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Aneks I558

Aneks I
Dyplom doktorski Rafała Lemkina z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie z lipca 

1926 roku



Aneks II
Rafał Lemkin, Przestępstwa polegające na wywołaniu niebezpieczeństwa międzypań-

stwowego jako delicta iuris gentium. Wnioski na V Międzynarodową Konferencję Unifi-

kacji Prawa Karnego w Madrycie, „Głos Prawa” (Lwów) 1933, nr 10, s� 598–604
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Aneks III
Okładka broszury referatu specjalnego Rafała Lemkina na V Konferencję Unifikacji Pra-

wa Karnego, wydanej około lipca 1933 w Madrycie, przed decyzją Międzynarodowego 

Biura o niedopuszczeniu do wygłoszenia jego referatu
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Aneks IV
Okładka broszury „monografii” dwu faszystowskich prawników włoskich na V Konfe-

rencję Unifikacji Prawa Karnego, datowanej 20 sierpnia 1933 i wydanej w Madrycie, któ-

ra sygnalizowała niedopuszczenie do wygłoszenia referatu Rafała Lemkina
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Aneks V
Pismo Rafała Lemkina do Roberta Jacksona, sędziego Sądu Najwyższego USA, nieba-

wem głównego amerykańskiego oskarżyciela przed MTW w Norymberdze, datowane 

4 V 1945
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Aneks VI
List odręczny prof� Donnedieu de Vabres, francuskiego sędziego MTW w Norymberdze, 

do Rafała Lemkina, datowany 28 XII 1945
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Aneks VII
Pismo Rafała Lemkina do Trygve Lie, Sekretarza Generalnego ONZ, datowane 20 V 1946
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Aneks VIII
Pismo Rafała Lemkina do Davida Maxwella Fyfe’a, brytyjskiego oskarżyciela przed 

MTW w Norymberdze, datowane 26 VIII 1946
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Aneks IX
 Pismo zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ Henri Laugiera z zaproszeniem do Rafała 

Lemkina, datowane 21 V 1947 
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Aneks X
 Rezolucja I Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 96/i z 11 grudnia 1946 – pierwszy krok do 

uchwalenia konwencji o genocydzie z 9 XII 1948

„96 (I) Zbrodnia genocydu

Genocyd stanowi zaprzeczenie prawa do istnienia całych grup ludzkich, tak 

jak zabójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do życia indywidualnych ludzkich 

istnień; takie zaprzeczenie prawa do istnienia wstrząsa sumieniem ludzkości, 

skutkuje wielkimi stratami dla ludzkości w formie wkładu kulturalnego i innych 

wkładów reprezentowanych przez te grupy ludzkie, i jest sprzeczne z prawem 

moralnym oraz z duchem i celami Narodów Zjednoczonych�

Wiele przykładów takich zbrodni jest sprawą troski międzynarodowej�

Z tego powodu Zgromadzenie Ogólne,

Potwierdza, że genocyd jest przestępstwem w rozumieniu prawa międzyna-

rodowego, które potępia świat cywilizowany i za popełnienie którego sprawcy 

i pomocnicy – bez względu na to, czy chodzi o osoby prywatne, urzędników 

publicznych, czy mężów stanu oraz bez względu na to, czy zbrodnia została do-

konana z powodów religijnych, rasowych, politycznych, czy innych – podlegają 

karze;

Zaprasza Kraje Członkowskie do przyjęcia niezbędnego ustawodawstwa dla za-

pobiegania i karania tej zbrodni;

Rekomenduje, by została zorganizowana współpraca międzynarodowa pomię-

dzy Państwami w celu ułatwienia szybkiego zapobiegania i karania zbrodni ge-

nocydu, i w tym celu

Prosi Radę Gospodarczą i Społeczną o podjęcie niezbędnych studiów w celu 

przygotowania projektu konwencji o zbrodni genocydu, dla jej przedłożenia na 

następnej sesji zwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego”�
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Aneks XI
 Memoriał (komunikat) nadesłany przez Rafała Lemkina na pierwszą powojenną Mię-

dzynarodową Konferencję Unifikacji Prawa Karnego w Brukseli, 10–11 VIII 1947 – Con-

férence internationale pour l’unification du droit pénal (…) Actes de la conférence (…), 

Paris 1948, s� 174–175
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Aneks XII
Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1948

[Dz�U� 1952, nr 2, poz� 9]

