 

W dowód . czego niżej podpisani, 
należycie upoważ'nieni przez swoje 

' -\Rz.l}dy, podp~sali niniejszy ProtokÓł, 
każdy w tym dniu, jaki figuruje 
obok jego podpisu. ' 
Sporzą'dzony w Lake Success, New 

York, dnia 12 listopada, tysiąc dzie
więćset czterdzięstego si-ódmego ro
ku. 

ZALĄ.cZNIK 

do Protokołu o ZInianie Konwencji 
.o zwa lczani u obiegu i handlu wy
dawnictwami pornograficznymi, za
wartej w Genewie dnia 12 wueśnia 

'1.923 r . 

Artykul.e uslępypieTwsz.y i -drugi 
otrzy:nli.c: brzmienie: 

. NiniejSza l<:an"':encja ~dl~ga rat y-
fikac fi. . " 

<' • Akty raiyfik:dc.Yfne ' b'ędą ,. złoione 
u Sekretarza Generalnego O'rg;aptza'Cji 

.' ,~arodów ?:jednoczi:myc,h, lctQry: ~a
" wiad-bini" /), i~hi; 'i}ciii:iriiu ' Cźlotików 

A Tti c te Vi 

In accord,ance wita par.a:graph t ·Gf 
Artide 102 of the Chartel' óf ' the 
United Nationsand the regulations 
pursuarit thereto adopted by the 
General Assembly, the 'Secretary
General of the United ' Nations · 
is authorized to 'e1fect regislration ol 
the present PIotocoł ·and the amend- , 
ments made in tbe Cenvention by 
the present Prot"ocol a-n the respec
tive dates of their entry into force, ' 

' and to publish the Pcotocol and the 
amended Convention as soonas pos
sible aIteT r~istration. 

A r ti cl e \fU 

The presęnt Protocol, of whicb the 
Chinese, English, French, Russian 
and S;panish texts. , areequaHy au

:thentic, shaU be deposited in tne ar
chives of the U.nited Nations Secre
tariat. The COlIvention to be amen
ded in accordance with the anne)\: 
being ' n the ' English and French 

. languages Qnly, tb.e English and 
French texts of th~ annex shalI be 
equally authentic texts, and tłte Chi
nese, Russial'land Spanish text9 will 
he translations. 

A certified capy of the Protocol, 
including the .a:nnex, shall be sent 
by the Secretary-General to each oI 
the Parties to the Convention of 12 
September 1923 Jo:r the Suppression 
ot the Circuiation ot and Traffic in 
Obscene Publica_ioBS, and , to alI 
States Membecs of the United Na
tions. 

In witness whereof the un
.dersigned, being duły authorized 
theT-eto by their cespective 'Govern
ments, signed the pTesfw.t Protocol , 
oli- the dates appearing ' oPPo$ite 
their respective signatures. 

Done at Lake Success, New York, 
this twelfth day of November, 
one thou'Sand nine ftl10dred and 
forty-seven. 

ANNEX 

lo the ProtocoI to amend the Con
ventio.n for the ' Suppression of the ' 
Circulataion of and Tr.affk in Obscene 
PubIications; conc1uded at Geneva 

on 12 ' Septembi.'r 1'923 

A Tticle 8, the firstand second pa
ragraphs, shd1J (end: ' 

The 'preśe~f Convention 18' subject 
'to ' ratific~tion ~ ' Thein~truments Ot 
'Tiuification shiin.' be ' deJi9~it:ed w'ith 
tM SecretarY-GeIier~i·o.fthetinited 
NatiQns. whoshcil! natity the receipt 

'ot; tł\.~m fo tł~eM~kBefs ohh~Uni-

. ~. 

A rl i'd e · VI 

Conf ormemen.t aux dispositions 
du paragraphe premier de TAtti.cłe 
102 de la c:harte des Nations Unies 
et 'au ' reglement ad ;Jte par l'Assem
blee generalepOlH rapplication de 
oe tex:te, le Secr.etaire ; qenećal de 
l'Orga.nisation des Nations Unies est 
auto ri:s e a enregistrer le !uesent 
Protocole a.insi <{\te ł~ ameooe
ments apporte.s a laConvention :pal' 
łepr·esent Pl'Oto,coJe. ,d'\l'X 'dates ł1es

pectives de łe'ur entree en y".igueur.. 
et 'li publier Je Pro:tocoie et Ja Con
vention alllendee auss.itÓt que pos-... 
sib1e apres leuT ~TIegistrem:ent. . 

