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Preámbulo

As Altas Partes Contratantes: 

Considerando que a Carta das Nacións Unidas e a Declaración
Universal dos Direitos Humanos, aprovada en 10 de Decembro de
1948 pola Asemblea Xeral, afirmaran o princípio de que os seres
humanos, sen distinción, deven desfrutar dos direitos humanos e
das liberdades fundamentais; 

Considerando que a Organización das Nacións Unidas mani-
festou várias veces o seu profundo interese polos refuxiados e que
se preocupou de asegurar-lles o exercício mais lato posível dos di-
reitos humanos e das liberdades fundamentais; 

Considerando que é desexável rever e codificar os acordos in-
ternacionais anteriores relativos ao estatuto dos refuxiados, asi
como alargar a aplicación daqueles instrumentos e a protección que
estes constituen para os refuxiados por meio de novo acordo; 

Considerando que da concesión do direito de asilo poden re-
sultar cargas excesivamente pesadas para alguns países e que a so-

lución sastisfatória dos problemas, cuxo alcance e carácter interna-
cionais recoñeceu a Organización das Nacións Unidas, non pode,
nese caso, obter-se sen a solidariedade internacional; 

Expresando o desexo de que todos os Estados, recoñecendo o
carácter social e humanitário do problema dos refuxiados, fagan
todo o que estexa no seu poder para evitar que este problema se
torne unha causa de tensión entre Estados; 

Tomando nota que o Alto-Comisário das Nacións Unidas para
os Refuxiados ten a misión de velar pola aplicación das conven-
cións internacionais que aseguran a protección dos refuxiados, e
recoñecendo que a coordenación efectiva das medidas tomadas
para resolver este problema dependerá da cooperación dos Esta-
dos con o Alto-Comisário: 

Acordaron as disposicións seguintes: 

CONVENCIÓN DE 1951 RELATIVA AO ESTATUTO DOS REFUXIADOS* 



CAPÍTULO I 
DISPOSICIÓNS XERAIS 

ARTIGO 1º - Definición do termo refuxiado

A. Para os fins da presente Convención, o termo refuxiado
aplicará-se a calquer persoa: 

(1) Que teña sido considerada refuxiada en aplicación dos
Arranxos de 12 de Maio de 1926 e de 30 de Xuño de 1928, ou en
aplicación das Convencións de 28 de Outubro de 1933 e de 10 de
Febreiro de 1938 e do Protocolo de 14 de Setembro de 1939, ou
ainda en aplicación da Constituición da Organización Internacio-
nal dos Refuxiados. 

As decisións de non elexibilidade tomadas pola Organización
Internacional dos Refuxiados durante o seu mandato non obstan a
que se conceda a calidade de refuxiado a persoas que reúnan as con-
dicións previstas no (2) da presente sección; 

(2) Que, en consecuéncia de acontecimentos ocorridos antes
do 1 de Xaneiro de 1951, e receando con razón ser perseguida en
virtude da sua raza, relixión, nacionalidade, filiación en certo grupo
social ou das suas opinións políticas, se encontre fora do país de
que ten a nacionalidade e non poda ou, en virtude daquel receo,
non queira pedir a protección  daquel país; ou que, se non tiver na-
cionalidade e estiver fora do país no cal tiña a sua residéncia habi-
tual após aqueles acontecimentos, non poda ou, en virtude do dito

receo, a el non queira voltar. 
No caso de unha persoa que teña mais de unha nacionali-

dade, a expresión "do país de que ten a nacionalidade" refere-se
a cada un dos países de que esa persoa ten a nacionalidade. Non
será considerada privada da protección do país de que ten a na-
cionalidade nengunha persoa que, sen razón válida, fundada nun
receo xustificado, non teña pedido a protección de un dos países
de que ten a nacionalidade. 

B. (1) Para os fins da presente Convención, as palabras "acon-
tecimentos ocorridos antes de 1 de Xaneiro de 1951", que figuran
no artigo 1, sección A, poderán comprender-se no sentido quer de: 

(a) Acontecimentos ocorridos antes de 1 de Xaneiro de 1951
na Europa; quer de 

(b) Acontecimentos ocorridos antes de l de Xaneiro de 1951
na Europa ou fora desta; 

e cada Estado Contratante, no momento da asinatura, ratifi-
cación ou adesión, fará unha declaración na cal indicará o alcance
que entende dar a esta expresión no que di respeito às obrigacións
por el asumidas, en virtude da presente Convención. 

(2) Calquer Estado Contratante que teña adoptado a fór-
mula (a) poderá en calquer altura alargar as suas obrigacións adop-
tando a fórmula (b), por comunicación que se fará ao
Secretário-Xeral das Nacións Unidas. 