Umawiające się Strony

Po rozważeniu zawartej w rezolucji Ogólnego Zgromadzenia Narodów Zjedno-

czonych nr 96/1 z dnia 11 grudnia 1946 roku deklaracji, stwierdzającej, że ludobójstwo 

jest zbrodnią w obliczu prawa międzynarodowego, sprzeczną z duchem i celami  Naro-

dów Zjednoczonych i potępioną przez świat cywilizowany,

Uznając, że we wszystkich okresach historycznych ludobójstwo wyrządzało 

ludzkości wielkie straty,

W przekonaniu, że międzynarodowa współpraca jest konieczna do 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 międzynarodo-

wego oraz zobowiązują się zapobiegać tej zbrodni i karać ją�

Artykuł II

W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następu-

jących czynów, dokonanych w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodo-

wych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich:

a)  zabójstwo członków grupy;

b)   spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psy-

chicznego członków grupy;

c)  rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na 

     spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego;

d)   stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie  

grupy;

e)  przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy�
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Artykuł III

Następujące czyny podlegają karze:

a)  ludobójstwo;

b)  zmowa w celu popełnienia ludobójstwa;

c)  bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa;

d)  usiłowanie popełnienia ludobójstwa;

e)  współudział w ludobójstwie�

Artykuł IV

Winni ludobójstwa lub któregokolwiek z czynów wymienionych w artykule III 

będą karani bez względu na to, czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi członkami rzą-

du, funkcjonariuszami publicznymi czy też osobami prywatnymi�

Artykuł V

Umawiające się Strony zobowiązują się do wydania, zgodnie z ich konstytucja-

mi, przepisów prawnych koniecznych do wykonania postanowień niniejszej Konwen-

cji, a w szczególności do skutecznego karania winnych ludobójstwa lub innych czynów, 

wymienionych w artykule III�

Artykuł VI

Osoby oskarżone o ludobójstwo lub o inne czyny wymienione w artykule III 

będą sądzone przez właściwy trybunał państwa, na którego obszarze czyn został doko-

nany, lub przez międzynarodowy trybunał karny, którego kompetencja będzie obejmo-

wała te umawiające się Strony, które kompetencję tę przyjmą�

Artykuł VII

Ludobójstwo i inne czyny wymienione w artykule III nie będą uważane za prze-

stępstwa polityczne, jeśli chodzi o dopuszczalność ekstradycji� Umawiające się Strony 

zobowiązują się w takich przypadkach dokonywać ekstradycji zgodnie z ich ustawami 

i obowiązującymi traktatami�

Artykuł VIII

Każda z umawiających się Stron może zwrócić się do właściwych organów Or-

ganizacji Narodów Zjednoczonych o przedsięwzięcie przewidzianych w Karcie Naro-

dów Zjednoczonych środków, które uznają za odpowiednie do zapobieżenia i stłumie-

nia aktów ludobójstwa lub innych czynów wymienionych w artykule III�
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Artykuł IX

Spory pomiędzy umawiającymi się Stronami, dotyczące wykładni, stosowania lub 

wykonywania niniejszej Konwencji, jak również spory dotyczące odpowiedzialności pań-

stwa za ludobójstwo lub inne czyny wymienione w artykule III będą oddawane do Między-

narodowego Trybunału Sprawiedliwości na żądanie którejkolwiek strony w sporze�

Artykuł X

Konwencja niniejsza, której teksty chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpań-

ski posiadają jednakową moc obowiązującą, będzie nosiła datę 9 grudnia 1948 roku�

Artykuł XI

Konwencja niniejsza będzie do dnia 31 grudnia 1949 roku otwarta do podpisa-

nia dla każdego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz dla każdego pań-

stwa nie będącego członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, do którego Ogólne 

Zgromadzenie skierowało zaproszenie do podpisania�

Konwencja niniejsza będzie ratyfikowana i dokumenty ratyfikacyjne będą zło-

żone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych�

Po 1 stycznia 1950 roku może do Konwencji niniejszej przystąpić każdy członek 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i każde państwo nie będące członkiem Organiza-

cji Narodów Zjednoczonych, które otrzymało wspomniane powyżej zaproszenie�

Dokumenty przystąpienia będą złożone Sekretarzowi Generalnemu Organiza-

cji Narodów Zjednoczonych�

Artykuł XII

Każda z umawiających się Stron może w każdym czasie przez zawiadomienie 

o tym Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych rozciągnąć moc 

obowiązującą niniejszej Konwencji na wszystkie lub niektóre tylko obszary, za których 