Artic1 ·(> VII 

Le present Protocole donl les tex
tes chinois, angIais, fran~ais, russe 
et espagnol fontegalement foi. sera' 
depose aux archives du Secr(ha'Tial 
de l'Organisation des Nations Unies. 

..lL~ Convention qui sera amendee 
conformement a l'annexe n'existant 
qu'en anglais et en fran~ais, les 'tex
tes anglais et fran~a.js de l'annexe 
feront egalement foi, et les textes 
chinois. 'fUsse et espagn@l ~:rORt des 
traductioBS. . 

Une copie ·certifiee .cQnforme , du 
Protocole, y compris T'annexe, sera 
envoyee par le Secretaire generał 
a chacun d~s Etats parties a la Con
vention du 12 septembre 1923 pOlU 
l,a n~pression de :a ckculation et du 
trafie des publicatioDS obscenes, 
ainsiqu'a tous les Etats Membres 
de l'Organisation des Nations Unies. 

En foi de quoi les saussi.gnes, 
dument autorises par leurs G<;>uver
nements respectifs, ont signe le pre
sen-t ProtocoIe a la date " gurant en 
regard de leur signature respećtive. 

F ait li Lake Success, New York, 
le douze no'Vembre mil neuf cent 
quarnB:te~ept. 

ANNEXE 

aU ·Pr{)toc{)Ie amendant laConven
don pour la repression de la cir
-culation et du kaf,je des publkatioos 

{)bscenes, -condue ił Geme-ve 
le 12 septembre 1923 

A -raTticle 8, tes premier et de u-
1Cieme aIifl(~Ć1SSeTOllt Tediges comme 
suit: 

La pre~ente Convention ,est sujeHe 
, a ratificatiOn. Les instrumenls de ra
. tification ser'ont tranŚmis au Secre
taire ' general de rOtganisatiQn des 
Natio:J.s Unies, qui ~n'. notifierale de
pot aux Etats Membi-es, d~T(6rgani-
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Organizacji Narodów Zjednoczonych 
i Państwa, które nie są członkami, 

którym Sekretarz Generalny pc,>dał do 
wiadomości odpis Ko~wencji. 

Sekretarz Generahiy Organizacji 
'Narodów Zjednoczonych niezwłocz
nie. prześle uwierzytelniony odpis 
każdego dotyczącego Konwencji aktu. 
który zosooł mu złożony, Rządowi 
Republiki Francuskiej. 

Artykuł g otrzymuje brzmienie: 

Członkowie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych mogą przystąpić do 
niniejszej Konwencji. To samo odnosi 
się do Państw, które nie są członka
mi, a którym Rada Ekonomiczno
Społeczna Organizacji Narodów Zjed
noczonych oficjalnie zdecyduje podać 
do wiadomości niniejszą Konwencję. 

Przystąpienie winno nastąpić przez 
akt, który należy przesłać Sekreta
rzowi Generalnemu Organizacji Naro
dów Zjednoczonych do L.ło~enia w ar
chiw ... ch Sekretariatu. 

Sekretarz Generalny zawiadomi 
niezwłocznie o powyższym Członków 
Organizacji Narodów Zjedncq:onych 
i Państwa nie będące członkami, któ
rym Sekretarz Generalny podał , do 
wiadomości odpis Konwencji. 

W artykule 10 wyrazy "Członek 
Ligi Narodów" zastępuje się wym
zami "Członek Organizacji Narodów 
Zjednoczonych" . 

Artykuł 12. 
W p!lnkcie pierwszym wyrazy "Se

kretarz Generalny Ligi Narodów" za
stępuje się wyrazami "Sekretarz Ge
neralny Organizacji Narodów Zjedno
czonych" i wyrazy "Członek Ligi Na
rodów" zastępuje się wyrazami 
"Członek Organizacji Narodów Zjed
noczonych" . 

