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Przekład 

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

BOLESLAW BIERUT 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 9 grudnia 1948 r. została przyjęta pTŻez 
Z romadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Kon
w ncja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludo
b' jstwa. 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją przy
st pujemy do niej z następującymi zastrzeżeniami: 

I "Co się tyczy artykułu IX, Polska nie uważa się 
z<ll związaną postanowieniami te!iJo artykułu, uważając, 

że zgoda wszystkich stron w sporze stanowi w każdym 
p szczególnym przypadku konieczny warunek wnie
si , nia sprawy przed Międzynarodowy Trybunał Spra
w·edliwości. 

"Co się tyczy artykułu XII, Polska nie przyjmuje 
p ' stanowień tego artykułu, uważając, że Konwencja 
p winna stosować się do terytoriów nieautonomicznych, 

ącznie z terytoriami powierniczymi. ... 
Oświadczamy, że wyzeJ wymieniona Konwencja 

j st przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przy
r ekamy, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydaliśnlY Akt niniejszy, opatrzony 
p eczęcią IU0cąpcspolitej. 

Dano w Warsz;awie, 22 września 1950 r. 

L.S. 

(-) Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów 
(-) J. Cyrankiewicz 

Minister Spraw Zagranicznych 
W z. (-) St. Skrzeszewski 

Au Nom de la Republique de Pologne 
BOLES'LAW BIERUT 

FRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 

ci tous ceux qui ces Presentes Lettres verront 
fai t savoir ce qui suit: 

Une Convention pour la prevention et la repression 
du crime de genocide a ete adoptee par 1'Assemblee 
Generale des Nations Unies le 9 decembre 1948. 

Apres avoir vu et examine ladite Convention, 
" Nous y adherons au nom de la Republique de !'ologne 

avec les reservęs suivantes: 
.. En ce qui concerne l' article IX, la Pologne 

ne s'estime pas tenue par les dispositions de cet article, 
considerant que 1'accord de toutes les parties au 
differend constitue dans chaque 'cas particulier une 
condition necessaire pour saisir la Cour internationale 
de Justice. 

"En ce qui concerne l' article XII, la " Pologne 
n' act epte pas les dispositions de cet article, considerant 
que la Convention" devrait s'appliquer aux territoires 
non auton«:>mes, y compris les territoires sous tutelle" . 

Nous declarons que la Convention susmentionnee 
est acceptee, ratifiee et confirmee et promettons qu'elle 
sera inviolablement observee. 

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

Donne ci Varsovie, le 22 septembre 1950. 

L. S. 

(-) Bolesiew Bierut 

President du conseil des ministres 
(-) J. Cyrankiewicz 

Ministre des a!faires etrangerea 
w z. (-) St. Skrzeszewski 
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Przekład -

KONWENCJA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I KARANIA ZBRODNI LUDOBÓJSTWA 

Umawiające się Strony 

po rozważeniu zawartej w rezolucji Ogólnego 
Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych Nr 96/1 z dnia 
11 grudnia 1946 r. deklaracji, stwierdzającej, że ludo
bójstwo jest zbrodnią w obliczu prawa międzynarodo
wego, sprzecZną z duchem i celami Narodów Zjedno
czonych i potępioną przez świat cywilizowany: 

uznając, że we wszystkich okresach historycznych 
ludobójstwo wyrządziło ludzkOŚCI wielkie straty; 

w przekonaniu, że międzynarodowa współpraca 
jest konieczna dla uwolnienia ludzkości od tej 'ohydnej 
klęski ; 

zgadzają się na poniższe postanowienia: 

Artykuł I. 

Umawiające się Strony potwierdzają, że ludobójstwo, 
popełnione zarówno w czasie pokoju jak podczas wojny, 
stanowi zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego, 
oraz zobowiązują się zapobiegać tej zbrodni i karać ją· 

Art yk u ł II. 

W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem 
jest którykolwiek z następujących czynów, dok •• nany 
w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup nero
dowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako 
takich: 

a ) zabójstwo członków grupy, 
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy. 
cj rozmyślne stworzenie dla członków grupy wa

runków życia, obliczonych na spowodowanie 
ich całkowite'go lub częściowego zniszczenia 
fizycznego, 

dj stosowanie środków, któ'"e mają na celu wstrzy
manie urodzin w obrębie grupy, 

ej przymusowe przekiizywanie dzieci członków 

grupy do innej grupy. 

A r t y kuł III. 

Następujące czyny podlegają karze: 
a) ludobójstwo, 
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa, 
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnie

nia ludobójstwa, 
dl usiłowanie popełnienia ludobójstwa, 
e) współudział w ludobójstwie. 

A r t yk u ł IV. 

Winni ludobójstwa lub któreg0kolwiek z czynów, 
wymienionych w Artykule III, będą kari'ni bez względu 
na to, czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi człon
kami rządu, funkcjonariuszami publicznymi czy też 
osobami prywatnymi. 

A rtyk ul V. 

Umawiające się Strony zobowiązują się do wydania. 
Itgodnie z ich konstytucjami, przepisów prawnych ko-

niecznych dla wykonania postanowień niniejszej Kon
wencji, a w szczególności do skutecznego karania win
nych ludobójstwa lub innych czynów, wymienionych 
w Artykule III. 

A rt y kuł VI. 

Osoby oskarżone o ludobójstwo lub inne czyny 
wymienione w Artykule III będą sądzone przez właści
wy trybunał państwa, na którego obszarze czyn został 
dokonany, lub przez międzynarodowy trybunał karny, 
którego kompetencja będzie obejmowała te Umawiające 
się Strony, które kompetencję tę przyjmą· 

A r t y kuł VII. 

Ludobójstwo i inne czyny wymienione w Artykule III 
nie będą uważane za przestępstwa polityczne, o ile chodzi 
o dopuszczalność ekstradycji. 

Umawiające się Strony zobowiązują się w takich 
przypadkach dokonywać ekstradycji zgodnie z ich usta
wami i obowiązującymi traktatami. 

A r t y k ul VIII. 

Każda z Umawia;ących się Stron może zwrócić się 
do właściwych organów Narodów Zjednoczonych 
o przedsięwzięcie przewidzianych w Karcie Narodów 
Zjednoczonych środków, które uznają za odpowiednie 
dla zapobieżenia i stłumienia aktów ludobójstwa lub 
innych czynów wymienionych w Artykule III. 

A r t y kuł IX. 

Spory pomiędzy Umawiającymi się Stronami, doty
czące wykładni, stosowania lub wykonania niniejszej 
Konwencji, jak rÓwnież spory, dotyczące odpowiedzial
ności państwa za ludobójstwo lub inne czyny wymie
nione w Artykule III, będą oddawane do Międzynarodo
wego Trybunału Sprawiedliwości na żądanie której
kolwiek Strony w sporze. 

A r t yk uł X. 

Konwencja niniejsza, której teksty chiński, angiel
ski, francuski. rosyjski i hiszpański posiadają jednakową 
moc obowiązującą, będzie nosiła datę 9 grudnia 1948 r. 

A r t y k u l XI. 

Konwencja niniejsza będzie do dnia 31 grudnia 1949 r. 
otwarta do podpisania dla każdego członka Narodów 
Zjednoczonych oraz dla każdego państwa nie będącego 
członkiem Narodów Zjednoczonych, do którego Ogólne 
Zgromadzenie skierowało zaproszenie do podpisania. 

Konwencja ninie jsza będzie ratyfikowana i doku
menty ratyfikacyjne będ'l złożollf~ Sekretarzowi Gene
ralnemu Narodów Zjednoczonych. 

