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Jenosit'in Önlenmesi ve Cezalandõrõlmasõ Hakkõndaki Sözleşme
(BM Genel Kurulu'nun 260A(III) sayõlõ 9 Aralõk 1948 tarihli kararõ)

Sözleşen Taraflar,
Jenosit'in medeni dünyaca takbih edilen ve Birleşmiş Milletler ruh ve amaçlarõna aykõrõ
bulunan bir Devletler Hukuku suçu sayõldõğõnõn, Birleşmiş Milletler Teşkilâtõ Genel Kurulu
tarafõndan 11 Aralõk 1946 tarihinde alõnan (96) sayõlõ kararla ilân edildiğini nazan itibara alarak;
Tarihin bütün devirlerinde Jenosit'in insanlõğa büyük kayõplar verdirdiğini kabul ederek; ,
İnsanlõğõ böyle bir menfur musibetten kurtarmak için milletlerarasõ işbirliğinin lüzumuna
kani bulunduklarõndan, aşağõdaki hususlarda mutabõk kalmõşlardõr:
Madde 1- Sözleşen Taraflar, Jenosit'in ister barõş ister savaş zamanõnda işlenmiş olsun
bir Devletler hukuku suçu olduğunu tasdik ederler ve bu suçu önlemeyi ve cezalandõrmayõ taahhüt
ederler:
Madde 2- İşbu Sözleşmede, jenosit, millî, etnik, õrkî veya dinî bir grubu kõsmen veya
tamamen imha etmek maksadiyle aşağõdaki fiillerden herhangi birinin irtikâp olunmasõ demektir:
a) Grup âzalarõnõn katli;
b) Grup âzalarõnõn bedenî ve aklî melekelerinin ciddi surette haleldar edilmesi;
c) Grubun, bedenî varlõğõnõn kõsmen veya tamamen imhâsõna müncer olacak hayat
şartlarõna kasten tabi tutulmasõ;
d) Grup içinde doğumlarõ sekteye uğratacak tedbirler alõnmasõ;
e) Bir grup çocuklarõnõn diğer bir gruba zorla nakledilmesi.
Madde 3- Aşağõdaki fiiller cezalandõnlacaktõr:
a) Jenosit;
b) Jenosit'i irtikâp için anlaşma;
c) Jenosit'i irtikâp için doğrudan doğruya ve alenî surette tahrik;
d) Jenosit'e teşebbüs;
e) Jenosit suçunda ortaklõk.
Madde 4- Jenosit suçunu veyahut üçüncü maddede mezkûr fiillerden herhangi birini
işlemiş olan şahõslar, Hükümet ricali, memur veya hususî şahõslar olsun, cezalandõrõlacaklardõr.
Madde 5- Sözleşen Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerinin tatbik edilmesini sağlamak
üzere, kendi anayasalarõna uygun olarak gereken teşriî tedbirleri almayõ ve bilhassa jenosit veya 3
üncü maddede mezkûr fiilleri işlemekten suçlu şahõslara tatbik olunacak müessir cezai
müeyyideleri derpiş eylemeyi taahhüt ederler.
Madde 6- Jenosit'ten veya 3 üncü maddede mezkûr fiillerden sanõk bulunan şahõslar,
fiilin, ülkesinde işlendiği Devletin yetkili mahkemelerine veyahut kaza hakkõnõ tanõmõş bulunan
Sözleşen Taraflar hakkõnda yetkili Milletlerarasõ Ceza Divanõna sevkedileceklerdir.
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Madde 7- Jenosit ve 3 üncü maddede mezkûr diğer fiiller iadei mücrimin bakõmõndan
siyasi suç addedilmiyecektir. Sözleşen Taraflar, bu gibi hallerde, mücrimleri, kendi mevzuatlarõna
ve yürürlükte bulunan antlaşmalara göre iade etmeyi taahhüt ederler.
Madde 8- Her Sözleşen Taraf, Jenosit fiillerinin veya 3 üncü maddede mezkûr fiillerden
her hangi birinin önlenmesi ve cezalandõrõlmasõ için, Birleşmiş Milletler Şartõ'na göre gereken
tedbirlerin alõnmasõ hususunda Birleşmiş Milletler yetkili makamlarõna müracaat edebilir.
Madde 9- Bu Sözleşmenin tefsir, tatbik veya icrasõna ve Jenosit fiilinin veyahut 3 üncü
maddede sayõlan fiillerin herhangi biri dolayõsiyle bir Devletin mesuliyetine dair Sözleşen Taraflar