politykę zagraniczną strona ta ponosi odpowiedzialność�

Artykuł XIII

W dniu złożenia pierwszych dwudziestu dokumentów o ratyfikacji lub przy-

stąpieniu Sekretarz Generalny sporządza protokół, którego odpis prześle każdemu 

państwu, które jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz każdemu 

wspomnianemu w artykule XI państwu, które nie jest członkiem Organizacji Narodów 

Zjednoczonych�
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Konwencja niniejsza wejdzie w życie dziewięćdziesiątego1 dnia od daty złoże-

nia dwudziestego dokumentu o ratyfikacji lub przystąpieniu�

Każda ratyfikacja lub przystąpienie dokonane po tej dacie nabierze skutków 

prawnych dziewięćdziesiątego1 dnia od daty złożenia dokumentu o ratyfikacji lub przy-

stąpieniu�

Artykuł XIV

Konwencja niniejsza pozostaje w mocy w ciągu dziesięciu lat od daty jej wejścia 

w życie�

Pozostanie ona w mocy na dalsze kolejne 5-letnie okresy dla tych umawiają-

cych się Stron, które nie wypowiedzą jej przynajmniej na sześć miesięcy przed upływem 

bieżącego okresu�

Wypowiedzenie następuje przez pisemne zawiadomienie, skierowane do Se-

kretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych�

Artykuł XV

Gdyby ilość uczestników tej Konwencji na skutek wypowiedzeń spadła poniżej 

16, Konwencja straci moc obowiązującą od daty, w której ostatnie wypowiedzenie sta-

nie się ważne�

1	 W	 tych	 dwu	 miejscach	 poprawiliśmy	 błędne	 „dziewiętnastego”	 na	 poprawne	 „dziewięć-
dziesiątego”.	Błąd	 ten	pojawił	 się	dwukrotnie	w	 tekście	polskiego	 tłumaczenia	konwencji	
w	„Dzienniku	Ustaw”	(j.w.).	Angielskie	ninetieth	 (od	ninety)	ktoś	przełożył	na	„dziewiętna-
ście”,	które	brzmi	nineteenth	(od	nineteen).	

	 Przy	okazji	warto	 też	sprostować	 inny	błąd,	występujący	 regularnie	w	polskich	wydawni-
ctwach	z	tekstami	podstawowych	umów	międzynarodowych,	przeznaczonych	głównie	dla	
studentów.	Wskazuje	się	 tam	miejsce	zawarcia	konwencji	o	genocydzie	 jako	Nowy	Jork,	
podczas	 gdy	 ogólnie	wiadomo,	 iż	miało	 to	miejsce	 na	 III	Sesji	 Zgromadzenia	Ogólnego	
ONZ,	która	odbyła	się	w	Paryżu.	

	 Dostrzegamy	ów	błąd	(oraz	trwające	już	od	ponad	pół	wieku	przedrukowywanie	błędnych	
„dziewiętnastu”	 dni)	 np.	w	 firmowanej	 przez	Uniwersytet	 Szczeciński	 publikacji	 P.	 Łaski,	
I.	Gawłowicz,	E.	Całej,	Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego publiczne-
go,	Szczecin	2001,	część	I,	s.	365	i	368.	

	 Owo	„dziewiętnaście”	pokutuje	nadal	na	przykład	w	książeczce	Karoliny	Kosińskiej	Zbrod-
nia ludobójstwa w prawie międzynarodowym,	Toruń	 2008	 (s.149–154),	 podczas	 gdy	we	
wcześniej	przez	nią	reprodukowanym	z	„United	Nations	Treaty	Series”	tekście	angielskim	
(s.143–147)	oczywiście	czytamy	o	„dziewięćdziesięciu”.

	 Z	przykrością	odnotowujemy,	 iż	bodaj	pierwszy	raz	owego	nieszczęsnego	poplątania	an-
gielskiego	wyrazu	„dziewięćdziesięciu”	z	„dziewiętnastoma”	dokonał	w	piśmiennictwie	pol-
skim	już	Jerzy	Sawicki	w	swoim	Ludobójstwie…	z	1949	roku,	s.	201	(por.	Źródła i literatura).
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Artykuł XVI