Po 1 stycznia 1-950 r. może do Kqnwencji niniejszej 
przystąpić każdy członek Narodów Zjednoczonych 
i każde państwo nie będące członkiem Narodów Zjedno
czonych, które otrzymało zaproszenie wspomniane po
wyżej. 

Dokumenty przystąpienia będą złożone Sekreta
rzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych. 
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ATt y ik ul XII. 

Każda ~ Umawiających się 'Stron może w ka.żdym 
czasie przez zawiadomi.eruie :o tym Sekret,arza General
ne'Q'o Narodów Zjedm.o'c,zol1ych rozciągnąć moc o'IJowią

zJjącą Konwencji .niniejszej na wszystkie łub niektóre 
t))lko obszary, za których politykę zagraniczną Strona ta 
ponosi odpowiedzialność , 

A r t y k 1!l ł XIII. 

'VI dniu JZ'łożeniu pierwszych ,20 dokumentów 
(i) ratył"ikacji lub przyst'ąpi'eniu Sekretarz Generalny 
sporządza protokół, którego od.pis prześle każdemu 

państwu, które jest członkiem Narodów Zjednoczonych, 
oraz , każdemu wspomnianemu w Artykule XI państwu, 

' J( ó'ie nte' jest cżłonkiem Narodów Zjedr.oczonych. 
Konwencja mm eJ sza wejdzie w życie 19 dnia 

'O', daty złożenia dwudziestego dokumentu o ratyfikacji 
IIrlb przystąpieniu. I Każda ratyfik.acja lub przystąpienie, dokonane po tej 
rlflcie, nabierze skutków prawnych 19 dnia od daty 
,zlbżen'ia dokumentu o ratyfikacji lub przystąpieniu. 

A r t y kuł XIV. 

Konw.encja niniejsza pozostaJe w mocy w ciągu 10 lat 
od daty jej wejścia w życie. 

Pozostanie ona w mocy na dalsze kolejne S·letnie 
ofresy dla tych Uma~iających się Stron, które nie wy
powiedzą jej przynajmniej na 6 miesięcy przed upły. 
,J 1em bieżącego okresu. r 

. ~ypo:"iedzenie następuje przez pisemne zawiado
nueme, skIerowane do Sekretarza Generalnego Narodów 
'Z ednoczonych. 

Art yku ł XV. 

:Gdyby ilość uczestników tej Konwencji na skutek 
ypow'iedzeń spadła pomzeJ 16, Konwencja straci 
oc obowiązującą od daty, w której ostatnie wypowie

'd eniestani,e się ważne. 

CONVENTION ON THE PREVENTION AND 

The Contracting Parties, 

Having consńdered the declaration made by the Ge
~eral Assembly of the United Nations in its resolution 
910 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime 
1f1der international law, contrary to the spirit and aims 
0r- the United Nations and condemned by the civilized 
world· ' 

l
.~~c?gniZing that at aU periods of history genocide 

as mfhcted great 10sses on humanity; and 

Being convinced that, in order to liberate mankind 
f om such an odious scourge, international co-operation 
. required, 

Hereby agree as hereinafter provided: 

Article I 

The Contracting Parties , con'firm that genocide, 
'fhether committed in time of peace or in time of war, 
~ a crime underinternatiional law which they undertake 
t prevent and to puniSh. J 

Artykuł XVI. 

Każda Umawiająca 'się Stwna mo:żew ika.rłdym 

czasie ,zażądać rewizJi Konwencji n'iniejszrej prz'ez p-ise,mne 
:/iawi·adomi,en,ie Sekretarza Gene,rainego Narodów Zj'ed
noc zony ch. 

Ogólne Zgromadzenie postanowi, jeżeli to uzna za 
stosowne, jakie kroki na~eży przedsięwziąć w związku 
z takim żądaniem. 

A r t y kuł XVII. 

Sekretarz 'Generalny Narodów Zjednoczonych 'będzie 
zawiadamiał wszystkich członków Narodów Zjednoczo
nych oraz wszystkie wspomniane W Artykule XI państwa, 
które nie są członkami Narodów Zjednoczonych: 

a) o wszystkich podpisach, ratyfikacjach i przystą
pieniach otrzymanych zgodnie z Artykułem XI, 

b) o zawiadomieniach otrzymanych zgodnie z Arty
kułem XII, 

c) o dacie, w której niniejsza Konwencja wchodzi 
w życie zgodnie z Artykułem XIII, 

d) o wypowiedzeniach otrzymanych zgodnie z Arty
kułem XIV, 

e) o wygaśnięciu mocy obowiązującej Konwencji 
stosownie do Artykułu XV, 

f) o zawiadomieniach otrzymanych zgodnie z Arty
kułem XVI. 

A r t y kuł XVIII. 

" Oryginał Konwencji nini.ejszej będzie złożony 

w Archiwum Narodów Zjednoczonych. 
Uwierzytelniony oc\pis będzie przesłany wszystkim 

członkom Narod6w Zjednoczonych oraz wspomnianym 
w Artykule XI państwom, które nie są członkami Naro
dów Zjednoczonych, 

A r t y kuł XIX. 

Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zare
jestruje Konwencję niniejszą pod datą wejścia jej 
w ,życie. 

PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE 

Article II 
In the present Convention, genocide means any 

of the following acts committed with intent to destroy, 
in whole or in part, a national, ethnical, racial or reli-
gious group, as such: . 

(a) Killing members of the group; 
(b) Causing serious bodily or mental harm to members 

of the group; 
(c) Deliberately inflicting on the .group condition~ of 

life calculated to bring about its physical destruc
tion in whole or in part; 

(d) Imposing measures intended to prevent births 
within the group; 

(e) Forcibly transferring children of the group to 
another group. 

Article HI 
The following acts shall be punishable: 

(a) Genocide; 
(b) Conspiracy to commit genocide; 
(t) Direct and public incitement to commit genocide; 
(d) Attempt to commit genocide; 
(e) Complicity in genocide. 
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Arłi~le IV 

Persons committing genocide or any of the other 
acts enumerated in article III shali be punished, whether 
they are constitutionally responsible rulers, pub lic 
officials or private individuals. 

Article V 

The Contracting Parties undertake to enact, in 
accordance with their respective Constitutions, the 
necessary legislation to give effect to the provisions 
()f the present Convention and, in particular, to provide 
effective penalties for persons guilty of genocide or 
()f any of the other acts enumerated in article III. 

. Article VI 

Persons charged with genocide or any of the other 
.cts enumerated in article In shall be tried by a com
petent tribunaJ of theState in the territory of which 
~he act was committed, or by wch international penal 
tribunal as may have jurisdiction w ith respect to those 
Contracting Parties which shall have accepted its ju
risdiction. 

A r t i c l e VII 

Genocide and the other acts enumerated in 'article 
nI shall not be considered as poHtical crimes for the 
purpose of extradition 

The Contracting Parties pledge themselves in such 
eases to grant extradition in accordance with their laws 
and treatiE!s in force . 

A r t i c l e VIII 

Any Contracting Party may call upon the com
petent organs of the United Nations to take such action 
under the Charter of the United Nabons as they con
.ider appropriate for the prevention and suppression 
of aets genocide or any of the other acts enumerated 
in article lIT. 

A r t i c l e IX 

. Disputes between the Contracting Parties reJating 
to the iitterpretation, application or fulfilment of the 
present Convention, including those reJating to the 
responsibility .of a State for genoeide ar for any of the 
other acts enumerated in article liI, shall be submitted 
to the I~ternational Court of Justiee at the request of 
any of the parties to the dispute. 