C. Esta Convención, nos casos mencionados a seguir, deixará
de ser aplicável às persoas abranxidas polas disposicóns da Seccíón A: 



(1) Se voluntariamente voltar a pedir a protección do país de
que ten a nacionalidade; ou 

(2) Se, tendo perdido a nacionalidade, a tiver recuperado vo-
luntariamente; ou 

(3) Se adquiriu nova nacionalidade e goza da protección do
país de que adquiriu a nacionalidade; ou 

(4) Se voltou voluntariamente a instalar-se no país que aban-
donara ou fora do cal permanecia por receo de ser perseguida; ou 

(5) Se, tendo deixado de existir as circunstáncias en conse-
cuéncia das cais foi considerada refuxiada, xa non puder continuar
a recusar pedir a protección do país de que ten a nacionalidade; 

Entendendo-se, contodo, que as disposicións do presente pa-
rágrafo non se aplicarán a nengun refuxiado abranxido polo pará-
grafo (l) da sección A do presente artigo que poda invocar, para se
recusar a pedir a protección do país de que ten a nacionalidade, ra-
zóns imperiosas relacionadas con persecucións anteriores; 

(6) Tratando-se de unha persoa que non teña nacionalidade,
se, tendo deixado de existir as circunstáncias en consecuéncia das
cais foi considerada refuxiada, está en condicións de voltar ao país
no cal tiña a residéncia habitual; 

Entendendo-se, contodo, que as disposicións do presente pa-
rágrafo non se aplicarán a nengun refuxiado abranxido polo pará-
grafo (l) da sección A do presente artigo que poda invocar, para se
recusar a voltar ao país no cal tinha a residéncia habitual, razóns
imperiosas relacionadas con persecucións anteriores. 

D. Esta Convención non será aplicável às persoas que actual-
mente benefician de protección ou asisténcia de un organismo ou
instituición das Nacións Unidas que non sexa o Alto Comisariado
das Nacións Unidas para os Refuxiados. 

Cando esa protección ou asisténcia tiver cesado por calquer
razón, sen que a sorte desas persoas teña sido definitivamente re-
solvida, en conformidade con as resolucións respectivas aprovadas
pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas, esas persoas beneficiarán
de pleno direito do rexime desta Convención. 

E. Esta Convención non será aplicável a nengunha persoa que
as autoridades competentes do país no cal estabeleceu residéncia
consideren con os direitos e obrigacións inerentes à pose da nacio-
nalidade dese país. 

F. As disposicións desta Convención non serán aplicáveis às
persoas acerca das cais existan razóns fundadas para pensar: 

(a) Que cometeran un crime contra a paz, un crime de guerra
ou un crime contra a Humanidade, segundo o significado dos ins-
trumentos internacionais elaborados para prever disposicións rela-
tivas a eses crimes; 

(b) Que cometeran un grave crime de direito comun fora do
país que os acolle, antes de neste seren aceitados como refuxiados; 

(c) Que praticaran actos contrários aos obxectivos e princípios
das Nacións Unidas. 



ARTIGO 2 - Obrigacións xerais 

Cada refuxiado ten, para con o país en que se encontra, deveres
que incluen en especial a obrigación de acatar as leis e regulamentos
e, igualmente, as medidas para a preservación da orde pública. 

ARTIGO 3 - Non discriminación 

Os Estados Contratantes aplicarán as disposicións desta Con-
vención aos refuxiados sen discriminación canto à raza, relixión ou
país de orixe. 

ARTIGO 4 - Relixión 

Os Estados Contratantes concederán aos refuxiados nos seus te-
rritórios un tratamento polo menos tan favorável como o concedido
aos nacionais no que di respeito à liberdade de praticar a sua relixión
e no que se refere à liberdade de instrución relixiosa dos seus fillos. 

ARTIGO 5 - Direitos concedidos independentemente
desta Convención 

Nengunha disposición desta Convención prexudicará outros
direitos e vantaxes concedidos aos refuxiados, independentemente
desta Convención. 

ARTIGO 6 - A expresión nas mesmas circunstáncias 

Para os fins desta Convención, os termos "nas mesmas cir-
cunstáncias" implican que todas as condicións que deverian ser sa-
tisfeitas polo interesado para poder exercer o direito en cuestión, se
non fose refuxiado (e en particular as condicións relativas à dura-
ción e condicións de permanéncia ou residéncia) deven ser por el
satisfeitas, con excepción das condicións que, en virtude da sua na-
tureza, non pode ser satisfeitas por un refuxiado. 

ARTIGO 7 - Dispensa de reciprocidade 

1. Exceptuando as disposicións mais favoráveis previstas por
esta Convención, cada Estado Contratante concederá aos refuxia-
dos o mesmo rexime que conceder aos estranxeiros en xeral. 

2. Após un prazo de residéncia de tres anos, todos os refuxia-
dos, nos territórios dos Estados Contratantes, beneficiarán da dis-
pensa de reciprocidade lexislativa. 

