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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 

 

Mihalis ve Yorgia 2007 Ocak ayında karşılıklı olarak nikah taahhüdünde (nişanlanma) 

bulunuyorlar. Nikah perspektifi ile beraber yaşamaya başlıyorlar. Bu dönemde Mihalis’in 

Livadia’da, Ocak 2007 itibari ile 50.000 Euro değerindeki bir arsası bulunmakta. Çift iki yıl sonra, 

2009 Ocak ayında evleniyor. Ayrıca, Elliniki Bankası’ndan alınan bir avans ile Srovolos’ta bir 

daire satın alıyor. Evlilik süresince Mihalis Yeorgia’ya çeşitli takılar hediye ediyor.  

Kademeli olarak çiftin ilişkisinde problemler doğmaya başlıyor. Neticede evlilik 2015 Ocak 

ayında dağılıyor ve Yeorgia çiftin evinden ayrılıyor. Boşanma iki yıl sonra, Ocak 2017 tarihinde, 

Aile Mahkemesi’nin kararı ile gerçekleşiyor. Bu arada, Mihalis ayrılıktan sonra ve boşanmadan 

biraz önce, ayrılıktan biraz sonra başlattığı bir işi tamamlayıp 20.000 Euroluk bir kazancın sahibi 

oluyor. Bu para ile Pirgos’ta bir arsa satın alıyor.  

Ayrılık dönemi boyunca ve boşanma tarihinde Livadia’daki arsanın değeri 150.000 €, 

Deutera’daki arsanın değeri 100.000 € ve Strovolos’taki dairenin fiyatı 200.000 €’dur. Mihalis’in 

Ellini Bankası’na borcu, ayrılık dönemi boyunca ve boşanma tarihinde 120.000 €’dur. Pirgos’taki 

arsanın değeri boşanma tarihinde 20.000 €’dir. Ayrılık ve boşanma öncesi Mihalis’in Yeorgia’ya 

hediye ettiği takıların değeri 30.000 €’dir.  

 

Yeorgia’ya şu konular hakkında tavsiyelerde bulunun:  
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a.  232/1991 Kanunu 14. Maddesi uyarınca, Livadia’daki arsa, Deutera’daki arsa, 

Strovolos’taki daire ve Pirgos’taki arsa için taleplerde bulunabilir mi? 

b.  Bu taleplerin ölçütleri (üst ve alt sınırları) neler olabilir, ve 

c.  Kendisine hediye edilen takılar taleplerini etkileyebilir mi? Bu nasıl gerçekleşebilir? 

(25 puan) 

SORU 2 

 

Maria Helen Ortodoks Kilisesi’nin, Kıbrıs’ta yaşayan Helen Hıristiyan Ortodoks bir üyesidir. 

Joseph Lübnan doğumlu bir Maronit’tir ve bu ülkede yaşamaktadır. Çift Maria’nın Lübnan’a 

gerçekleştirdiği bir seyahat esnasında tanışır.  

Joseph Maria’ya Andre ismi ile kendini takdim eder. Ünlü bir şarkıcı olduğunu ileri sürer. Ayrıca, 

siyasi ve kültürel etkinlikleri nedeniyle fanatik Müslümanlardan tehditler aldığını iddia eder. 

Ülkeden kısa bir zaman zarfı içerisinde ayrılamadığı takdirde fanatikler tarafından öldürülecek. 

Maria’dan kendisi ile evlenmesini talep eder. Bu şekilde Maria ile beraber Kıbrıs’a 

yerleşebilecektir. Maria Joseph’i sadece birkaç hafta tanımaktadır. Bu nedenle tereddüt 

içerisinde kalır. Ancak neticede, ölüm tehditlerini dikkate alarak Joseph ile evlenmeye karar 

verir. Nikah Strovolos Belediyesi’nde kıyılır. Nikah tarihinde Maria 17,5 yaşındadır ve nikah 

ebeveynlerin izni olmaksızın gerçekleştirilir. Nikahtan sonra çift Joseph’in Kıbrıs’ta kiraladığı bir 

evde yaşamaya başlar. 18. Yaş doğum günü tarihinde Joseph Maria’ya şarkıcı olmadığını, 

hiçbir zaman tehditlere maruz kalmadığını ve kendisiyle tanıştığında Kıbrıs’ta başka bir kadın ile 

evli olduğunu ve bu evliliğin boşanma safhasında olduğunu açıklar. Kendisiyle, ilk eşiyle , Maria 

ile yeni evliliğinden iki ay sonra karara bağlanan, boşanma sonrası Kıbrıs’ta kalabilmeye devam 

etmek için evlenmiştir 

Maria’ya herhangi bir şekilde evliliğinin geçerliliğini, hükümsüz, hükümsüz kılınabilir ya da hiç 

var olmayan şekilde, sorgulama seçeneğine sahip olup olmadığı noktasında tavsiyede 

bulununuz. Bu yönde hareket etmek için ne türlü tarihler (zaman dilimleri) söz konusudur? 

(25 puan) 

SORU 3 

 

Marios ve Themis, mensubu oldukları, Helen Ortodoks Kilisesi’nin dini nikahı ile evleniyorlar. 

2013 Ekim’inde, bir fikir ayrılığı esnasında Marios Themis’i tokatlıyor. Themis Mario’ya 
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kendisinden ayrılmak istediğini belirtiyor ve o tarihten itibaren salondaki kanepede uyumaya 

başlıyor. Themis çift için yemek yapmaya devam ediyor ve çift, karşılaştıkları sorunlardan 

bihaber olan anne ve babalara dönük bazı sosyal faaliyetlere beraber katılıyor. Neticede 2014 

Mart’ında Themis evden ayrılıyor ve anne ve babasının evine yerleşiyor. Birkaç hafta sonra 

Marios Themis’in 2012 sonundan itibaren, beraber yaşamaya başlayacağı Yorgos ile ilişkisinin 

bulunduğunu tespit ediyor.  