Artiele X 

The present C~nventlon, of which the Chinese, En
glish, French, Russian and Spanish texts are equally 
authentic, shall bear the date of 9 December 1948. 

Article XI 

The present Convention shall be ' open until 31 De
cember 1949 for signature on behalf of any Member of 
the United Nations anr! of any non-mem'ber ,State to 
which an invitation to sign has been adressed by the 
General Assembly. 

The present Convention shall be ratified, and the 
instruments of ratification shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations. . 

;.-< - i:· >(t Hff-L.; ""'!ł'l 

After- l January 1950 the present Convention may 
be aceeded to on behalf of any Member of the United 
Nations and of any non - member State which has re
ceived' an invitation as aforesaid. 

Instruments of accession shall be deposited with 
the Seeretary-General of the United Nations. 

A r t i c l e XII 

Any Contracting Party may at any time, by no
tification addressed to the Secretary-General of the 
United Nations, extend the application of the present 
Convention to all or any of the territories for the con
duet of whose foreign relations that Contraeting Party 
is responsible . 

A r t i e I e XIII 

On the day when the first twenty instruments of 
ratification or aceession have been deposited, the 
Seeretary-General shall draw up a proces-verbal and 
transmit a copy thereof to each Member of the United 
Nations and to each of the non-member States con
templated in article XI. 

The present Convention shall come into force on 
the ninetieth day following' the date of deposit of the 
twentieth instrument of ratification or accession. 

Any ratification or accession effected subsequent 
to the latter date shalI become effective on the ninetieth 
day following the deposit of the instrument of ratifi
cation or accession. 

A r t i c l e XIV 

The present Convention shall remain in effeet 
for a period of ten years ar from the date of its eoming 
in to force. 

It 3hall ·thereafter remain in force for successive 
periods of five years for sa ch Contracting Parties as 
have not denounced it I at least six months before the 
expiration of the current period. 

Denunciation shalI be effected by a written noti
fkation addressed to the Secretary-General of the 
United Nations. 

Article XV 

H, as a result of denunciations, the number ol 
Parties to the present Convention should become less 
than sixteen, the Convention shall cease to be in lorce 
as from the date on which the last of these denun
ciations shaIl become effećtive. 

A r t i c l e XVI 

A request for the revision of the present Conven
tion may be made at any time by any Contracting Party 
by means of a notification in writing addressed to the 
Secretary-General. 

The General Assembly shall decide upon the steps, 
if any, to be taken in respect of such request. 

A r t i c I e XVII 

The Secretary-General ot the United Nations shall 
notify alI Members of the United Nations and the non
member States contemplated in article XI of the fol. 
lowing: 

(a) Signatures, ratifications and accessions received 
. " • in accordanc~ with ilrticlę ~I;: " 
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(b) Notifications received in accordance with article 
XII; 

. I 

(c) The date upon which the present Convention 
comes into force in accordance with article XIII; 

(d) Denunciations received in accordance with article 
XIV; 

(e) The abrogation of the Convention in accordance 
.. with ~rticle XV; 

(f) Notifications received in accordance with article 
XVI. 

Article XVIII 

The originaJ of the present Convention shalI be 
deposited in the archives of the United Nations. 

A certified copy of the Convention shaU " be trans
mitted to each Member of the United Nations and to 
each of the non-me mb er States contemplated in article 
XI. 

A r t i c l e XIX 
The present Ćonvention shalI be registered by the 

Secretary-General of the United Nations on the date 
of its com ing into force. 

CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE 

Les Partiescontractantes, 

,. Considerimt que . 1'Assemblee generale de J'Orga-
. ~isation des Natioos Unies, par sa resolution 96 (If en 
date du 11 decembre 1946, a declare que le genocide est' 
un crime du droit des gens, en contradiction avec 
11esprit et les fins des Nations Unies et que le monde 
cfvilise condamme; . 

Reconnaissant qu'ił toutes les periodes de l'histoire 
le genoclde a inflige de grandes pertes a l'humanite; 

Convaincues que, pour liberer l'humanite diun 
fleau aussi odieux, la cooperation internationale est 
I · . ecessalre; 

Ccmviennent de ce qui suit: 

A r t i c l e p r e m i e r. 

Les Parties contractantes confirment que le geno-

i
ide, qu'il soit commis en temps de pa'ix ou en temps 
; e guerre, est un crime du droit des gens, . qu'elIes s'en
. agent ił prevenir et ił punir. 

Article II 

Dans la presente Coovention, le genocide s'enteri.d 
e l'un quelconque des actes ci-apres, cominis dans 
'intention de detruire, en tout ou en partie, un groupe 
ational, ethnique, racial ou religieux, comme tel: 

' ::' I ' ~~1"l~~urtre?~ m.7~bre,~ .du 9I,:?upe; ,' " ,.,' 
b) Atteintę grave ił l'integrite physiqueoumenta-

I 

le de mem~res du groupe; . . , 
c) Soumission ' intemtionnelIe du grou~' a des con

ditions d'existenee devant entrainer 'sa destruc
tion physique totale ou partielIe; 

d) Mesures visant a entraver les nai.ssances au sein 
du groupe; 

e) Transfert force d'enfants du groupe ił un autre 
,~roupe. 

ArticJe III 

Seront punis les actes suivants: 
a) Le genocide; 
b) L'enterite en vue de cornmettre le genocide; 
c) ~'incitation directe et publique ił commettre le 

genocide; 
d) La tentative de glmocide; 
e) La complicite dans le genocide. 

Article IV 

Les personnes ayant commis le genocide ou l'un 
quelconque des autres actes emumeres a l'article III 

sel'Oll1t punięs, qu'elIes soient des gouvernants, des 
fonctionnaires ou des particuliers. 

Article V 

Les Parties contractantes s'engagEmt a prendre, 
conformement fi leurs constitutions respectives, les 
rnesures legislatives necessaires pour assurer l'appli
catiolll des dispositions de la presente Convention, et 
notamrnent a prevoir des sanctions penales efficaces 
frappant les personnes coupables de genocide Ou de 
l'un quelconque des autres actes enumeres fil'artide Ul. 

Article VI 

Les personnes accusees de genocide ou de l'un quel- , 
conque des autres actes enurneres a l'article III se
ront traduites ' devant les tribunaux competents de 
l'Etat sur le terrltoire duquel l'acte a ete comrnis, ou 
devant la Cour crimineUe internatiohale qui sera corn

,petente fi l'ega~d de celles des Parties contractantes 
qui en auront reconnu la juridiction. 

Aiticle VII 

Le g{moci~e et les autres actes enumeres fi l'article 
IIIne serorit pasconsideres comme des crimes politi
ques petir ce qUi est de·'l'extraditión. 
. Les ' Pciities contractantes s'engagent en pareil 
cas"' a accórder l'~xtradition conformement fi leur 16-
gmlatiórt et aux ~raites en 'vigueur. " 

Article VIII 

Toute Partie contractante peut saisir les organes 
competents des Nations Unies afin que ceux-ci pren
nent, conformement fi la Charte des Nations Unies, les 
mesures qu'ils jugent appropriees pour la prevention 
et la repression des actes de genocide ou de l'un quel
conque des autres actes ęnumeres fi l'article III.' 

A r t i c l e IX 

Les differendsentre les Parties contractantes re- " 
latifs fi l'interpretation, l'application ou l'execution de 
la presente Convenl:ion, y compris ceux relatifs ił la 
responsabilite d'un Etat en matiere de genocide ou de 
l'un quelconque des autres actes enumeres a l'artic1e 
III, seront soumis a la COur internationale de Justice, 
a la requete d'une Partie au differend. 