3. Cada Estado Contratante continuará a conceder aos refu-
xiados os direitos e vantaxes aos cais xa podian pretender, na falta
de reciprocidade, na data da entrada en vigor desta Convención en
relación ao referido Estado. 

4. Os Estados Contratantes estudarán con boa disposición a po-
sibilidade de conceder aos refuxiados, na falta de reciprocidade le-
xislativa, direitos e vantaxes entre aqueles a que os refuxiados poden



pretender en virtude dos parágrafos 2 e 3, asi como a posibilidade de
facer beneficiar da dispensa de reciprocidade os refuxiados que non
satisfacian as condicións indicadas nos parágrafos 2 e 3. 

5. As disposicións dos parágrafos 2 e 3 aplican-se tanto aos di-
reitos e vantaxes indicados nos artigos 13, 18, 19, 21 e 22 desta
Convención como aos direitos e vantaxes non previstos por ela. 

ARTIGO 8 - Dispensa de medidas excepcionais

No que di respeito às medidas excepcionais que podan tomar-se
contra a persoa, bens ou intereses dos nacionais de determinado Es-
tado, os Estados Contratantes non aplicarán esas medidas a un refu-
xiado que sexa nacional do referido Estado unicamente en virtude da
sua nacionalidade. Os Estados Contratantes que, pola sua lexislación,
non podan aplicar o princípio xeral consagrado neste artigo, conce-
derán, nos casos apropriados, dispensas a favor deses refuxiados. 

ARTIGO 9 - Medidas provisórias 

Nengunha das disposicións da presente Convención terá o
efeito de impedir un Estado Contratante, en tempo de guerra ou
noutras circunstáncias graves e excepcionais, de tomar en relación
a determinada persoa, provisoriamente, as medidas que ese Estado
considerar indispensáveis à seguranza nacional, desde que o refe-
rido Estado estabeleza que esa persoa é efectivamente un refuxiado

e que o mantenimento das referidas medidas é necesário ao seu res-
peito, no interese da seguranza nacional. 

ARTIGO 10 - Continuidade de residéncia 

1. Cando un refuxiado tiver sido deportado durante a segunda
guerra mundial e transportado para o território de un dos Estados
Contratantes e ali residir, a duración desa estada forzada contará
como residéncia regular nese território. 

2. Cando un refuxiado tiver sido deportado do território de
un Estado Contratante durante a segunda guerra mundial e teña
voltado a ese território antes da entrada desta Convención en vigor,
para nel estabelecer residéncia, o período que preceder e o que se
seguir a esa deportación serán considerados, para todos os fins para
os cais sexa necesária unha residéncia ininterrupta, un só período
ininterrupto. 

ARTIGO 11 - Marítimos refuxiados 

No caso de refuxiados que traballen regularmente como tripu-
lantes de un navio que use bandeira de un Estado Contratante, ese Es-
tado examinará con benevoléncia a posibilidade de autorizar os
referidos refuxiados a estabelecer-se no seu território e de lles expedir
documentos de viaxe, ou de admiti-los temporariamente no seu terri-
tório, en particular con o fin de facilitar a sua instalación noutro país. 



CAPÍTULO II 
CONDICIÓN XURÍDICA 

ARTIGO 12 - Estatuto persoal 

1. O estatuto persoal de cada refuxiado será rexido pola lei do
país do seu domicílio, ou, na falta de domicílio, pola lei do país de
residéncia. 

2. Os direitos precedentemente adquiridos polo refuxiado e
resultantes do estatuto persoal, e en particular os que resulten do
casamento, serán respeitados por todos os Estados Contratantes,
sempre que o direito en causa sexa dos que terian sido recoñecidos
pola lexislación do referido Estado se o interesado non se tivese
tornado refuxiado. 

ARTIGO 13 - Propriedade mobiliária e imobiliária 

Os Estados Contratantes concederán a todos os refuxiados un
tratamento tan favorável canto posível, e de calquer modo un tra-
tamento non menos favorável que o concedido, nas mesmas cir-
cunstáncias, aos estranxeiros en xeral, no que se refere à aquisición
da propriedade mobiliária e imobiliária e outros direitos que a estas
se refiran, ao arrendamento e aos outros contratos relativos à pro-
priedade mobiliária e imobiliária. 

ARTIGO 14 - Propriedade intelectual e industrial

En matéria de protección da propriedade industrial, en parti-
cular de invencións, deseños, modelos, marcas de fábrica, nome co-
mercial, e en matéria de protección da propriedade literária, artística
e científica, todos os refuxiados, no país onde teñen a residéência
habitual, beneficiarán da protección concedida aos nacionais do re-
ferido país. No território de calquer dos outros Estados Contratan-
tes beneficiarán da protección concedida no referido território aos
nacionais do país no cal teñen a residéncia habitual. 