arasõnda zuhur eden ihtilâflar ilgili taraflardan birinin talebi üzerine Milletlerarasõ Adalet Divanõna
arzolunacaktõr.
Madde 10- İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransõzca ve Rusça metinleri aynõ derecede
muteber sayõlan işbu Sözleşme 9 Aralõk 1948 tarihini taşõyacaktõr.
Madde 11- İşbu Sözleşme, 31 Aralõk 1949 gününe kadar Birleşmiş Milletler üyesi
bulunan ve üye olmayõp da Genel Kurul tarafõndan bu bapda kendilerine davetiye gönderilmiş olan
her devlet namõna imzaya açõk bulunacaktõr.
Bu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi
olunacaktõr.
Birleşmiş Milletler üyesi bulunan veya üye olmayõp yukarda bahsolunan davetiyeyi almõş
olan her devlet, bu Sözleşmeye 1 Ocak 1950 tarihinden itibaren iltihak edebilecektir.
İltihak belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktõr.
Madde 12- Her Sözleşen Taraf, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tebligatta bulunarak
bu Sözleşme ahkâmõnõn tatbikini, dõş münasebetlerini idare etmekte olduğu ülkelerin hepsine veya
bunlarõn her hangi birine her an teşmil edebilecektir.
Madde 13- Genel Sekreter, ilk yirmi tasdik veya iltihak belgesinin tevdi edildiği gün bir
zabõt tanzim edecek ve bunun kopyasõnõ Birleşmiş Milletler üyesi olan Devletler ile 11 inci
maddede mezkûr üye olmayan Devletlere gönderecektir.
Bu Sözleşme, 20 nci tasdik veya iltihak belgesinin tevdii tarihinden 90 gün sonra
yürürlüğe girecektir.
Bu tarihten sonra vâki olan her tasdik veya iltihak, tasdik veya iltihak belgesinin
tevdiinden 90 gün sonra hüküm ifade edecektir.
Madde 14- İşbu Sözleşmenin müddeti yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 senedir.
Bunu takiben Sözleşme fesih kararõnõ müddetin inkõzasõndan en az altõ ay evvel
bildirmeyen Âkid Taraflar hakkõnda, beşer senelik müddetlerle yürürlükte kalacaktõr.
Fesih keyfiyeti Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yazõlõ olarak teblig edilecektir.
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Madde 15- Şayet fesih dolayõsiyle, işbu Sözleşmeye taraf olanlarõn sayõsõ 16 dan aşağõ
düşerse, Sözleşme, en son yapõlan feshin hüküm ifade ettiği tarihten itibaren yüriirlükten
kalkacaktõr.
Madde 16- Her Âkid Taraf, Genel Sekterliğe tahriren müracaat ederek işbu Sözleşmenin
gözden geçirilmesini her zaman talep edebilecektir.
Bu talep üzerine alõnacak tedbirler icabõnda Genel Kurulca karar altõna alõnacaktõr.
Madde 17- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler üyesi olan ve 11 inci
maddede mezkûr üye olmayan bütün Devletlere aşağõdaki hususlarõ bildirecektir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

11 inci madde uyarõnca vâkõ imza, tasdik ve iltihaklar,
12 nci madde uyarõnca yapõlan tebliğler,
13 üncü madde uyarõnca Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih,
14 üncü madde uyarõnca bildirilen fesih kararlarõ,
15 inci madde uyarõnca Sözleşmenin mefsuhiyeti,
16 ncõ madde uyarõnca yapõlan tebliğler.

Madde 18- Bu Sözleşmenin asli nüshasõ Birleşmiş Milletler Teşkilâtõ arşivlerine tevdi
olunacaktõr.
Tasdikli bir sureti Birleşmiş Milletler üyesi olan devletlerle 11 inci maddede mezkûr üye
olmayan devletlere verilecektir.
Madde 19- İşbu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
tarafõndan tescil edilecektir.
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