Dziennik l)'staw Nr 2 IQ -c . 

Article X 

La pn3sente Convention dont les textes anglais, 
chinois, espagnol, fran~ais et russe feront egaleine~t fai, 
portera ' la date du 9 decembre 1948. 

Article XI 

La presente . Convention sera ouverte jusqu'au 
31 decembre 1949 a la signature au nom de tout Mem
bre des Nations Unies et de tout Etat non membre 
a qui l'AssemblE3e gemerale aura adresse une invita
tion a cet effet. 

La presente Convention ~ra ratifiee et les instru
ments de ratification seront deposes a\lpres du Secre
taire gemeral des Nations Unies. 

A partir du 1 er janvier 1950, il pourra etre adhe
re a la presente Convention au nom de tout Membre 
des Nations Unies et de tout Etat nOIJ1 membre qui aura 
re~u l'invitation susmentionnee. 

Les instruments d'adhesion seront deposes aupres 
du Secretaire general des Nations Unies. 

\ 

Article XII 

Toute Partie contractante pourra, a tout moment, 
par notification adressee au- Secretaire general des 
Nations Unies, etendre l'application de la presente 
Convention a tous les territoires ou a l'un quelconque 
des territoires dont elle dirige les relations exterieures. 

A r t i c l e XIII 

Des le jour ou les vingt premiers instruments de 
ratification ou d'adhesiOlJ1 auront ete deposes, le Secre
taire general en dressera proces-verbal. II transmettra 
copie de ce proces-verbal a tous les Etats Membres 
des Nation.s Unies et aux non membres vises par l'ar
tici e XI. 

La presente Convention entrera en vigueur le qua
tre-vingt-dixieme jour qui suivra la date du depot du 
vingtieme instrument de ratificatiolJ1 ou d'adhesion. 

Toute ratification ou adheslon effectuee ulterieure
ment a la derniere date prendra effet le quatre-vingt
dixieme jour qui sUJivra le depot de l'instrument de ra
tification ou d'adhesion. 

Article XIV 

La presente Convention aura une duree de dix ans 
a partir de la date de son entree en vigueur. 

Elle restera par la suite en vigueur pour une perio
de de cinq ans et ainsi de suitc, vis-a-vis des Parties 

contractantes qui ne l'auront pas dimoncee six mois 
au moins avant l'expiration du terme. 

La denonciation . se fera par notificatión ecrite 
adressee au Secretaire general des Nations Unies. 

A r t i c l e XV 

Si, par suite de denonciations, le nombre des 
Parties a la presente Convention se trouve ramene 
a moins de seize, la Convention cessera d'etre en 
vigueur a partir de la date a laquelle la 'derniere de 
ces denonciatiofls prendra effet. 

A r t i c l e XVI 

Une demande de revision de la presente Con~en~ 
tion pourra e treformulee en tout temps par toute 
Partie contractante, par voie de notification ecrite 
adressee au Secretaire general. 

. L'Assemblee generale statuera sur les mesures 
a prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande. 

A r t i cl e XVII 

Le Secretaire general des Nations Unies notifiera 
a tous les Etats Membres des Nations Unies et aux 
Etats non membres vises par l'article XI: 

a) Les signatures, ratifications et adhesiOlJ1s re~ues 
en application de l'article XI; 

b) Les notifications re~ues en application de l'ar
ticle XII; 

c) La date a laquelle la presente Convention en
trera en vigueur en application de l'article· XIII; 

d) Les denonciations re~ues en application de 
l'article XIV; 

e) L'abrogation de la Convention en application 
de l'article XV; 

f) Les notifications re~ues en application de 
l 'article XVI. 

A r t i c l e XVIII 

L'original de la presente Convention sera depose 
aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 

Une copie certifiee conforrme sera adressee a tous 
les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non 
membres vises par l'article XI. 

A r t i c l e XIX 

La presente Convention sera enregistree par le 
Secretaire general des Nations Un1es a la date de son 
entree en vigueur. 

IWHBEHIUIH O IIPEJJ:YIIPEJKJJ:EHHH IIPECTYIIJIEHHH rEHOllJUlj\ H HAKA3AHJIJI 3A -HErO 

.J OrOBapHBaIOIIUIec.lI . CTOPoHbI, 

IIDHHHMa.lI BO BHHMaHHe, 'ITO reHepaJTbH3JI 
~A..ccaM6JIeJI Opramm3IIHH O Ó'he)J,HHeHHhJx HaIIHfi 
B cBoefi pe30JIIOIIHH 96 <J) OT 11 )J,eRa6pH 1946 r. 06'b.lI
BlIJTil , . 'ITO reHOIIlI)J, .lIBJlJJeTC.lI npeCTYIIJIeHHeM, Hapy
llTaIOillHM HOpMhl · Ment)J,yHa pO.lIHOro npaBa H npOTHBO
n e'IaillHM )J,YXy H IIeJI5TM OpraHU33IIUH OO'hen:HHeHIIbIX 
H AUITtt, H 'ITO IIUBH.lJH30BaHHblfi :l.mp ocym)J,aeT: e1'0; 

TImJ3HaBaJJ, 'ITO Ha npOTJInteHuH BCefi RCTO
PUR r eHoIIR)J, npRHOCHJI 60JIhmHe nOTep:a 'Ie.'IOBe'I,~
e'fBy; lł 

By)J,ycm y6e:JIt)J,eHHhlMR, 'ITO )J,JIJI R36aB-

JIeHU.lI . ~e.JIOBe'IeCTBa OT 3Toro OTBpaTHTeJIhHOrO 6e)J,
CTBRJJ Heo6xo)J,UMO MeJR)J,yHapO)J,Hoe COTPy)J,HM'IecTBO; 

COrJIamaIOTCJJ, RaR 3TO IIpe)J,ycMoTpeHO Hume: 

C T a T b .lI I 

)IoroBapUBaIOIlUIeCJI CTOpOHbI nO)J,TBepnt)J,arOT, 'ITO 
reHOIIH)J, He3aBHCHMO OT Toro. COBepmaeTCJI JIH OH 
B MHpHoe HJIH BoeHHoe BpeMJI, .lIBJIJJeTCH npeCTYIIJTP
HHeM, ROTop0e HapymaeT HOpMhI Memn:.VHapOJlITOro 
npaBil R IIpOTHB ROTODoro . OHU 06JJ3YKlTCJI nnURHMaTb 
MephI npen:ynpem)J,eHH.lI H RapaTb sa ero COBepmeHHe. 
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GTaTbR II . 

B HacToRi:r~eił l\oHBeHiUHI nOll reHOUH)lOM nOHU

MaJOTC.lI Cv'lellyJOlliue .ll.eMCTBHR, COBeprnaeMbTe c HaMe

pęHHeM ymlcIT01fUITb. n0JlHOCThlO }WII 'ldCTII'IHO, Ka
KYIO-JlII60 HaUIIOHaJlbHyICJ, 8THII'JecKylo, pacoBylo IIJlII 

phIIl'IW3HYJO rpynny, KaIt TaIwByJO: 
a) y6IIttCTBO ąJleHOU TaIW:lt . rpyrrnbT: 
b) rrpHąIIHeHHe cepbesHblx TeJleCHhlX rrOBpentDe

H i tt IIJJII YMCTBeHHoro paCCTpOMCTBd 'I.'TeHaM TaKo:lt 

rDvnnbI: 
'1 c) n pellyM bIrnJ1eH Hoe C03llaHIIe .ll.JI.lI KaKOMJlII6J 

rRynnbI TaKIIX iI\II3HeHllb1X yCJlOBU:lt. IWT0pble paCCLJ.T1-
TaHbl Ha nOJIHOe IIJlH qaCTHąHoe <p1l3IJLTeCKOe YHlląTO
Jl: eHHe ee; 

d) MepLI. paCC'UTTaHHble Ha npellOTBpaIUeIHIe .ll.eTO

p jI\1leHII.lI E cpelle TaKOM rpynnbI; 
e) HaCH,TTbCTBeHHdR nepe.ll.a'Ia .ll.eTe:lt H3 OllHO:lt 'Je

J! Be'leclwtt rpynnbl B .ll.pyryTO. 