Artykui 12 ustęp drugi otrzymuje 
brzmienie : 

Sekretarz Generalny Organizacji 
Narodów Zjednoczonych zawiadomi 
o otrzymaniu takiego wypowiedzenia 
wszystkich Członków Organizacji Na
rodów Zjednoczonych i Państwa , 

które nie są członkami, 'l którym 
Sekretarz Generalny podał do wiado
mości odpis Konwencji. 

Artykuł 13 sJueśJa się. 

~rtykuł 14 otrzymuje brzmienie: 

Sekretarz Ger.eralny Organizacji 
Narodów Zjednoczonych będzie pro
wadził specjalny wykaz Stron , które 
niniejszą Konwencję podpisały, 'ra
tyfikowały, przystąpiły do niej lub 
ją wypowiedziały. 

. . .1, 
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ted Nations and to the non-member 
States to which the Secretary-Gene
raI has communicated a copy of the 
Convention. 

The Secretary;'General of the Uni 
ted Nations shall immediatply com
municate a ce rtified copy of each of 
the instruments, deposited with refe
rence to this Convention to the Go
vernment of the French Republic. 

Article g shall read: 

Members of the United Nations 
may accede to the present Conven
tion. The same applies to non-mem
ber States to which the Economic 
and Social Council of the United 
Nations may 
communicate 
tion. 

de-::ide officially to 
the present Conven-

Accession shall be effected by an 
instrument communicated to the 
Secretary-General of the United Na
tions to be deposited in the archives 
of the Secretariat. The Secretary
General shall at once notify such de
posit to M embers of the United Na
tions and · to the non-member States 
to which the Secretary-General has 
communicated a copy of the Con
vention. 

In article 10 Member of the United 
Nations .shall be substituted for 
Member of the League. 

Article 12. In the !irst paragraph. 
the Secretary General of the United 
Nations, shall be substituted for the 
Secretary-General of the League of 
Nations, and Members of the United 
Nations shall be . substituted for 
Members of the League of Nations. 

ArticIe 12, the second paragraph. 
sh911 read: 

. The Secretary-General of the Uni
ted Nations shall notity the receipt 
of any such denunciation to all 
Members ot the United Nations and 
to the non-member 'States to which 
the Secretary-General has communi
cated a copy of the Convention. 

Article 13 shall be deIeted. 

Article 14 shall read: 

A special record shall be kept b" 
the Secretary-General of the United 
Nations, showing which of the Par
ties have signed. ratified, acceded 
to or denounced the present Con~ 
vention. This record shall be open 

f l" , 

Poz. 407 

sation des Nations Unies et aux Etats 
non membres auxquels ił aura com. 
munłque copie de la Convention. 

Le Secretaire general de 1'0rgani
sation, des Nations ' Unies commUnł
quera immediatemen~ au Gouverne
rnent de la Republique Franc;aise co
pie certifiee contorme de tout instru
ment se rapportant a la presente 
Convention. 

L 'artic1e g sera r edige comme suit: 

Les Etats Membres de 1'0rganisa
tion des Nations Unies pourront ad
herer a la presente Convention. II 
en sera de roeme pour les Etats non 
membres auxquels le Conseil econo': 
mique et social de 1'0rgi.1n'sation des 
Nations Unies pourra decider de 
communiquer officiellement la pre
senteConvention, 

Cette adhesion s'effectuera au 
moyen d'un instrument communique 
au Secretaire general de 1'0rganisa
tion des Nations Unies, aux fins de 
depot dans les a rchives du Secreta
riat. Le Secretaire general notifiera 
ce depot immediatement aux Etats 
Membres de 1'0rganisation des Na
tions Unies ainsi qu'aux Etats non 
membres auxquels ił aura communi
que copie de la Convention , 

A rarficIe 10, on substituera aux 
mots Membre de la Societe des Na
tions, Ies mots Etat Membre de 1'0r
ganisation des N ations Unie s. 

Au premier alinea de l"article 12, 
on subslituera Jes mots Secretaire 
general de I'Organisation des Na
tions Unies aux mots Secretaire ge
neral de la Societe des Nations, et 
Ies mots I'Etat Membre de 1'0rgani
sation des Nations Unies aux mots 
le Membre de la Societe des Nations. 