ARTIGO 15 - Direitos de asociación 

Os Estados Contratantes concederán aos refuxiados que resi-
dan regularmente nos seus territórios, no que se refere às asocia-
cións de obxectivos non políticos e non lucrativos e aos sindicatos
profisionais, o tratamento mais favorável concedido aos nacionais
de un país estranxeiro, nas mesmas circunstáncias. 

ARTIGO 16 - Direito de sustentar acción en xuízo

1. Todos os refuxiados, nos territórios dos Estados Contratan-
tes, terán libre e fácil aceso aos tribunais. 

2. Os refuxiados, no Estado Contratante onde teñen a resi-
déncia habitual, beneficiarán do mesmo tratamento que os nacio-



nais no que di respeito ao aceso aos tribunais, incluindo a asistén-
cia xudiciária e a isención da cautio judicatum solvi. 

3. Nos Estados Contratantes diferentes de aqueles en que
teñen residencia habitual, e no que di respeito às cuestións men-
cionadas no parágrafo 2, os refuxiados beneficiarán do mesmo tra-
tamento que os nacionais do país no cal teñen a residéncia habitual.

CAPÍTULO III 
EMPREGOS LUCRATIVOS 

ARTIGO 17 - Profisións asalariadas 

1. Os Estados Contratantes concederán a todos os refuxiados
que residan regularmente nos seus territórios o tratamento mais fa-
vorável concedido, nas mesmas circunstáncias, aos nacionais de un
país estranxeiro no que di respeito ao exercício de unha actividade
profisional asalariada. 

2. En todo caso, as medidas restritivas aplicadas aos estranxei-
ros ou ao emprego de estranxeiros para protección do mercado na-
cional do traballo non serán aplicáveis aos refuxiados que xa
estavan dispensados delas à data da entrada desta Convención en
vigor polo Estado Contratante interesado ou que reúnan unha das
condicións seguintes: 

(a) Ter tres anos de residéncia no país; 

(b) Ter por cónxuxe unha persoa con a nacionalidade do país
de residéncia. Nengun refuxiado poderá invocar o benefício desta
disposición se tiver abandonado o cónxuxe; 

(c) Ter un ou mais fillos con a nacionalidade do país de residéncia. 
3. Os Estados Contratantes estudarán con benevoléncia a apro-

vación de medidas destinadas a asimilar os direitos de todos os refu-
xiados no que di respeito ao exercício das profisións asalariadas aos
dos seus nacionais, isto en especial no que se refere aos refuxiados
que entraran nos seus territórios en aplicación de un programa de
recrutamento de mao-de-obra ou de un plano de imigración. 

ARTIGO 18 - Profisións non asalariadas 

Os Estados Contratantes concederán aos refuxiados que se en-
contren regularmente nos seus territórios o tratamento tan favorá-
vel canto posível e en todo o caso non menos favorável que o
concedido, nas mesmas circunstáncias, aos estranxeiros en xeral,
no que di respeito ao exercício de unha profisión non asalariada na
agricultura, indústria, artesanato e comércio asi como à criación de
sociedades comerciais e industriais. 

ARTIGO 19 - Profisións liberais 

1. Os Estados Contratantes concederán aos refuxiados resi-
dentes regularmente nos seus territórios, que sexan titulares de



diplomas recoñecidos polas autoridades competentes dos ditos
Estados e desexen exercer unha profisión liberal, tratamento tan
favorável cando posível e en todo caso tratamento non menos fa-
vorável que o concedido, nas mesmas circunstáncias, aos estran-
xeiros en xeral.

2. Os Estados Contratantes farán todo o que estexa no seu
poder, en conformidade con as suas leis e constituicións, para ase-
gurar o asentamento de tais refuxiados nos territórios distintos do
território metropolitano de que asumen a responsabilidade das re-
lacións internacionais. 

CAPÍTULO IV 
BEN�ESTAR 

ARTIGO 20 - Racionamento 

Cando exista un sistema de racionamento aplicado à xenerali-
dade da populación, que regule a repartición xeral de produtos de
que hai escasez, os refuxiados serán tratados como nacionais. 

ARTIGO 21 - Aloxamento 

No que di respeito a aloxamento, os Estados Contratantes con-
cederán o tratamento mais favorável posível aos refuxiados que re-

sidan regularmente nos seus territórios, na medida en que esta
cuestión estexa rexida por leis e regulamentos ou suxeita à vixilán-
cia das autoridades públicas; de todos os modos, este tratamento
non poderá ser menos favorável que o concedido, nas mesmas cir-
cunstáncias, aos estranxeiros en xeral. 