Każda umawiająca się Strona może w każdym czasie zażądać rewizji niniejszej 

Konwencji przez pisemne zawiadomienie Sekretarza Generalnego Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych� Ogólne Zgromadzenie postanowi, jeżeli uzna to za stosowne, jakie 

kroki należy podjąć w związku z takim żądaniem�

Artykuł XVII

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie zawiadamiał 

wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wszystkie wspomniane 

w artykule XI państwa, które nie są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych:

a)  o wszystkich podpisach, ratyfikacjach i przystąpieniach nadesłanych zgod-

nie z artykułem XI;

b)  o zawiadomieniach otrzymanych zgodnie z artykułem XII;

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

XIII;

d)  o wypowiedzeniach otrzymanych zgodnie z artykułem XIV;

e)  o wygaśnięciu mocy obowiązującej Konwencji stosownie do artykułu XV;

f)  o zawiadomieniach otrzymanych zgodnie z artykułem XVI�

Artykuł XVIII

Oryginał Konwencji niniejszej będzie złożony w Archiwum Narodów Zjedno-

czonych�

Uwierzytelniony odpis będzie przesłany wszystkim Członkom Narodów Zjed-

noczonych oraz wspomnianym w artykule XI państwom, które nie są członkami Orga-

nizacji Narodów Zjednoczonych�

Artykuł XIX

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zarejestruje Kon-

wencję niniejszą pod datą wejścia jej w życie�
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Aneks XIII
Artykuł w „New York Times” z 10 XII 1948, s� 12
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Aneks XIV
Oświadczenie Rafała Lemkina w związku z wejściem w życie 12 stycznia 1951 konwencji 

o genocydzie
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Aneks XV
„Final grades” uzyskane w roku akademickim 1944–1945 przez Rafała Lemkina – zaocz-

nego studenta prawa na Georgetown Law School w Waszyngtonie
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Aneks XVI
Karta identyfikacyjna wystawiona Rafałowi Lemkinowi jako doradcy w sprawach zagra-

nicznych przez War Department w Waszyngtonie, datowana 22 V 1946

Aneks XVII
Karta-przepustka wystawiona Rafałowi Lemkinowi, upoważniająca do korzystania 

z kantyny oficerskiej i klubu oficerskiego z zaznaczeniem „przywilejów pułkownika”, 

bez daty, prawdopodobnie wiosna 1946 roku�
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Aneks XVIII
Dedykacja Rafała Lemkina na egzemplarzu Axis Rule in Occupied Europe dla Biblioteki 

Jagiellońskiej w Krakowie, datowana Norymberga, 24 czerwca 1946
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Aneks XIX
Pismo Yale University z 17 IV 1948 mianujące Rafała Lemkina Visiting Lecturer prawa 

w randze profesora od 1 III do 31 XII 1948, bez poborów (!)
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Aneks XX
Stała karta wstępu na III Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Paryżu w 1948, wysta-

wiona Rafałowi Lemkinowi jako przedstawicielowi U�S� Committee For Genocide Con-

vention
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Aneks XXI
„Description of the Project”, „Summary of Progress” i „Financial Estimates” Rafała 

Lemkina z końcowych lat pięćdziesiątych, związane z aplikacją o grant badawczy, skie-

rowane – bez powodzenia – do nieoznaczonej fundacji amerykańskiej (może równole-

gle do paru?)

Aneks XXI594



595Aneks XXI
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Aneks XXII
Nominacja Rafała Lemkina przez Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Izby Depu-

towanych Republiki Ekwadoru, datowana 31 I 1950
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Aneks XXIII
Nominacja Rafała Lemkina przez rektora Uniwersytetu Narodowego Guatemali i Kon-

gres Uniwersytetów Latynoamerykańskich, datowana 31 I 1950
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Aneks XXIV
Nominacja Rafała Lemkina przez Pearl Buck, noblistkę w dziedzinie literatury z roku 

1938, datowana 14 II 1950
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Aneks XXV
Nominacja Rafała Lemkina przez Thomasa J� Dodda, członka Committee on Foreign 

Affairs Izby Reprezentantów Kongresu USA, datowana 25 I 1956
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Aneks XXVI
Nominacja Rafała Lemkina przez Emanuela Celera, przewodniczącego Committee on 

the Judiciary Izby Reprezentantów Kongresu USA, datowana 22 I 1958�
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Aneks XXVII
Dwujęzyczna tablica ku czci Rafała Lemkina, odsłonięta 18 IX 2008 na domu przy ulicy 

Kredytowej 6 w Warszawie, gdzie mieszkał i prowadził kancelarię adwokacką w końco-

wych latach trzydziestych
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