Le deuxieme alinea de farticle 12 
sera redige comme suit: 

Le Secretaire general de 1'0rgani
sation des Nations Unies portera a la 
coimaissanc'e de chacun de] Etats 
Membres de 1'0rganisation des Na
tions Unies et des Etats .. Jn membres 
auxquels ił aura communique copie 
de la Convention, toute denonciation 
rec;ue par lui. 

L'arlicJe 13 sera supprimp. 

L'articIe 14 sera redige comme 
suit: 

Le Secretaire generai de 1'0rgani
sation des Nations Unies tiendra . une 
liste speciale de toutes les parties 
qui ont signe, ratifie ou denonce la 
presente Conventi0n Ol:: y ont adhe
re. , Cette liste pourra et re s onsultee 

-
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Oziennik U"taw Nr 5v 

Wyka" ten będzie dostępny w ka'Ż
d.ym 'Czasie i tlla 'ka'Żdego Członka 

Or!Jan1"ld'cji Narodów Zj~dnocz:onych 

lub każdego Państwa, które nie jest 
członkiem, 'a któremu Sekretarz Gene
ralny Organizacji Naf(i)dów Zjedno
czonych podał do wiadomości odpis 
Konweurjj 

Wykaz winien być pubIikowany 
możliwie najczęściej. 

W arl : kule 15 wyrazy "Stały Try
bunał Sprawiedliwości Międzynaro

dowej" z.as·tę; ·,uje się wo/rdz.aini "Mię
dzynarodowy Trybun ~ i Sprawiedli
woQści" j wymzy ",Ptótokoł Stałego 
Trybun.ału SprawiedliWiości Między
narodowej" zastępuje się 'wyrazami 
",Stahlt Międ,zynarodo.wego Trybu
nału Sprawie-clliwości" , . " 

W ,artykule u? wyTQzy ",Rada Ligi 
N.arodGw" zasfępuje się wyr.azami 
... Rada G(1)Spoda[",~ i Społeczna o.rg.a
nizacji Narodów Ziedn.oczcmych". 

Za A~anistan: 
For Afghanistan: 
POW" l' Afghan ~stan: 

A, ,HOsnYIfł A'zła 

n iliś~d:a 1:947r. 
N0V. 12, 191"'1 

Za Argen~': 
For Argentina: 
P0Ur l'Are:'.ent.vne: 

J-ose AT'Ce 

1'2 listopada 1'94'7 ,r. 
Nov, 12, 1947 

Za australię: 

F..QT Australia: 
;R(!)U!" ł'Austmlie: 

R-er bert V . Evatt 

13 listopada 1.947 .1" .. 

Now. 13, 1947 

Za Belgię: 
l<1or t'ile KingcWm of Belgiullil': 
Pour le Royaame <de Bclgiqut': 

IF , Van L'OTlqenhove 

12 listopada 1947 r. 
12 November 194'7 

'Za 'Boliwi ę: 
For Boli,\ria: 
Pour Ja 'Bolivie: 

Za BraEylłę: 
Far BraziI.: ' 
Pour Ie Bresil : 

.ad referendupt 

JOI!1(J Cados Nann 

11' m:area ł'948 r. 
March, i'. 194f8 

- 5U~ -

at aU ti~es t<o al'ly 'ot the M-embers 
o'f the Ur..it-ed Na,Honsor any non
mernber Stat-e to whiCh th-e Secreta
ry-General "has, communi:cat€d a 'Co
py of the Con:y:ention. 

It shall be p)lblished as 'oft-enas 
possible. 

in .' arUcle' 15 the International 
Court of Justice shall be substituted 
for the Perma,Iient Court of Interna
tional Justice, (md the Statute ot the 
Internationał Qourt ot Justice shall 
be subsHtuted Jor ~he Protocol of 
Signature ot the Permanent Court of 
Internat40nal JusHce .. 

In .arUde 16 the ECOIłQm,ic and So
dał Goundl ot the United Nations 
shall be substituted for the COUłKil 
ot. the League ot Nations. 

Poż. 4iJ7 

en tout 'temps par tQut Etaf"Membr~ 
de l'Ol'ganisation des Nations Unies' 
ou par tout Etat non 'me,Ińbre 'luiquel 
le Secr.etaire general aura communi';' 
que copie de la Corvention. 

