
Saldırıya Dair Karar BM 1952

688 (VII). Saldırganlığı tanımlama sorunu

Genel Kurul,

31 Ocak 1952 tarih ve 599 (VI) sayılı kararıyla ilgili olarak,

Genel Kurul'un altıncı ve yedinci oturumlarında ve Uluslararası Hukuk 
Komisyonu'nda (7) saldırganlığın tanımlanması sorununun tartışılması, bu sorunun 
karmaşıklığını ve aşağıdaki konularda ayrıntılı bir çalışma ihtiyacını ortaya çıkardı:

(a) Çeşitli saldırganlık biçimleri,

(b) Saldırganlığın tanımı ile uluslararası barış ve güvenliğin korunması arasındaki 
bağlantı,

(c) İnsanlığın Barış ve Güvenliğine Karşı Suçlar Kanunu'na saldırganlık tanımının 
eklenmesi ve uluslararası ceza yargılama yetkisi çerçevesinde uygulanmasıyla 
ortaya çıkan sorunlar,

(d) Bir saldırganlık tanımının, Birleşmiş Milletler'in çeşitli organlarının yargı yetkisinin 
kullanılması üzerindeki etkisi,

(e) Saldırganlık tanımıyla ortaya çıkabilecek diğer herhangi bir sorun,

Uluslararası barış ve güvenliği teşvik etmek ve uluslararası hukuku geliştirmek 
amacıyla, genel olarak kabul edilebilir bir saldırı tanımı formüle etmek için sürekli ve 
ortak çabaların gösterileceğini dikkate alarak,

1. Her biri şu Üye Devletlerden birini temsil eden on beş üyeden oluşan bir Özel 
Komite kurmaya karar verir: Bolivya, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, 
İran, Meksika, Hollanda, Norveç, Pakistan, Polonya, Suriye, Sovyet Sosyalistleri 
Birliği Re publics, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, 
1953'te Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde bir araya gelecek;

2. Söz konusu Özel Komiteden talepte bulunur

(a) Dokuzuncu oturumunda Genel Kurul'a saldırganlığın taslak tanımlarını veya 
saldırganlık kavramının taslak beyanlarını sunmak;

(b) Yukarıda belirtilen tüm sorunları, Genel Kurul kararıyla kabul edilen bir tanım 
varsayımına göre incelemek;

3. Genel Sekreterden, Özel Komite raporunu, görüşleri için Üye Devletlere iletmesini 
ve soruyu Genel Kurul'un dokuzuncu oturumunun geçici gündemine koymasını talep 
eder.

408. genel kurul toplantısı,

20 Aralık 1952.

7 Bkz. Genel Kurul Resmi Kayıtları, Altıncı Ses, Supplenient No. 9, para. 35 ve 
devamı.



Not 1: Saldırganlığın Tanımı

Atlantik savaş kampının "saldırganlık" tanımına ilişkin bir yan ışık, Birleşmiş Milletler 
nezdinde General Li komutasındaki Amerikan silahlı ve teçhizatlı Kuomingtang 
güçlerinin Burma'yı işgalini boşuna gündeme getirdiğinde Burma Hükümeti 
tarafından ortaya çıktı. Dikenli bir ironi ile Burmalı delege kıvrıldı:

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa temsilcilerinin Güney Doğu 
Asya'daki komünist saldırganlığa müsamaha gösterilmeyeceği yönündeki 
açıklamaları beni yüreklendirdi. Ama umarım onların güvencesi sadece Komünist 
saldırganlıkla ilgili değildir ve hangi kaynaktan gelirse gelsin herhangi bir saldırıyı 
kapsayacaktır.

Şu anda Burma'nın doğu kısmında bir Koumingtang saldırısıyla karşı karşıyayız. 
Burma bu üç ülkenin desteğine ve delege arkadaşlarımın ülkelerine güvenebilir mi? 
Unites Nations'ın toplu eyleminin tek başına Komünist saldırganlıkla karşılaşmak 
olduğu söylenmesin.

Burmalı delegeye cevabı verildi. Binlerce Kuomintang'ın, yani Amerikan uydu silahlı 
kuvvetlerinin Burma'yı işgal ettiği kabul edilen gerçeği karşısında ('Çan Kay-şek'in 
Formosa'daki en iyi taburlarından biri, Kuomintang General Li Mi'nin Burma'daki 93. 
Tümenini yakın zamanda takviye etti ... Amerikalılar 93'üncü Bölük'e yardım ediyor '. 
Observer, 20 Ocak 1952) ve Burmalı delegeye göre,' erkeklerimizi öldürüyor, 
yiyeceklerimizi alıyor ve kadınlarımıza tecavüz ediyor ', Birleşik Devletler, İngiliz ve 
Fransız Hükümetleri yayınladı. Burma'daki üssünden Yunnan'a Kuomintang 
baskınlarına direnen tek bir Çinli askerin Yunnan-Birmanya sınırını geçen herhangi 
bir yerde bulunması durumunda, bunun derhal bir 'saldırganlık' eylemi olarak kabul 
edileceğine dair ciddi bir uyarı Çin Burma'da ve Batılı Güçler hemen Kores'teki gibi 
hareket edeceklerdi. Atlantik Savaş Bloku'nun aynı Batılı Güçlerinin, Birleşmiş 
Milletler Meclisi çoğunluğunun bir saldırı tanımının kabul edilmesi isteğine şiddetle 
karşı çıkmalarına şaşmamalı (böyle bir tanım lehine karar, onlara karşı 28'e karşı 12 
oyla taşındı) . hırsız, hırsızlığı tanımlama girişiminden üzüntü duyar.
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