. CTaTbR nr 

HaKa3yeMbI CJlellyIOIIJ.I'Ie lle.lIHlUI: 

a) reHOUHll: 
b) 3ctrOBop c ueJlbTO cOBepmeHll.lI reH0Ull.ll.a; 
cl np.lIMOe H ny6JlIIąHoe nOllCTpeKaTeJ1bCTBO K CO

BepmeHIIJO reHOUIIJla: 
d) nOKymeHIIe Hfl. cOBepmeHlle reHOUII.ll.d; 

e) cOyl:.IaCTIIe B reHOUIIlle. 

C T a T b R IV 

JImla, cOBeprnaTOIUHe reHOUH.ll. H,JJH KlU\IIe-,TlIIGo 

,lIpyrIIe H3 nepeąHcJJeHHbTX u CTaThe III .ll.eJIHIItt, nOll
,TJ eTh'aT HdKa33 HIIlO. He3aUHCIIMO OT Toro, RB.TJJllOTCR JlH 
o H 'lnueTCTBeHHblMll no KOHCTIlTYllllH npaBHT€,TJ.lIMU, 
.n JIjI\HOCTHbl MH IIJlII 'laCTHT)IMII JllIuaMII. 

lI.rm BB€ll€HH.lI E CHJly n O.TJ O 'J'\ e ITHM HaCTO.lIlneM 
OHBeHUHH, )IoroB3pHBalOmHeC.lI CTOpOHbI 06H3YTOTClI 

n OBeCTlI Heo6xOllHMoe 3aKOHOllaTeJIbCTBO, Kam,lIdJI 
B rOOTBeTCTBIDI CO CBOen IWHCTHT:yIJ:HOTIHO:lt npOue,lIY
p 11, u, B 'łaCTTIOCTIf, npellycMOTpeTb 8<p<peKTIfBHble Me
p I HaJ{a3aHlUI JIllU. BllHOBHhIX B COBepmęHlm reHOUH
.n lIJIII ,lIpyrHx ynOM.lIHyTblX B CTaTbe III npecTynJIe
H :lt. 

C T a T b ' .lI VI 

Jhma, 06BHH.lIeMble B COBepmeHlIlI reHOUH.ll.a rrJIII 

.ntyrlIX nepe'łIICJIeHHblX B CTaThe III ~eJIHHtt, ~OJIjI\HbI 
ó ITb CYllIIMhI KOMIIeTeHTHblM Cy~OM Toro rocy~apcTBa, 
H TeppHroplIH KOTO poro 6bIJIO COBepmeHO 8TO ~eJIHlIe, 
H H TaI\.HM Mem.~yHapOllHbIM yrOJIOBHbIM CY~OM, KOTO
P J:lt MOmeT llMeTh TOplIc,nrmUIITO B OTHornemm CTOpOH 
H CTomnett KOHBeHJllIH, nplI3HaBllfHX TOPIICJU[KIlIIIO Ta
K ro CYM. 

C T a T b.lI VII 

B OTHornemm Bbl~a'łH BIIHOBHbIX, r eHOUII.ll. H ~py
rve nepel:.JHCJIeHHhle B CTaThe III ,lIe.lITIH.lI He paCCMa
YplIllf1l0TC.lI KaK n0JIHTWH'/CKHe npecTynJIeHII.lI. 

B TaKHX CJIJ'laJIX lloroBapHBalOIIl,IIeCSI CTOpOHbI 
06$l3VlOTC.lI OCymf'CT'llTT$lTb BhIllaqy B COOTBeTCTBHlI co 
C OJf.M 3aROHo~aTe.rrhCTBOM H .netłcTByTOIIl,HMlI .ll.OrOBO
p MIt. 
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C T a T b JI' VIII 

I{aJI\.ll.blił .y:ąacTHHIt Hl:lCTOSIu~eit I\oH~eHUHH łvIO" 
Jl\eT 06paTIlThCJI K cOOTBeTCTByroIUeMy opraHY 06'MiI,II~ 
HeHHblX HaUHil: c Tpe60BaHHeM npllIiJITb, B COOTBeT
CTBJłJI C nOJIOnteHHJIMII Y CTaBa OpraHH3aIlHH 06'be.ll.lI
Hf:HHbrX HaUH:lt, Bce He06xO~HMhle no ero MHeHJIlO Me
pól, B ueJI.lIX npe.ll.ynpen'\.lleHll.lI II npeCe'leHH.lI aRTOB 
reHOUIInfl JoIJIH o.ll.lIoro H3 .ll.pyrIIX nepe'lIIC.TJeHHbIX B 
CTaTbe III lleJIHllił. 

C T a T b R IX 

CnopbI MeiI\llY .iloroBapllBaIOIUIIMIIC.lI cTop0HaMII 
no BonpocaM TOJlKOBaHHJI, n';)IIMeHeHIIJI HJIH BhITIOJI
HeHll.lI HacToSIIUeił I{'OHP. C' HIIHH, BKJIIO'laJI cnopbI OT-

1I0Cl1TCJIhHO OTBeTCTB€HHOCTH Tor0 HJIH .ll.pyroro rocy
lla pCTBa 3a cOBeprneHHe reHOIlllJla IIJIH OllHoro H3 llPY
rHX m:pCąHCJIeHHbIX B CTaTbe ITI lleRHHił, nep~~aIOTC.lI 
Ha paCCMOTpeHlIe Me.n{~yHapo~Horo CYlla no Tpe60Ba
IIIIIO JlT060ti 1I3 CTOpOH B cnope. 

OTaTb.lI X 

Ha CTOml~a.lI KOHBeHIlHJI, a HrJIJr:ltcKII:lt, KHTaiłclm.tt, 
HcndHcI01tt,<ppaHIlY3CKHll II pyCCItllił TeKCThl KOTOpOti 
JTB.TJJllOTC.lI paBHo ayreHTWJHbTMH, .ll.aTHpyeTC.lI 9 lleKa6pH 
1948 rOlla. 

C T a T b.lI XI 

HaCTORIUaJI KOHBeHIlH$l 6:VlleT OTKpbITa .ll.JIJI nOA
lIlICaHlJR ee llO 31 lleKa6pJI 1949 rOil.a OT HMeTIII Jll060-

1'0 ~IJleHa OprdHII3aIllIlI06'b.e.ll.H HeHHblx HaUHM Jol JlJO-
60ro He CO~TO.llII~erO 'lJIeHOM Opra HH3aUHlI rocy~ap
CTBa , n q JIY'lHBlIIerO nplIrJIameHHe reHepaJIbHOił Ac
caM6JIPH nOllnlICaTh R'oHBeHUlIJo. 

H aCTOJIIua.lI }{~oHBeHIlHJI nO~JIejI\HT paTH(plIImIllIYI 
II aKTbI o paTH(I:mltaUHH ~enoHHpylOTC.lI y reHepaJIb
Horo CeKpeTaJJJl OpraHII3fl. UHH 06'bCllHUeHHblx HaulI:lt. 