ARTIGO 22 - Educación pública

1. Os Estados Contratantes concederán aos refuxiados o mesmo
tratamento que aos nacionais en matéria de ensino primário. 

2. Os Estados Contratantes concederán aos refuxiados o
tratamento mais favorável posível, e en calquer caso non menos
favorável que o concedido aos estranxeiros en xeral nas mes-
mas circunstáncias, no que di respeito às categorias de ensino
diferentes do ensino primário, e, en particular, no que se refere
ao aceso aos estudos, ao recoñecimento de certificados de es-
tudos, diplomas e títulos universitários expedidos no estran-
xeiro, ao pagamento de direitos e taxas e à atribuición de bolsas
de estudo. 

ARTIGO 23 - Asisténcia pública 

Os Estados Contratantes concederán aos refuxiados que resi-
dan regularmente nos seus territórios o mesmo tratamento que aos
seus nacionais en matéria de asisténcia e auxílio público. 



ARTIGO 24 - Lexislación do traballo e seguranza social 

1. Os Estados Contratantes concederán aos refuxiados que re-
sidan regularmente nos seus territórios o mesmo tratamento que
aos nacionais no que di respeito às matérias seguintes: 

(a) Na medida en que estas cuestións foren regulamentadas
pola lexislación ou dependan das autoridades administrativas: a re-
muneración, incluindo os subsídios de família, cando eses subsí-
dios fagan parte da remuneración, a duración do traballo, as horas
extraordinárias, as férias pagadas, as restricións ao traballo domés-
tico, a idade de admisión no emprego, a aprendizaxe a e formación
profisional, o traballo das mulleres e dos adolescentes e o benefício
das vantaxes proporcionadas por convénios colectivos; 

(b) A seguranza social (as disposicións legais relativas aos aci-
dentes de traballo, doenzas profisionais, maternidade, doenza, in-
validez e morte, desemprego, cargas famíliares e calquer outro risco
que, en conformidade con a lexislación nacional, estexa coberto
por un sistema de seguro social), exceptuando-se: 

(i) As disposicións específicas que se destinen a manter direi-
tos adquiridos e direitos en curso de aquisición; 

(ii) As disposicións particulares prescritas pola lexislación na-
cional do país de residéncia acerca das prestacións ou fraccións de
prestacións pagáveis exclusivamente polos fondos públicos, asi como
dos subsídios pagados às persoas que non reúnen as condicións de
cotización esixidas para a atribuición de unha pensión normal. 

2. Os direitos a prestación derivados do falecimento de un re-
fuxiado, en consecuéncia de un acidente de traballo ou de unha
doenza profisional, non serán afectados polo feito de o beneficiá-
rio dese direito estar fora do território do Estado Contratante. 

3. Os Estados Contratantes alargarán aos refuxiados o benefí-
cio dos acordos que asinaran ou veñan a asinar entre si, acerca da
conservación dos direitos adquiridos ou en curso de aquisición en
matéria de seguranza social, sempre que os refuxiados reúnan as
condicións previstas para os nacionais dos países signatários dos
acordos en cuestión. 

4. Os Estados Contratantes examinarán con benevoléncia a
posibilidade de alargar aos refuxiados, na medida do posível, os be-
nefícios de acordos análogos que estexan ou veñan a estar en vigor
entre eses Estados Contratantes e Estados non Contratantes. 

CAPÍTULO V 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

ARTIGO 25 - Auxílio administrativo 

1. Cando o exercício de un direito por un refuxiado precise
normalmente do concurso de autoridades estranxeiras às cais
non poda recorrer, os Estados Contratantes en cuxos territórios
resida tomarán as medidas para que ese concurso lle sexa pres-



tado, quer polas suas próprias autoridades, quer por unha auto-
ridade internacional. 

2. A ou as autoridades indicadas no apartado 1 expedirán
ou mandarán que sexan expedidos aos refuxiados, sob a sua vi-
xiláncia, os documentos ou certificados que normalmente serian
expedidos a un estranxeiro polas suas autoridades nacionais ou
polo seu intermédio. 

3. Os documentos ou certificados expedidos substituirán os
instrumentos oficiais expedidos a estranxeiros polas suas autori-
dades nacionais ou polo seu intermédio e farán fé até prova en
contrário. 

4. Salvo as excepcións que veñan a ser admitidas a favor dos in-
dixentes, os servizos mencionados no presente artigo poderán ser
retribuídos, mais estas retribuicións serán moderadas e estarán en
proporción con as asignadas aos nacionais por servizos análogos. 

5. As disposicións deste artigo non afectan nada os artigos 27. e 28. 

ARTIGO 26 - Liberdade de circulación

Os Estados Contratantes concederán aos refuxiados que se en-
contren regularmente nos seus territórios o direito de neles esco-
lleren o lugar de residéncia e circularen libremente, con as reservas
instituídas pola regulamentación aplicável aos estranxeiros en xeral
nas mesmas circunstáncias. 