Elle se;~ publiee aus$i ~uvent que 
possible. . _.: 

A ]' ar ticIe 15, Ies mots la Cour 
permanente de Justice internattonale 
seront rempłaces par łes mots, la 
Cour internationale de Justice, et leś 
mots le protocole de sigua,ture de la 
Cour permanente de Justke intJ!rna~ 
tionale par les mots le Sta.tut de, ła 
Cour internatiQllaJe de Justice. 

A l' artic/e f 6, les mOJ:t:s le Conse'i'l 
de la Societe des NatiQns seronl 
rempJaces paT fes mota le Conseit 
economique et social de l'Organisa
Uon des Nations Unies. 

Za BIałoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką: 
For the Byelorussian Soviet Socialist Republk: 
Pour la Republique Socialiste Sovietique de .BieIGrussie: 

'Za Kanadę: 
For Canada: 
Pour 1e Canada~ 

j, L Ilsiev 

24' listopada 1947 r. 
Noorember 24th. 1917 

Za ehm: 
For Ch;le: 
Pour le Chili : 

Za Chiny: 
For China: 
Foux la Ch!ne: 

Preng Coon Chang 

1'2 listGpada 1947 r. 
November 12, 194'7 

Za Kolumbię: 
For Col~bia: 
Pour la Colombie: 

Za Kostarykę: 
For Costa Rica! 
Ponr Costa-Rica: 

Za Kub-ę: 
For Cuba: 
Pour Cuba: 

Za Czeohosłowację: 
For Czech051ovakia: 
Raur la Tchecoslovaquie: 

Jun Masaryk 
12 listopada 19łY r. 
Not'. 12th, 1947 

,/ 



Dziennilt Ustłl\V Nr 59 

Za Danię: 
For Denmark: 
Pour le D. ,ark: 

ad re~erelldum 

Bodil Beg/rup 

12 listopada 1947 r. 
12-11-1947 

Za Dominikańską Republikę: 
For the Domihican Republic: 
Pour la Republique Dominicaine: 

Za Ekwador: 
For Ecuador: 
Pour l'Equateur: 

Za Egipt: 
For Egypt: 
Pour l'Egypte: 

M . H. Haykal Pasha 

12' listopada 1947 r. 
12/11/47 

Za El Sal wadbr : 
For El Salvador: 
Pour le Salvador: 

Za Etiopię: 
For Ethiopia: 
Pour ł'Ethiopie: 

Za Francję: 
For France: 
Pour la France: 

Za Grecję: 
For Greece: 
Pour la Grece: 

Za Gwatemalę: 
For Guatemala: 
Pour le Guatemala: 

Za Haiti: 
For Haiti: 
Pour Haiti: 

Max. H . DOTsinville 

12 listopada 1947 r. 
12 novembre 1947 

Za Honduras: 
For Honduras: 
Pour le Honduras: 

Za Islandię: 

For Iceland: 
Pour l'Islande: 

Za Indie: 
For India: 
Pour l'Inde: 

M. K. VelIodi 

12 listopada 1947 r. 
12. XI. 47 

Za Iran: 
For, Iran: 
IPP~ l'Iran: 
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Za Irak: 
for Iraq: 
Pour l 'Irak: 

Za Liban:. 
For Lebanon: 
Pour le Liban: 

Za Liberię: 
For Liberia: 
Pour le Liberia: 

Za Wielkie Księ8two Luksemburg: 
For the Grand Duchy of Luxembourg: 
Pour le Grand-Duche de Luxembourg: 

z zastrzeeeniem aprobaty 
Sous reserve d'approbation 

Pierre Pescalole 

12 listopada 1947 r. 
12 novembre 1947 

Za Meksyk : 
For Mexico: 
Pour le Mexique: 

L. Padilla Nervo 

4 lutego 1948 r. 
4 Fehruary 1948 

Za Holandię: 
For the Kingdom of the Netherlands: 
Pour le Royaume des Pays-Bas: 

ad referendum 

J. H. Van Royen 

12 listopada 1947 r. 
le novembre 1947 

Za Nową Zelandię: 
For New Zealand: 
Pour la Nouvelle-Zelande: 