H al..lJłHaJI c 1 mmapJI 1950 r. K HaCTO.lIIue:lt KOH

BeHUUlI MoryT npHcoelllIHHTC.lI JIJ060H 'IJIeH OpraTIH-
3!'lUIIH 06'bellIIHeHHblx HaIl!ł11 II JIJo60e He COCTomnee 
'łJl eHOM 8TO:lt OpraHH3aUlIU rocy~dpCTBO, nOJIylllIBrnee 
Bhlllfe03Ha'leHHOe nplIrJIameHlIe • 

AKTLI o npHcoeJU[HeHIIII ~enoHHpyTOTC.lI y reH€-
paJIbHOrO CeKpeTapH OpraHll3aIlHlI 06'b.e~UHeHHL1Jt 
HallHM. 

C T a T b.lI XII 

JlI06a.lI 1I3 ,UoroBapllBaIOIIl,HXC.lI CTOpOlI M0jl\er 
B JIT060e BpeM.lI nyreM H3BeIUeHll.lI Ha lIMH reHepa.TIb
Horo CeKperapH OprdH1l3aUlIll 06'LelllIHeHHblX HaIllIił 
pacnpOCTpaHHTb npUMeHeHlIe HaCTO.lIll{ctt H'oHBeHuHH 
Ha Bce IIJIII HeKOTopble TeppHTopHll, 3a BeneHIIe B1-Ielil
HllX OTHOlIIeHlltt KOTOphIX OHa OTBeTCTB8HHa. 

CTaTbR XIII 

B .ll.eHb. Kvr~a y reHepaJIbHOrO CeRpeTap.lI 6y~yT 
,lIenOHHpOBaHbI IIepBbIe nBauuaTb aItTOB o paTII<pIIKaIlIlH 
llJlII nplIcoelllIHeHHIl, reHepaJIbHbl:lt CCKpeTapb 3dro
TOBJI.lIeT TIpOTOIWJI, KOTOpblił B KOTIH.lIX npenpOBO'IJwaeT
e.lI BceM ror.ynapCTBaM-'łJIeHaM Oprfl.TI1I3aUIIII 06'h.enll
HeHHhlX HaIlH1t II BceM He COCTO$lTnllM 'ł.TT eHfl.MII Onl'll 

HH3a~HII rocy~apCTBaM, npe.rr.yCMOTpeHHbIM B CTil.Tbe XI. 

-
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HaCTJJIll13JI }{oHBeHUHH BCTyl1aeT B CHJly Ha .ne
BJlHOCTblti neHb. C''lFrraH co nHH nel10HHpOBaHHa nBaJ{
l{aTOrO aI{Ta o paTII~)HI{alvm H.lm npHCOe.nHlIefuHI. 

AKTbI o paTwlHiKaUHH mm nplIcoe.nHHeHHR, 110JJy
~eH HbJe n ec .T1e BCTylIJTeHHH B cH,ny HaCTOHmetł H'OHBen
Uli. fi , BCTvnalOT B netl:cTBHe Ha neRJIHOCTbTtl: neHL, e'JH
TaJICO Iliw HX JJ:enOfIHpOBaHH.lI y feHepaJJbHJl'O CeKpe
rap.lI OpraHHSaIl,HH OÓ'l..e.nHHeHHbIX ĘaUJłtl:. 

C T a T b.lI XIV 

HaCTOJIIIXiUI KOI-IBeHllH.lI .neiiCTRHTeJJbHa B Te~le
fiHe ,ilE'CJlTH JleT. HatlJłHaH co .nEH BCTyTIJreHII.lI ee B CHJJy. 

OHc) OCTaeTca R Cfwe Ha TIOCJle.nylOIUne TIJlTILn e 
THH B OTHomeHIUf Tex JJ,orOBapRRilTOIlJ:JHC.lI CTOPOH, KO
'1'0 P bre He .neHOHcRpylOT ee rro !'WHbmeit Mepe 3a llirerr. 
)fer.lI'~eB .no rrCTeqeHHJI COOTBeTCTByIOIl{erO cpOKa ee 
.l(efiL'fBHH. . 

: '<21etiOtlcaIUJH " rrpoH3Bo.nHTcHrtY'TeM DHCbMeHHoro 
yBeJlOMJreHHH Ha HMH feHf'PaJJbHoro CeKperap.lI Opra
HH3aUIIH O(he,UlIHeHHbIX HaUHit. 

CTaTbH XV 

Ec.TlH B pesv.JTbTdTe .neHOHCaIrHH qHCJJO ~TaCTHH
KOB naCT05Im:etl: I{oHBer-m;Hlł CTaHęT MeHee meCTHam~a
TIr, I{oHneHn;fIJT rrpeKpanraeT CBoe .neitCTBfle B .neHb 
BCTyrr.rremla B CH.JJY rrOCJIe.nHetl: .neHOHCan;IIH. 

C T a T b H XVI 

rrpe60salIHe o rrepecMOTpe HaCTOHmefi KOHBeHn;HH 
MOJI{eT 6blTh rrpe.nCTaB-JIeHO B JJJo60e BpeM.lI JJJo60tl HS 
.IIoroBapHBaIOIIrHXCH CTOpOH rryTeM rrHCbMeHHoro co06-
m:eH!X~ Ha HM.lI feH(~paJIbHOl'J CeItpeTapH. 

feHepaJIbW1H ACCaM6JIeH pemaeT o TOt{, KaRHe 
MepbI Heo6xo.nuMO rrpRHHThB OTHomeHRH !aKoro rpe-
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60BaIUIH, ecm! OHa rrpH3HaeT He06xo.nHMbIM npHHH~ 
TRe KUKRX-JJR60 Mep. ' 

C T a T b H XVII 

feHepaJIbHbI:tr CeltpeTapb OpraHH3an;RH 06'he.nH~ 
HeHHblX Hall,lIH H3BenraeT Bcex 'lJJeHOB OpraHR3auMH 
06'be.nliHeHHblx Han;Hit H He COCTOHlUJłe qJleHaMH Op
ISHH3an;llH rocy.napcTBa, rrpe.u..yCM'JTpeHHbIe B CTa
TLe Xl: 

a) o Bcex aKTax o IIo.nrrHCaI!llR, paTll(ImKan;HH li 
npHcoe.nHHeHHH, rrOJJyl.leHHbIX B COOTBeTCTBRH co 
CTa Tbe tt Xl; 

b) o Bcex 33.JIB.1eHH.lIX. nOJly'leHHbIX B COOTseT~ 
CTBliU co CTaTLetl: XII; 

c) ci .nHe BCTyIlJIeHH.lI B CllJJy HacrO.lImeit KOHBeH
n;HH R COOTBeTCBllH co CTaTbeit XIII; 

d) o .neHOHcan;HHX, rrOJIy'leHHbIX B COOTseTCTBHH 
co cTaneit XIV; 

e) 06 OTMeHe, KOHBeHIl,HH B COO'l'SeTCTBHH co 
CTaTbett XV; 

f) o 3aJlBJJeHHHX, rrOJlY"IeHHbIX B COOTBeTCTBHH co 
cra Tneit XVI. 

CTaTbH XVTII 

TIO.nJJRHHHR HacToameit KOHBeHlI,HH .nerrOHiłpyeT
CH B apXHB Opl'aHR3aIrlIH 06be.nUHeHHbIX HanHfł. 