ARTIGO 27 - Documentos de identidade

Os Estados Contratantes expedirán documentos de identidade
a todos os refuxiados que se encontren nos seus territórios e non
posuan documento de viaxe válido. 

ARTIGO 28 - Documentos de viaxe 

1. Os Estados Contratantes expedirán aos refuxiados que re-
sidan regularmente nos seus territórios documentos con os cais
podan viaxar fora deses territórios, a non ser que a iso se opoñan
razóns imperiosas de seguranza nacional ou de orde pública; as
disposicións do Anexo a esta Convención aplicarán-se a estes do-
cumentos. Os Estados Contratantes poderán expedir un deses
documentos de viaxe a calquer outro refuxiado que se encontre
nos seus territórios; concederán atención especial aos casos de
refuxiados que se encontren nos seus territórios e non estexan
en condicións de obter documento de viaxe do país de residén-
cia regular. 

2. Os documentos de viaxe expedidos nos termos de acordos
internacionais anteriores polas Partes neses acordos serán reco-
ñecidos polos Estados Contratantes e tratados como se tivesen
sido expedidos aos refuxiados en virtude deste artigo. 



ARTIGO 29 - Gravames fiscais 

1. Os Estados Contratantes non aplicarán aos refuxiados
direitos, taxas, impostos, sexa cal for a sua denominación, di-
ferentes ou mais altos que os aplicados aos seus nacionais en
situacións análogas. 

2. As disposicións do parágrafo precedente non se opoñen
à aplicación aos refuxiados das disposicións das leis e regula-
mentos relativos às taxas devidas pola expedición de docu-
mentos administrativos, inclusive os documentos de
identidade, aos estranxeiros. 

ARTIGO 30 - Transferéncia de haveres

1. Os Estados Contratantes permitirán aos refuxiados, en
conformidade con as leis e regulamentos dos seus países, trans-
ferir os haveres que teñan traído aos seus territórios para o te-
rritório de outro país onde teñan sido aceitados para nele se
reinstalaren. 

2. Os Estados Contratantes concederán atención benevolente
aos pedidos apresentados por refuxiados que desexen obter auto-
rización para transferir caisquer outros haveres necesários para a
sua reinstalación noutro país en que teñan sido aceitados para nel
se reinstalaren. 

ARTIGO 31 - Refuxiados en situación irregular no país de acollida 

1. Os Estados Contratantes non aplicarán sancións penais, de-
vido à entrada ou estada irregulares, aos refuxiados que, chegando
directamente do território onde a sua vida ou liberdade estavan
ameazadas no sentido previsto polo artigo 1., entren ou se encon-
tren nos seus territórios sen autorización, sempre que se apresen-
ten sen demora às autoridades e lles expoñan razóns consideradas
válidas para a sua entrada ou presenza irregulares. 

2. Os Estados Contratantes non aplicarán à circulacións deses
refuxiados outras restricións alén das necesárias; esas restricións só
se aplicarán encanto se aguarde a regularización do estatuto deses
refuxiados no país de acollida ou que os refuxiados obteñan en-
trada noutro país. Para esta admisión, os Estados Contratantes con-
cederán a eses refuxiados un prazo razoável e todas as facilidades
necesárias. 

ARTIGO 32 - Expulsión 

1. Os Estados Contratantes só expulsarán un refuxiado que se
encontre regularmente nos seus territórios por razóns de seguranza
nacional ou orde pública. 

2. A expulsión de un refuxiado só se fará en execución de
unha decisión tomada en conformidade con o proceso previsto
pola lei. O refuxiado, a non ser que razóns imperiosas de segu-



ranza nacional a iso se opoñan, deverá ser autorizado a apresen-
tar provas capaces de o ilibar de culpa, a apelar e a fazer-se re-
presentar para ese efeito perante unha autoridade competente
ou perante unha ou mais persoas especialmente designadas pola
autoridade competente. 

3. Os Estados Contratantes concederán a ese refuxiado un
prazo razoável para este procurar ser admitido regularmente nou-
tro país. Os Estados Contratantes poderán aplicar durante ese
prazo as medidas de orde interna que entenderen oportunas. 

ARTIGO 33 - Proibición de expulsar e de devolver 

1. Nengun dos Estados Contratantes expulsará ou devolverá
un refuxiado, sexa de que maneira for, para as fronteiras dos terri-
tórios onde a sua vida ou a sua liberdade sexan ameazados en vir-
tude da sua raza, relixión, nacionalidade, filiación en certo grupo
social ou opinións políticas. 

2. Contodo, o benefício da presente disposición non poderá
ser invocado por un refuxiado que haxa razóns sérias para consi-
derar perigo para a seguranza do país onde se encontra, ou que,
tendo sido obxecto de unha condena definitiva por un crime ou
delito particularmente grave, constitua ameaza para a comunidade
do dito país. 