Za Nikaraguę: 
For Nicaragua: 
Pour le Nicaragua: 

Za Norwegię: 
For the Kingdom of Norway: 
Pour le Royaume de Norvege: 

podlega ratyfikacji 
Subject to ratification 

Finn Moe 

12 listopada 1947 r. 
November 12th, 1947 

Za Pakistan : 
For Pakistan: 
Pour le Pakistan: 

Poz. 407 
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Przedstawici el Pakistanu pozwala sobi"e "zauważyć, 
że zgodnie z ustępem 4 protokołu . do aktu 
o Niepodlegości Indii Pakist~n uwafa siebie 
za stronę W Konwencji U zwalczaniu handlu 
l obrotu wydawnlctwamf ' pelrnograficznymi, 
zawartej w GenewIe. 12 wrzR.śnia ,. 1923 r. , przez 

... 
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fakt, że Indie stały się stroną wyżej wymienio
nej Konwencji przed 15 sierpnia 1947 r. 

The representative of Pakistan wishes to indkafe 
that in accordancewith paragraph 4 of the 
Schedule to the Indian Independance Order 
1947, Pakistan considersherself a party to the 
International Convention for the Suppression or 
the Circulation of and Traffic in Obscene Publi
cations, concluded at Geneva 12 September 1923 
by the fact that India became party to the abo
vementioned International Convention before 
the 15th day of August 1947. 

Zalrullah Khan 

12 listopada 1947 r. 
Nov. 12, 47 

Za Panamę: 
For Panama: 
Pour le Panama: 

R. J. Alfaro 

20 listopada 1947 r. 
November 20, 1947 

Za Paragwaj: 
For Paraguay: 
Pour le Paraguay: 

z'a Peru: 
For Peru: 
Pour le Perou: 

Za Republikę Filipińską: 
For the Philippine Repubłie: , 
Pour la RepubIique des Philippines: 

Za Polskę: 
Por Poland: 

Za Turcję: 
For Turkey: 
Pour la Turquie: 

Selim Sarper 

12 listopada 1947 r. 
12 novembre 1947 

f"', 

'r' 

Za Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką: 
For the Ukrainian Soviet Socialist Republic: 
Pour la Republique Socialiste Sovietique d'Ukrrune: 

Za Związek Południowo-Afrykański: 
For the Union of South Africa: ' 
Pour l'Union Sud-Africaine: 

H. T. Andrews 

12 listopada 1947 r . 
12 November 1947 

Za Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich: 
For the Union of Soviet Socialist Republics: 
Pour l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques: 

A. Gromyko 

18 grudnia 1947 r . 
18 December 1947 

Za Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północną 
Irlandię: 

For ,the United Kingdom of Great Britain and ,Nothern 
Ireland: 

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlcinde 
du Nord: 

Za Stany Zjednoczone Ameryki: 
For the United States of America: 
Pour les Etats-Unis d'Amerique: 

Za Urugwaj: 

Pour la .Pologne: 
For Uruguay: 

.. / Pour l'Uruguay: 

Za Arabię Saudyjską: 
For Saudi Arabia: 
Pour l'Arabie Saoudite: 

Za Syjam: 
For Siam: 
Pour le Siam: 

Za Szwecję: 
For Sweden: 
Pour la Suede: 

Za Syrię: 
For Syria: 
Pour la Syrie: 

Za. Wenezuelę: 
For Venezuela: 
Pour le Venezuela: 

Za Jemen: 
For Yemen: 
Pour le Yemen: 

Za Jugośławię: 
For Yugoslavie: 
Pour la Yougoslavie: 

Dr Joza Villan 

12 listopada 1947 r. 
12 Nov. 1947 

408 
OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 14 czerwca 1951 r. ' 

w sp,rawie ratyfikacJi przez polskę Protokołu .0 zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwa
mi ' pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12września 1923 r., podpisanego w Lake C;;uccess 

Podaje się mnIejszym do wiadomości, 
z art. IV lit. h) Protokołu o zmianie 

dnia 12 listopada 1947 r. 

że zgodnie o zwalczaniu obiegu i haridlu wydawnictwam_ł porno
Konwencji graficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 ~e§nia 

"" -Oł' 