3aBepeHHb1e ROIIIIH H'oHBeHUHH paCCbIJJaIDTC.lI 
BceM tfJIeHaM OpraHH33.n;HH 06be.nHHeHłlbIX Hall,Rtl H 
He COCT05IIIUJM tIJJeHaMH OpraHH3an;HR rocy.napCTBaM, 
npe.nycMoTpeHHbIM B CTaTbe . XI. 

C T a T b H XIX 

HaCTOJIIll,aH ' KoHBeHUHH p erlIcTpHpyeTcH feHe-
;Pll-JlbHbtM C eKpeTapeM Opl'aHHSaUHH 06'heM1IeHHbIX 
Han;Rtl B .neHb BCTyIIJJeHHJl ee B CIIJIy. 

CONVENCION PARA LA PREVENCION y LA SANCION DEL DELlTO DE GENOCIDIO 

Las Partes' eontratantes, 
'Corisfderando que la ASamblea Generał de las Na

ción~ Unidas, por su Resolueión 96 (I) deI 11 de di
eiertlbre' de 1946, ha declarado que el genocidio es lin 
delho' de de'reeho ' internacional contrario " alespiritu y 
a los fin es de las Naciones Unidas y que el mtindo ci-
vilizado eondena; 

Reeonociendo que en todos los perlodos de la hi
sto~ia el genocidio ha infligido grandes perdidas a la 
h:umanidad; . 

Convencidas de qtle para liberar a la humanidad 
de un fłagelo tan odioso seneeesita la eooperación 
internacional; 

Convienen en lo siguiente: 

Artieulo I 

Las Partes eontratantes confirman que el genoeidio. 
ya sea eometido en tiempo de paz o en tiempo de 
guerra, es un delito de derecho internacional que ellas 
se eomprorneten a prevenir y a sancior~ar, 

Artieulo II 

En la presente Convención, se entiende por .e:eno
cidio eualquiera de los actos menc:o'1ados a eontinua
ción, perpetrac1o~ eon la intención de destruir, total 

o pareialmente, a Un grupo nacional, etnico, racial, 
o religioso, como tal: . 

. a) Matanza de miembros deI grupo; 
.b) Lesión ,gravea la, integJ;idad . fjs~ca Qlf.lęP,~ą~.:i"9,~ 

los miernbros deI grupo; 
c) Soinetimiento intencional deI grupo a eondic-iones 

de existencia que hayan de aearrear su de
strueeión fisiea, to tal oparcial; 

. d) Medidas destinadas 'e a impedir ~ los, .c na;~imientos 
en el seno deI gnIpo; . 

e) TrasJado por fuerza de ninos deI grupo a otro 
grupo, 

Artleulo III 

Seran eastigados los aetos siguientes: 
aj El genocidlO; 
hl La asoeiación para cometer genocidio; 
c) La instigación directa y publica a cometer ge~ 

nocidio; 
d) La tentativa de genocidio: 
e) La eornplicidad en el genocidio, 

A r t i c u l o IV 

Las personas que hayan eometido genoeidio o eual
quiera de los ~tros aetos enmnerados en eJ articuJo III, 
senin eastigadas, ya se trate de gobern'antes, funcionarios 
o particulares, 

/ 
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Artieulo V 

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, 
cpn arreglo a sus Constituciones respectivas, las me
~idas legislativas necesarias para asegurar la aplica
ción de las disposiciones de la presente Convención, 
1'1 especialmente a ~stablecer sanciones penales efica
c'~s para castigar a las personas culpabIes de genocidio 
9' de cualquier otro de los actos enumerados en el 

rti culo III. 

Articulo VI 

Las personas acusadas de genocidio o de uno cual
qui era de los acto,> enumerados en el articulo III, serfm 
j~' zgadas por un tribunal competente deI Estado en cuyo 
t rritorio el acto fue cometido, o ante la corte penal 
i ternacional que sea competente respeeto a aquellas 
dr las Partes contratantes que hayan reconoeido su 
j risdicción. 

A r t i c u l o VII 

A los efecŁos de extradición, el genocidio y los 
0ltros actos enumerados en el ' articulo III no senin 
considerados como delitos politicos. 

Las Partes conŁratantes se comprometen, en tal 
c so, a eóneeder la extradición conforme a su legbla
c ón y a los tratados vigentes. 

Artieulo VIII 

Toda Parte contratante puede reeurrir a los órga
n s eompetentes de las Naciones Unidas a fin de q.le 
e~~tos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Uni
d s, las medidas que juzguen apropiadas para la pre
v nción y la represión de aetos de genocidio o de e l
a quiera de los otros actos enumerados en el articulo III. 

>' Articulo IX 

Las controversias entre las Partes contratantes, 
relativas a la interpretación, aplieación o ejecución 
dr la presente Convención" incluso las relativas a la 
r sponsabilidad de un Estado en materia de genocidio 
o en materia de cualquiera de los otros actos enume
r dos en el articulo III, seran sometidas a la Cort'~ 

i temacional de Justicia a petición de una de las Partes 
e la controversia. 

A r tle u l o X 

La 'presente Ctmvención, cuyos textos ingIes, chino, 
espanol. frances y rusa seran igualmente autenticos, 
ni vara la fecha de 9 de diciembre de 1948. 

A r t i e u lo XI 

La presente Convención estara abierta hasta el 31 
diciembre de 1949 a la firma de to dos los Miembros 

~ 
las Naciones Unidas y de todos los Estados no 

, iembros a quienes la Asamblea General haya dirigido 
u a invitación a este efecto. 

La presente Convención sera ratificada y los lnstru
Illjentos . de ratificación seran depositados en la Secretaria 
General de las Naciones Unidas. -

A partir deI 10 de enero de 1950, sera posible 
adherir a la presente Convención en nombre de lodo 
Miembro de las Naciones UIl:ida~ y de tódQ • EstaoO: 

no mlembro que na'ya recibido ' la invitación 'arriba 
mencionada. 

Los instrumentos de adhesión seran depositados 
en la Secretaria General de las Naciones U 'd Ul, as. 

A r t i c u l o XII 

Toda Parte contratante po dra, en Łodo moment'), 
por notificación dirigida al Sęeretario General de las 
Naciones Unidas, ext.ender la aplicación de la presente 
Convención a todos los territorios o a uno eualquiera 
de los territorios de cuyas relaciones exteriores sea 
responsable. 

A r t i e u I o XIII 

En la fecha en que hayan sido depositados los 
veinte primeros instrumentos de ratificación o de 3d
hesión, el Secretario General levanŁara un acta y tran. 
srnitira copia de dicha acta a todos los Estados Miem
bros de las Naciones Unidas y a los, Estados . ńo 
miembros a que se hace referenci a en el artkulo XI. 

La presente Convención entrara en vigor el nona
gesimo ,dia despues de la fecha en que se haga el de
pósito deI vigesimo instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

Toda rdtifieación o adhesión efeetuada 'posterior
mente a la uItima fecha tendra efecŁo el nonagesimo 
dla despu es de la fecha en que se haga el depósito 
deI instrumento de ratifieación o de adhesión. 

A r t i c u l o XIV 

La presente Convención tendra una duración de diez 
anos a partir de su enŁrada en vigor. 

Permanecera despues en vigor por un periodo 
de cinco anos; y asi sucesivamente, respeeto de las 
Partes eontratantes que no la hayan denunciado por 
lo menos seis meses antes de la expiración deI plazo. 

La denuncia se hara por notifieación escrita 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

A r t i e u l o XV 

Si, como resultado de denuncias, el numero de las 
Partes en la presente Convención se reduce a menos 
de dieciseis, la Convención cesara de estar en vigor 
a partir de la fecha en que la uItima de esas denuncias 
tenga efecto. 