Boşanmanın gerçekleşmesi için, yukarıda belirtilen faktörler temelinde, Themis ya da Marios’un 

sunabileceği tüm boşanma nedenlerini sunup açıklayınız.  

(25 puan) 

 

BÖLÜM Β 

 

SORU 4 

 

Maria 21 Mihalis ise 30 yaşındadır. Çift 3 seneden beri evlidir. Limasol’da ikamet ediyorlar. 

Maria’nın Niki isminde bir kardeşi bulunmakta. Niki’nin 10 yaşındaki Sotiri ve 7 yaşındaki Kosta 

isminde iki çocuğu var. Niki çocuklarının kocası ile beraber bir trafik kazasında hayatını 

kaybeder. Maria ve Mihalis çocuklar evlatlık edinmeye karar verir.  

(a) İlk etapta hangi prosedürü takip etmeliler? Evlatlık edinme için uygun olduklarına karar 

verilmesi için nereye başvurmaları gerekir? 

(5 puan) 

(b) Maria’nın yaşı Evlatlık Edinme Yasası 19(Ι)/1995’e göre engel teşkil eder mi? 

(5 puan) 

(c) Evlatlık edinme için çiftin uygun olduğuna karar verilirse mahkeme prosedürüne yönelik 

olarak, çocukların evlatlık edinme işleminin sonlandırılması için neler yapmalıdırlar?  

(5 puan) 

(d) Mahkemede kararın açıklanmasından evvel hangi şahısların görüşlerine başvurulacak? 

(5 puan) 
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(e) Mahkemeye sunulan başvuruda kimin/kimlerin ismi bulunacak? Mahkeme hangi Kazada 

olmalı? 

                                                                                                                      (5 puan) 

SORU 5 

Elena ve Kosta Paris’te yaşamakta ve çalışmaktadırlar. Evlidirler ve Vasili ve Hristina isimli iki 

çocukları bulunmaktadır. Vasilis 16 yaşında Hristina ise 12 yaşındadır. Her ikisi de Paris’te 

okula gitmektedir. 15 Aralık 2017 tarihinde, 19.00’da, Kostas ofisinden eve döndüğünde evde 

kimseyi bulamadı. Önceki gece tartıştığı, fiziksel şiddet uyguladığı Elena’ya çocuklarının 

konumlarını öğrenmek için telefon açtı. Yoğun çabalarından sonra eşi telefona ertesi gün cevap 

verdi ve Lefkoşa’da çocukları ile beraber olduğunu ve Paris’e geri dönmeyeceğini belirtti. Kosta 

eşinin anlattıklarına sert bir şekilde tepki verdi. Bu kararın kendisinin fikrinin alınmadan 

uygulamaya geçirildiğini söyledi ve eşinden çocukları ile beraber Paris’e dönmesini talep etti. 

Elena geri dönmemekte ısrarcıdır.  

(a) 11(ΙΙΙ)/1994 Kanunu ile yürürlüğe iren, Uluslararası Çocuk Kaçırma ile ilgili Lahey Anlaşması 

uyarınca Kosta çocukların Paris’e dönmesi için neler yapabilir? 

(5 puan) 

(b) Çocukların Paris’e dönüşü için, babalarının Kıbrıs Cumhuriyeti’ne başvurusunu 

gerçekleşeceği şekli belirtiniz. Mahkemede hangi yöntemi takip edebilir? Hangi Kazanın hangi 

Mahkemesine başvurabilir? 

(5 puan) 

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

uygulanabilecek olan savunmaları açıklayın.  

(5 puan) 

(d) Prosedür her iki çocuk için geçerli olabilir mi?  

(2 ½ puan) 

(e) Mahkemede çocukların görüşlerine başvurulabilir mi? 

(2 ½ puan) 
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(f) Kaçırma prosedürünün karara bağlanmasından evvel Mahkeme annenin ebeveyn 

sorumluluğu(velayeti) başvurusunu görüşebilir mi? 

(5 puan) 

SORU 6 

(a) Anna ve Andrea evli olup iki çocuğa sahiptir. Ayrılma safhasındalar. Andrea yurt dışında 

çalışmaktadır ve çocukları ile teması bulunmamaktadır. Çocukların pasaporta ihtiyacı 

bulunmakta. Pasaportları verecek olan Bölüm her iki ebeveynin onayını talep ediyor. Anna’ya 

pasaportları edinmek için hangi yola başvurmasını önereceksiniz? 

(5 puan) 

 

(b) Yanıtınız Anna ve Andrea’nın evli olmadığı takdirde farklı olacak mıydı? 

(5 puan) 

(c) Refah Ofisinin raporunun ebeveyn sorumluluğu ile ilgili mahkeme prosedüründeki rolü nedir? 

Refah Ofisi’nin bu rolü hangi Kanun ya da Düzenlemeden kaynaklanmaktadır? 

(5 puan) 

(d) Ebeveyn sorumluluğu ile ilgili mahkeme prosedürü ile Kaza Mahkemesindeki sivil prosedür 

arasında fark var mıdır? 

(5 puan) 

(e) Aile Mahkemesi Hakiminin ebeveyn sorumluluğu ile ilgili mahkeme prosedüründe karara 

varması için tek kriter hangisidir? 

(5 puan) 


