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Cinsiyet Değişikliğini Saptayan Kararların Tanınmasına İlişkin
29 Nolu Sözleşme
16 Eylül 1999’da Lizbon Genel Kurul’unca Kabul Edilmiştir
Başka bir âkit Devlette verilen,kişinin cinsiyet değişikliğini saptayan kararların,kendi
Devletlerinin topraklarında tanınmasını kolaylaştırmayı amaçlayarak bu Sözleşmeye imza
atan Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u üyesi Devletler aşağıdaki hükümler üzerinde
anlaşmışlardır:
Madde 1
Bir âkit Devletin yetkili makamları tarafından verilen,kişinin cinsiyet değişikliğini
saptayan kesin adli veya idari kararlar,ilgili kişi talep gününde kararın verildiği Devletin
vatandaşıysa veya bu devlette mutat ikameti varsa diğer âkit Devletlerde tanınır.
Madde 2
Bu Sözleşmenin
reddedilebilir:

1.maddesinde

kastedilen

kararların

tanınması

şu

hallerde

a) Fiziksel uyarlamanın,söz konusu karar tarafından gerçekleştirilmediği ve
saptanmadığı zaman
b) Tanımanın,karar için başvurulan âkit Devletin kamu düzenine aykırı olduğu zaman
c) Karar hile yoluyla alındığı zaman
Madde 3
Bu sözleşmenin uygulanmasıyla bir kararı tanıyan Devlet,bu karar temelinde ve iç
hukukunun öngördüğü özel şartlara göre,ilgilinin bu devlette düzenlenen veya bu Devletin
nüfus kütüklerine kaydedilen doğum belgesini ortaya çıkarır.
Madde 4
Sözleşme imzalanacak, kabul edilecek, ve tasvip edilecektir ve imza, kabul ya da
tasvip belgeleri İsviçre Federal Konseyi nezdinde tevdi edilecektir.
Madde 5
1. Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’una üye her Devlet bu Sözleşmeye
katılabilecektir.Avrupa Birliğine üye olan Devletler için de aynı durum geçerlidir.
2. Katılma belgeleri İsviçre Federal Hükümetine tevdii edilecektir.
Madde 6
1. İşbu sözleşme ikinci tasdik, kabul, tasvip veya katılım belgesinin tevdii tarihini
izleyen yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

2. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, tasdik, kabul veya tasvip edecek devlet
açısından, bu sözleşme, tasdik, kabul, tasvip ya da katılım belgesinin söz konusu devlet
tarafından tevdii edildiği tarihi izleyen yedinci ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
Madde 7
1. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, 5. maddede sözü edilen Devletlerin
dışındaki Devletler de katılabilecektir. Bu katılma sadece bu katılmayı kabul ettiğini beyan
eden Âkit Devletle katılan Devlet arasında hüküm ifade edecektir. Katılma ve beyan belgeleri
İsviçre Federal Hükümeti nezdine tevdi edilecektir.
2. Sözleşme katılan Devletle katılmayı kabul ettiğini beyan Devlet arasında kabul
beyanının tevdiini takip eden yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Madde 8
1. İmza, onay, kabul, tasvip veya katılma sırasında tüm Devletler bu Sözleşmenin
hükümlerini cinsiyet değişikliğini saptayan idari kararlara uygulamama hakkını saklı tutabilir.
2. Başka hiçbir ihtiyat kaydı konamaz.
3. Her Devlet koyduğu ihtiyat kaydını istediği zaman geri çekebilir. Bu geri çekmeyi
İsviçre Federal Hükümetine bildirecektir ve bu bildirimi takip eden yedinci ayın birinci günü
yürürlüğe girecektir.
Madde 9
1. İmza, onay, kabul, tasvip veya katılma sırasında veya daha sonra tüm Devletler bu
Sözleşmenin milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan ülkelerin tümünde veya
bir veya birkaçında uygulanacağını beyan edebilir.
2. Bu beyan İsviçre Federal Hükümetine bildirilecektir ve yayılma sözleşmenin söz
konusu Devlet için yürürlüğe girdiği tarihte veya bildirimin alındığı tarihi takip eden yedinci
ayın birinci günü hüküm ifade edecektir.
3. Tüm yayılma beyanları İsviçre Federal Hükümetine yapılacak bir bildirimle geri
çekilebilir ve Sözleşme bu bildirimin alındığı tarihi takip eden yedinci ayın birinci günü
belirtilen ülkelerde yürürlükten kalkacaktır.
Madde 10
1. Bu sözleşme bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.
2. Bununla birlikte, bu sözleşmeye taraf olan her devlet, sözleşmenin kendi açısından
yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, her zaman anlaşmayı
feshettiğini bildirmek hakkına sahiptir. Bu fesih ihbarı İsviçre Federal Konseyine tebliğ

edilecek ve bu tebligatın alındığı tarihi izleyen yedinci ayın birinci gününden itibaren geçerli
olacaktır. Sözleşme diğer devletler arasında yürürlükte kalacaktır.
3. İsviçre Federal Konseyi, Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u üyesi devletler ve
bu sözleşmeye katılmış olan diğer bütün devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir.
a) Bütün tasdik, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdiini,
b) 7. maddede öngörülen her bildirimin tevdiini
c) Sözleşmenin yürürlüğe girdiği her tarihi,
d) 8. maddede öngörülen ihtiyat kaydına veya geri çekilmesine ilişkin her
bildirimi
e) Sözleşmenin teşmiline ve geri çekilmesine ve hüküm ifade edeceği tarihe
ilişkin her bildirimi,
f) Sözleşmenin feshine ve hüküm ifade edeceği tarihe ilişkin her bildirimi,
1. İsviçre Federal Konseyi, birinci paragraf uyarınca yapılacak her tebligattan
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterliğini haberdar edecektir.
2. Bu sözleşme yürürlüğe girer girmez aslına uygun tasdikli bir örneği, Birleşmiş
Milletler Şartının 102. maddesi uyarınca tescil ve yayımlanması amacıyla İsviçre Federal
Konseyi tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderilecektir.
Bu sözleşme usulüne uygun olarak bu konuda yetki verilmiş temsilciler tarafından
imzalanmıştır.
Viyana’da 12.09.2000 tarihinde aslı İsviçre Federal Konseyi arşivine konulmak ve
tasdikli bir örneği diplomatik yolla Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u üyesi Devletlere
gönderilmek üzere Fransızca olarak bir nüsha halinde düzenlenmiştir. Ayrıca aslına uygun
tasdikli bir örneği Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterliğine gönderilmiştir