A r t i c u l o XVI 

Una demanda de revisión de la presente Conven
ción podra ser formulada en cualquier tiempo por 
cualquiera de las Partes contratantes, por medio de noti
ficación eserita dirigida al Seeretario Genera!. 

Le:- Asamblea General decidira respeeto a las me
didas que deban tomarse, si hubiere lugar, respeeto 
a tal demanda. 

A r t i e u l o XVII 

El Secretario General de las Naciones Unidas 
notificara atodos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y a los Estados no miembros a que se hace 
referencia en el articulo XI: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas 
'If ' en aplicación delarticuIQ ZIj " 
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bj Las Qoulfioociones ł'ecibidas en ap[i;CBción deI 
articulo XII; 

c) l.a fe cha en que .la presente Convenciólł entrara 
' en vigor en ';a'plic'aclon deI articul0 XIII; 

;d) Las denuncias recibicias en aplicación deI arH
culo XIV; 

e) La abwgación de la Convención. ,en aplicación 
del articulo XV; 

if) Las noti'f'icaciones redbidas 'en apUcación deI 
artrcu'lo XVI. 

.; 

xvm • , l 

El original de la presente Convención sera deposi
tadu en 10s aTchivos de' las Nacicmes Unidas. 

U na copia t:ertificadłi' sera diriglda atodos · 1c)'s 
'Es'Lo::los Miem'bTos de l as Naciones Unidas y a 10s 'Esla
dos no m :em'bros a que se hace referenda en el arti
cul0 XI. 

ArUculo XIX 

La presente Convención sera registratia por el 
Secretario General de las Naciones Unidas en la fecha 
de su entrada en vigor. 
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OŚWIAUCZENIE IRZĄDOWE 

z -dnia 27 sierpnia 1'951 r. 

'W sp~amie o ratyfłk:rcji pr:zez · Polskę Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r; o zapobieganiu 
ludobójstwa. 

karaniu zbrodni 

Podaje się mmeJszym do wiadomości, :?Je zgodnie 
'z art. XI Konwencji o zapobieganiu i karan1u zbrodni 
ludobójstwa, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Na
redów Zjedn-oczonych dnia 9 grudnia 194·8 r ., nastąpiło 
-złożenie w Sekretariacie Narodów ~jec1noczonych dnia 
i14 listopada Hl50 r. polski'ego -doktm1enrtu ratyHka1:yj
nego powyższej Konwencji. 

J2dnccześnie podaje się do wiadomości, że następu-
jące kraje stały się stronami wymienionej Konwencji: 

Arabia Saudyjska dnia 13 lipca 1950 r., 
Australia dnia 8 lipca 1949 r ., 
Bułgaria dnia 21 lipca 1950 r. 

li': następ1lljącymi zastrzeżeniami: 

"Co się tyczy art. IX, Ludowa Repub1Lka Bułgarii 
. n~e uważa 2'Ea obowiązujące dla siebie postanow~enia art. 
IX, który przewiduje, że spory między Uruawiaj.ącymi 
się Stronami, dotyczące interpretacji, zastosowania i wy
konani~ niniejszej Kon .... encji, będą przedkładane, na .żą
danie każdej strony w sporze, Międzynarodowemu Try
bunałowi Sprawiedliwości, jak równiez oświadcz'l. że 
jeśli chodzi 6 kompetencję Trybunału w odniesieniu do 
-sJJorów, dotyczących interpretacji, zastosowania i wyko
nania Konwencji, Ludow-a Republika Bułgarii pozostaje 
nadal, podobnie jak i dotychczas, na stanowisku, że 
w każdym poszczególnym przypadku zgoda wS:Ży.stkich 
stron w sporze jest konieczna dla przedłożenia każdego 
poszczególnego sporu Międzynarodowemu Trybunałowi 
Sprawiedliwości do decyzji.. 

Co się tyczy art. XII, Ludowa Republika Bułgarii 
oświadcza, że nie zgadza się na art. XII Konwencji i uwa
.ża, że wszystkie postanowienia Konwencji powinny sto
SOwać się do terytoriów nieautonomicznych, włącznie 

z terytoriami powierniczymi". 
Kostaryka dnia 14 października 1950 r., 
Czechosłowacja dnia 21 grudnia 1950 r. 

z następującymi zastrzeżeniami: 
"Co się tyczy art. IX, Czechosłowacja nie uważa za 

obowiązujące dla siebie p-cstanowień art. IX, który 
przewiduje, że spory między Umawiającymi się Strona
mi, dotyczące interpretacji, zastosowania i wykonania 
n iniejszej Konwencji, będą przedkładane, na żądani.e ka:~
:dej st~ciJy w sporze, "Międzynarodowemu Trybunałowi 
Sprawiedliwości, jak równdeż oświadcza, że jeśli chodzi 
'O kompetencję Trybunału w odniesieniu do sporów, 
dotyczących interpretacji, zastosowania i wykonania 

Konwencj~) Czechosłowacja pozostaje nadal, podobnie 
jak i dotychczas, na stanowisku, że w każdym poszeze
gólnym przypadku zgoda wszystkich stron w sporze jest -
konieczna dla przedłożenia kazdego poszczególnego spo
ru Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości 
do decyzji. 

Co się tyczy art. XII, Czechosłowacja oświadcza, że 
nie zgadza się na art. XII Konwencji i uważa, że 

wszystkie postanowienia Konwencji powinny stosować 
się do terytoriów nieautonomicznych, włącznie z teryto
riami powierniczymi.". 

Dania dnia 15 czerwca 1951 r., 
Ekwador dnia 2m. grudnia 194'9 r., 
Etiopia dnia l lipca 1.949 r., 
Filipiny dnia 7 Hpca 1950 r. 

z następuj ącymi zastrzeżeniami: 
, ,,1. W odniesieniu do art. IV Konwencji Rz.ąd Fi

lipiński nie może usankcjonować żadnej sytuacji, w ktc;)
rej jego Szef Państwa, nie będący władcą, podlegałby 
warunkom mniej korzystnym niż warunki, przyznane 
innym Szefom Państwa, niezależnie od tego, czy są oni • 
lub też nie są odpowiedzialnymi konstytucyjnie wład
cami. Rząd Filipiński nie uważa zatem art. IV za naru
szający istniejące immunitety jurysdykcyjne, zagwa
rantowane pewnym urzędnikom publicznym przez Kon
stytucję Filipin. 

2. W odniesieniu do art. VII Konwencji Rząd Fi
lipiński nie podejmuje się wprowadzenia w życie po
wyższego artykułu aż do chwili wydania przez Kongres 
Filipin niezbędm~go ustawodawstwa, określającego i ka
rzącego zbrodnię ludobójstwa, które to ustawodawstwo, 
zgodnie z Konstytucją Filipin, nie może mieć jakiejkol
wiek mocy wstecznej. 

3. W odniesieniu do art. VI i IX Konwencji Rząd ' 

Filipiński zajmuje stanowisko, że nic w powyższych ar
tykułach nie może być tak interpretowane, aby pozba
wić sądy filipińskie jurysdykcji we wszystkich spra
wach ludobójstwa popełnionego na terytorium filipiń-

. skim, z wyjątkiem tych spraw, w których Rząd Filipiń

sk1 zgadza się na zrewidowanie decyzji .sądów · filipiń

skich przez jeden z międzynarodowych trybunałów, wy
mienionych w powyższych ar~kułach. W odniesieniu 
następnie do art. IX Konwencji Rząd Filipińsk1 nie uwa
ża powyższego artykułu za rozszerzający pojęcie odpo-


