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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - AİLE HUKUKU 

 

Bölüm A’dan mutlaka 2 soru, yani 1., 2. ve 3. sorulardan herhangi iki tanesi, 

yanıtlanmalı. Ayrıca Bölüm B’den mutlaka 2 soru, yani 4., 5. ve 6. sorulardan herhangi 

iki tanesi, yanıtlanmalı. Cevaplar gerekçeleri ile beraber sunulmalı.  

 

BÖLÜM Α 

SORU 1 

Marios ve Hristina, 2011 Mart ayında Eğlence Belediyesinde evlenirler. İkisi de Ortodoks 

Kilisesi’nin üyesidir. İkisinin de daimi ikametgâhı Kıbrıs’ta bulunur. 2012 yılında çiftin, ciddi 

zihinsel özürlülüğü olduğu teşhis edilen ve sürekli olarak bakıma ihtiyacı olan İoanna isimli bir 

kız çocuğu olur. Bu durumdan çok yorulan Marios, gittikçe daha uzun zaman süresi için evde 

bulunmamaya başlar. Bunun sonucu olarak, İoanna’nın bakımı ile ilgili yükün hepsi Hristina’nın 

omuzlarına düşer. Bu durum, Hristina’nın tepkisine ve sıklıkla kavgalara neden olur. Bu kavgalar 

sırasında, Hristina bağırır ve Marios’u sorumsuz olmakla suçlar. 2014 Mart ayında, Marios, 

Hristina’ya boşanmalarını istediğini bildirir ve o zaman Hristina kendisine şamar atar. 

Başlangıçta Marios, misafir odasında geceler. Ancak, herkesin kendi odasında yemek yediğine 

rağmen, Hristina yemek yapmaya devam eder. Sonunda, 2014 Ağustos ayında Marios, kiralık 

bir eve taşınır.  

 

Mevzuatın ilgili maddelerinden ve eğer varsa ilgili içtihattan söz ederek, Marios ve Hristina’ya 

evliliğin dağılmasını sağlamak için her birinin başvurabileceği TÜM olası boşanma sebepleri 

(eğer varsa) konusunda tavsiyede bulununuz.  

(25 puan) 
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SORU 2 

Helen Ortodoks Kilisesi’nin üyesi olan Fivos’un daimi ikametgâhı Kıbrıs’ta bulunur. Fivos, 

Moldavyalı Elena isimli bir kadın ile tanışarak ilişki kurar ve aynı evde yaşamaya başlar. Bir süre 

sonra, Elena, Fivos’a hamile olduğunu söyler. Üstelik, oturma izninin süresinin dolduğunu ve 

bundan dolayı her an ülkesine sınır dışı edilme tehlikesi mevcut olduğunu söyler. Ayrıca, 

ülkesine dönerse, ebeveynlerinin kendisini kürtaj yapmasına mecbur edeceklerini de bildirir. 

Fivos, Elena’ya aşıktır ve hemen kendisine evlenmelerini teklif eder. Düğün, Lakatamya 

Belediyesinde yer alır. Düğünden kısa bir süre sonra, Elena, Fivos’a hamile olduğu konusunda 

kendisine yalan söylediğini açıklar. Birkaç gün sonra, Elena, Fivos’u terk eder. Fivos, 

düğünlerini yaptıkları zamanda Elena’nın Moldavya’da evli olduğunu ve o evliliğin Kıbrıs’ta 

yapılan düğünden birkaç gün sonra dağıldığını öğrenir.  

 

Mevzuat’ın ilgili maddelerinden söz ederek, Fivos’a evliliğinin geçerliliğine itiraz edebileceği 

TÜM olası sebepleri konusunda tavsiyede bulununuz.  

(25 puan) 

 

SORU 3  

Kostas ve Melina 2010 Mart ayında nişanlandılar ve nikâh perspektifi ile beraber yaşamaya 

başladılar. Bu tarihte Kostas, nişanlandıkları zaman değeri €90.000 olan bir apartman dairesinin 

sahibidir. Melina’nın malları yoktur. Kostas ve Melina, 2012 Ocak ayında evlenir. Evlendikten 

sonra, Kostas, bir teyzesinden €120.000 değerinde bir mağaza miras olarak alır. Evliklik 

sırasında, Kostas, Yeri köyünde €210.000 değerinde bir ev de satın alır. Aynı zamanda, 

Melina’ya €30.000 değerinde bir araba hediye eder. Evlilikte sorunlar vardır. Bunların sonucu 

olarak, 2016 Ekim ayında Kostas, evden gidererek boşanma süreci başlatır. Ayrılıktan sonra 

(ancak evliliğin dağılmasından önce) Kostas, yaptığı bir işten €60.000 kazanır ve bu parayla 

Deftera köyünde €60.000 değerinde bir tarla satın alır. Evlilik, 2018 Ocak ayında Mahkeme 

kararı ile dağılır. Gerek ayrılık döneminde gerekse boşanma zamanında Kostas’ın mallarının 

değeri, bu malların satın alındıkları zamanda olan değeri ile aynı kalır. Ayrılık zamanında, 

Kostas, Larnaka’daki dairenin, Lefkoşa’daki mağazanın ve Yeri’deki evin sahibi olmaya devam 

eder. Boşanma zamanında ise, bunların yanı sıra, Kostas Deftera’daki tarlanın da sahibidir. 