ARTIGO 34 - Naturalización

Os Estados Contratantes facilitarán, en toda medida do posí-
vel, a asimilación e naturalización dos refuxiados. Esforzarán-se en
especial por acelerar o proceso de naturalización e por diminuir,
en toda a medida do posível, as taxas e gravames dese proceso. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIÓNS EXECUTÓRIAS E TRANSITÓRIAS 

ARTIGO 35 - Cooperación das autoridades nacionais con
as Nacións Unidas 

1. Os Estados Contratantes obrigan-se a cooperar con o
Alto Comisariado das Nacións Unidas para os Refuxiados, ou
con calquer outra instituición das Nacións Unidas que o su-
ceda no exercício das suas funcións, e en particular obrigan-
se a facilitar a sua misión de vixiláncia da aplicación das
disposicións desta Convención. 

2. A fin de permitir ao Alto-Comisariado, ou calquer outra
instituición das Nacións Unidas que o suceda, apresentar relató-
rios aos órgaos competentes das Nacións Unidas, os Estados Con-
tratantes obrigan-se a dar-lles na forma apropriada as informacións
e os dados estatísticos pedidos acerca: 



(a) Do estatuto dos refuxiados; 
(b) Da aplicación desta Convención, e 
(c) Das leis, regulamentos e decretos que estexan ou entren en

vigor no que se refere aos refuxiados. 

ARTIGO 36 - Informacións acerca das leis e regulamentos
nacionais 

Os Estados Contratantes comunicarán ao Secretário-Xeral das
Nacións Unidas os textos das leis e regulamentos que viñeren a
promulgar para promover a aplicación desta Convención. 

ARTIGO 37 - Relacións con as convencións anteriores

Sen prexuízo das disposicións do 2 do artigo 28., esta Con-
vención, substitui entre as Partes na Convención os Acordos de 5
de Xullo de 1922, 31 de Maio de 1924, 12 de Maio de 1926, 30
de Xuño de 1928 e 30 de Xullo de 1935, e asi mesmo as Conven-
cións de 28 de Outubro de 1933, 10 de Febreiro de 1938, o Pro-
tocolo de 14 de Setembro de 1939 e o Acordo de 15 de Outubro
de 1946. 

CAPÍTULO VII 
CLÁUSULAS FINAIS 

ARTIGO 38 - Solución dos litíxios 

Calquer litíxio entre as Partes nesta Convención, relativo à sua
interpretación e aplicación, que non teña podido ser resolvido por
outros meios, será submetido ao Tribunal Internacional de Xus-
tiza, a pedido de unha das Partes no litíxio. 

ARTIGO 39 - Asinatura, ratificación e adesión

1. Esta Convención será aberta à asinatura en Xenebra en 28
de Xullo de 1951 e, depois desa data, depositada xunto do Secre-
tário-Xeral das Nacións Unidas. Será aberta à asinatura no Servizo
Europeu das Nacións Unidas de 28 de Xullo a 31 de Agosto de
1951, voltando depois a ser aberta à asinatura na sede da Organi-
zación das Nacións Unidas de 17 de Setembro de 1951 a 31 de De-
cembro de 1952. 

2. Esta Convención será aberta à asinatura de todos os Es-
tados Membros da Organización das Nacións Unidas, asi como
de calquer outro Estado non membro, convidado para a Confe-
réncia de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refuxiados e
Apátridas, ou de calquer outro Estado ao cal a Asemblea Xeral
teña enviado convite para asinar. Deverá ser ratificada e os ins-



trumentos de ratificación serán depositados xunto do Secretá-
rio-Xeral das Nacións Unidas. 

3. Os Estados mencionados no 2 do presente artigo poderán
aderir a esta Convención a partir de 28 de Xullo de l951. A adesión
fará-se mediante depósito de un instrumento de adesión xunto do
Secretário-Xeral das Nacións Unidas. 

ARTIGO 40 - Cláusulas de aplicación territorial

1. Calquer Estado, no momento da asinatura, ratificación ou
adesión poderá declarar que esta Convención abranxerá o con-
xunto dos territórios que representa no plano internacional, un ou
alguns deles. Esa declaración producirá efeito no momento da en-
trada da Convención en vigor para o dito Estado. 

2. En calquer momento ulterior, esta extensión fará-se por no-
tificación dirixida ao Secretário-Xeral das Nacións Unidas e pro-
ducirá efeito a partir do nonaxésimo dia seguinte à data en que o
Secretário-Xeral das Nacións Unidas tiver recebido a notificación,
ou na data da entrada da Convención en vigor para o dito Estado,
se esta última data for posterior. 

3. No que se refere aos territórios aos cais esta Convención
non se aplique na data da asinatura, ratificación ou adesión, cada
Estado interesado examinará a posibilidade de tomar tan depresa
canto sexa posível todas as medidas necesárias para se obter a apli-
cacion desta Convención aos ditos territórios, a reserva do con-

sentimento dos governos deses territórios, se ese consentimento
for necesário por razóns constitucionais. 

