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Bazı Ölümlerin Tespitine Ait Sözleşme
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Üyesi Federal Almanya Cumhuriyeti,
Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, İtalya
Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Hollanda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve
Türkiye Cumhuriyeti bazı ölümlerin tespitini mümkün kılmayı arzuladıklarından aşağıdaki
hükümlerde anlaşmışlardır.
Madde 1
Kaybolmuş bir şahsın cesedi bulunamadığı fakat halin icaplarına göre ölümüne
muhakkak nazariye bakılabildiği takdirde, bu hususta yetkili adli veya idari makam bu ölümü
beyan ve ilan etmeye de yetkilidir.
Yeter ki :
- Bu kayıp, bu makamın mensup olduğu Devlet ülkesinde veya bu Devlette kayıtlı bir
geminin veya hava gemisinin seferi esnasında vukubulsun.
- Kaybolan şahıs bu Devletin vatandaşı olsun veyahut ikametgah veya meskeni adı
geçen Devletin ülkesinde bulunsun.
Madde 2
Àkit Devletlerin ülkesi dışında vukubulmuş muhakkak ölüm halinde, hiçbir belge
düzenlenmemiş veya elde edilememişse, bu hususta yetkili adli veya idari makam bu ölümü
beyan ve ilan etmeye yetkilidir.
Yeter ki :
- Ölüm bu makamın mensup olduğu Devlette kayıtlı gemi veya hava gemisinin seferi
esnasında vukubulmuş olsun.

- Ölen kişi de Devletin vatandaşı olsun veyahut ikametgăh veya meskeni adı geçen
Devletin ülkesinde bulunsun.
Madde 3
1 ve 2 nci maddelerde öngörülen kararlar yetkili bir makamın veya her ilgili tarafın
müracaatı üzerine verilir. Ölüm tarihinin kesin olarak bilinmemesi halinde, bunun bu ölümün
vukubulduğu andaki olaylara ilişkin bütün deliller ve işaretler gözönünde tutularak tespit
edilmesi gerekir.
Madde 4
1 ve 2 nci maddelerde öngörülen kararların hüküm fıkrası verildiği Devletin kişi
halleri sicillerine kaydolunur.
Bu tescil Àkit Devletlerde kendiliğinden ölüm sicili hükmünü taşır.
Madde 5
Bu Sözleşme, ölümün tespitini daha ziyade kolaylaştıran hükümlerin uygulanmasına
engel teşkil etmez.
Madde 6
Àkit Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün kılmak için
Anayasalarının yükümlü tuttuğu usullerin yerine getirildiğini İsviçre Federal Hükümetine
tebliği edeceklerdir.
İsviçre Federal Hükümeti yukarıdaki fıkra uyarınca yapılacak her tebliğden Àkit
Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir.
Madde 7
Bu Sözleşme ikinci tebliğin tevdi tarihini kovalayan 30 uncu günden başlayarak
yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren bu formaliteyi yerine getiren iki Devlet arasında
sonuç doğuracaktır.
Bundan evvelki maddede öngörülen formaliteyi sonradan yerine getiren her imzacı
için bu Sözleşme, tebliğin tevdi tarihini kovalayan 30 uncu günden başlayarak sonuç
doğuracaktır.
Madde 8
Bu Sözleşme her Àkit Devletin, anavatan ülkesinin bütününde kendiliğinden
uygulanır. Her Àkit Devlet 6 ncı maddede öngörülen imza ve tebliğ sırasında ve katılmada
veya sonradan bu Sözleşme hükümlerinin milletlerarası sorumluluğunu yüklendiği ülkeler ve
devletlerle anavatan dışı ülkelerinden birisi veya birkaçında uygulanacağını İsviçre Federal
Hükümetine gönderilecek bir tebliğle beyan edebilir.
İsviçre Federal Hükümeti her Àkit Devletle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u
Genel Sekreterini bu son tebliğden haberdar edecektir.

Bu Sözleşme hükümleri adı geçen tebliğin İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihi
kovalayan 60 ncı gün, tebliğde gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır.
Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca beyanda bulunan her devlet daha sonra
herhangi bir anda, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir tebliğle bu Sözleşmenin
beyanda gösterilen devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmasına son verildiğini
bildirebilir.
İsviçre Federal Hükümeti Âkit Devletlerden her birini ve Milletlerarası Kişi Halleri
Komisyon’u Genel Sekreteri bu yeni tebliğden haberdar edecektir.
Sözleşmenin uygulanması adı geçen tebliğin İsviçre Federal Hükümetince alınmasını
kovalayan 60 ncı gün, gösterilen ülkelerde son bulacaktır.
Madde 9
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’una veya Avrupa Konseyine üye her devlet bu
Sözleşmeye katılabilir.
Katılmak isteyen Devlet bu niyetini, İsviçre Federal Hükümetine tevdi edilecek bir
belge ile tebliğ eder.
İsviçre Federal Hükümeti her katılma belgesinden Âkit Devletlerden her birini ve
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir. Katılan devlet
için, sözleşme, katılma belgesinin tevdi tarihini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Katılma belgesinin verilmesi ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra mümkün
olabilir.
Madde 10
Bu Sözleşme süre tahdidi olmaksızın yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber Àkit
Devletlerden her biri, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği yazılı bir tebliğ ile her zaman
fesih ihbarında bulunabilecek ve adı geçen Hükümet diğer Âkit Devletlerle Milletlerarası
Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini keyfiyetten haberdar edecektir.
Bu fesih ihbarı hakkı, 6 ncı maddede öngörülen tebliğ veya katılma tarihinden
başlayarak beş yıllık bir süre geçmeden kullanılamaz.
Feshin ihbarı, İsviçre Federal Hükümetinin bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen
tebliği alacağı tarihten (6) ay geçtikten sonra hüküm ifade edecektir.
Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu
Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Atina’ da 14 Eylül 1966 tarihinde İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi olunmak
üzere tek bir nüsha halinde düzenlenmiş bu sözleşmenin aslına uygun olduğu onaylanmış bir
kopyası diplomatik yolla her Âkit Devlete ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel
Sekreterine sunulacaktır.