Gerek ayrılık zamanında gerekse evliliğin dağılma zamanında, Kostas’ın, evlilik sırasında 

yarattığı €60.000’luk bir borcu vardır. Gerek ayrılık zamanında gerekse boşanma zamanında, 

Kostas’ın Lefkoşa’daki mağazasını kiralamasından aldığı paradan gelen €45.000’luk bir senedi 

vardır.  
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Melina’ya 232/1991 Yasası uyarınca Kostas’ın malları üzerindeki hakları ve mahkemeye son 

başvuru tarihi konusunda tavsiyede bulununuz.  

(25 puan) 

  

 

BÖLÜM B 

 

SORU 4 

Stella’nın Kostas ile ilişkisi vardır. Bu ilişkiden Hristina isimli bir kız çocukları olur. Hristina, 

Kostas tarafından gönüllü olarak evlatlığa kabul edilir. Hristina’nın beş yaşına bastığında Stella 

ve Kostas ilişkisini kesmeye karar verir ve Kostas üçünün beraber yaşadığı evden ayrılır. 

İngiltere’de iş bulan Kostas, oraya taşınır ve Stella ile Hristina ile iletişimi yoktur. Hristina, okulda 

bir kazaya uğrar ve acilen ameliyat olması gerekir.  

a) Hristina için analık/babalık hakkını kim/kimler kullanır?                                                (4 puan) 

b) Hristina’nın ameliyat olması için Kostas’ın rızası gerekir mi?                                       (4 puan) 

c) Kostas’ın ülkede bulunmadığına ve rızasını veremediğine göre, onun rızasına gerek olmamak 

için Stella neye başvurabilir?                                                                                             (4 puan) 

ç) Hristina’nın, her iki ebeveynin rızasını isteyen pasaport çıkarması gerekirse, Kostas’ın 

rızasını veremediğine göre, Stella’ya ne yapmasını tavsiye edeceksiniz?                        (6 puan) 

d) Kostas’ın Hristina ile iletişime geçme hakkı var mı? Kostas, Stella’nın reşit olmayan 

Hristina’yı görmesine izin vermediği takdirde, bunu sağlamak için ne yapmalıdır? Mahkemenin 

kararı, hangi ölçütle alınır? Mahkemenin önündeki süreçte Hristina dinlenecek mi?        (7 puan) 

 

 

SORU 5 

16 yaşında olan Lora ve 10 yaşında olan Hristos, iki ebeveyni Lana ve Petros ile daimi olarak 

Fransa’da ikamet ederler. Babalarının rızasını alarak, anneleri Lana ile beraber Kıbrıs’a onbeş 

gün tatile gelirler. Petros, çocukların annesine karşı şiddet kullanır. Kıbrıs’ta oldukları zaman, 

anne, çocukları ile beraber Kıbrıs’ta kalmaya karar verir. Petros’a Fransa’ya dönmemeye karar 

verdiğini ve çocukları ile Kıbrıs’ta kalacaklarını bildirir. Petros, rızasını sadece tatil dönemi için 

verdiğine ve çocuklarının ülkelerine geri dönmesini istediğine göre, aynı fikirde değil.  
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a) 11(ΙΙΙ)/1994 Kanunu ile yürürlüğe giren, Uluslararası Çocuk Kaçırma ile ilgili Lahey Anlaşması 

uyarınca Petros, çocukların Paris’e dönmesi için neler yapabilir? 

(5 puan) 

b) Çocukların Paris’e dönüşü için, Petros’un Kıbrıs Cumhuriyeti’ne başvurusunu gerçekleşeceği 

şekli belirtiniz. Mahkemede hangi yöntemi takip edebilir? Hangi Mahkemeye ve hangi Kazanın 

Mahkemesine başvurabilir? 

(6 puan) 

c) Ν.11(ΙΙΙ)/1994 Anlaşması’nın Onay Kanununun 13. Maddesi uyarınca Anlaşma çerçevesinde 

uygulanabilecek olan savunmaları açıklayın. Lana, çocukların geri dönmemesi için Petros’un 

kendisine karşı kullandığı şiddetine savunma olarak başvurabilir mi? 

(6 puan)  

ç) Çocuklar, Mahkeme önündeki süreçte dinlenebilir mi? 

(4 puan) 

d) Kaçırma sürecinde, Mahkeme’nin kararını açıklaması gerektiği belirli zaman sınırlaması var 

mı?  

(4 puan) 

 

SORU 6 

12 yaşında olan Savvas, Vasilis ve Danai tarafından evlat edinilmiştir. Vasilis ve Danai, bir trafik 

kazasında hayatlarını kaybederler. Vasilis ve Danai’nin ölümünden hemen sonra, Savvas’ın 

Bulgaristanlı biyolojik ebeveynleri de ansızın bir uçak kazasında hayatlarını kaybederler.  

 

a) Savvas’ın, biyolojik ebeveynlerinden miras alma hakkı var mı? 

(5 puan)   

b) Savvas’ın, Vasilis ve Danai’den miras alma hakkı var mı? 

(5 puan)   

c) Danai’nin 70 yaşındaki annesi, Vasilis ve Danai’nin ölümünden sonra Savvas’ı evlat edinebilir 

mi? 

(5 puan) 

ç) Danai’nin annesinin yaşı, Savvas’ı evlat edinmesine ilişkin başvuru yapmasına engel teşkil 

eder mi? 

(5 puan) 

d) Kim/Kimler, Savvas’ın Danai’nin annesi tarafından evlat edinilmesine rıza göstermelidir?  

(5 puan)  