ARTIGO 41 - Cláusula federal 

No caso de un Estado federativo ou non unitário, aplicarán-
se as disposicións seguintes: 

(a) No que di respeito aos artigos desta Convención cuxa apli-
cación dependa da acción lexislativa do poder lexislativo federal, as
obrigacións do Governo federal serán, nesa medida, as mesmas que
as das Partes que non son Estados federativos; 

(b) No que di respeito aos artigos desta Convención cuxa apli-
cación dependa da acción lexislativa de cada un dos Estados, pro-
víncias ou cantóns constituintes, que, en virtude do sistema
constitucional da Federación non sexan obrigados a tomar medidas
lexislativas, o Governo federal, o mais rapidamente posível e con o
seu parecer favorável, dará coñecimento dos ditos artigos às auto-
ridades competentes dos Estados, províncias ou cantóns. 

(c) Un Estado federativo Parte nesta Convención comunicará,
a pedido de calquer outro Estado Contratante, que lle sexa trans-
mitida polo Secretário-Xeral das Nacións Unidas unha exposición
da lexislación e práticas en vigor na Federación das suas unidades
constituintes, no que se refere a determinada disposición da Con-
vención, indicando a medida na cal se deu efeito à dita disposición,
por meio de acción lexislativa ou outra. 



ARTIGO 42 - Reservas 

1. No momento da asinatura, ratificación ou adesión, calquer
Estado poderá formular reservas aos artigos da Convención que
non sexan os artigos 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 a 46, inclusive. 

2. Calquer Estado Contratante que teña formulado unha re-
serva, en conformidade con o parágrafo l deste artigo, poderá en
calquer altura retirá-la mediante comunicación ao Secretário-Xeral
das Nacións Unidas. 

ARTIGO 43 - Entrada en vigor 

1. Esta Convención entrará en vigor no nonaxésimo dia seguinte
à data do depósito do sexto instrumento de ratificación ou adesión. 

2. Para cada un dos Estados que ratificaren a Convención ou
a esta aderiren, depois do depósito do sexto instrumento de ratifi-
cación ou adesión, a Convención entrará en vigor no nonaxésimo
dia seguinte à data de depósito do instrumento de ratificación ou
adesión  dese Estado. 

ARTIGO 44 - Denúncia 

1. Calquer Estado Contratante poderá denunciar a Conven-
ción en calquer momento, mediante notificación ao Secretário-
Xeral das Nacións Unidas. 

2. A denúncia terá efeito para o Estado interesado un ano de-
pois da data na cal tiver sido recebida polo Secretário-Xeral das Na-
cións Unidas. 

3. Calquer Estado que teña feito unha declaración ou notifi-
cación en  conformidade con o artigo 40 poderá comunicar ulte-
riormente ao Secretário-Xeral das Nacións Unidas que a
Convención deixará de aplicar-se a calquer território designado na
comunicación. A Convención cesará entón de aplicar-se ao terri-
tório en cuestión un ano depois da data en que o Secretário-Xeral
tiver recebido esa comunicacion. 

ARTIGO 45 - Revisión 

1. Calquer Estado Contratante poderá en calquer altura, por
meio de comunicación ao Secretário-Xeral das Nacións Unidas,
pedir a revisión desta Convención. 

2. A Asemblea Xeral das Nacións Unidas recomendará as me-
didas a tomar, no seu caso, a respeito dese pedido. 

ARTIGO 46 - Comunicacións polo Secretário-Xeral das
Nacións Unidas 

O Secretário-Xeral das Nacións Unidas comunicará a todos os
Estados Membros das Nacións Unidas e aos Estados non membros
indicados no artigo 39: 



(a) As declaracións e comunicacións indicadas na sección B do
artigo 1; 

(b) As asinaturas, ratificacións e adesións indicadas no artigo 39; 
(c) As declaracións e comunicacións indicadas no artigo 40; 
(d) As reservas formuladas ou retiradas que se indican no

artigo 42; 
(e) A data en que esta Convención entrar em vigor, en aplica-

ción do artigo 43; 
(f) As denúncias e comunicacións indicadas no artigo 44; 
(g) Os pedidos de revisión indicados no artigo 45. 

En fé do que os abaixo asinantes, devidamente autorizados,
asinaram a presente Convención en nome dos seus Governos res-
pectivos. 

Feito em Xenebra, o 28 de Xullo de 1951, nun único exemplar, cuxos
textos inglés e francés fan fé por igual e que será depositado nos arquivos da
Organización das Nacións Unidas e de que se enviarán cópias devida-
mente certificadas a todos os Estados Membros das Nacións Unidas e aos
Estados non membros indicados no artigo 39. 
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