
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Kanununun 5. Maddesi uyarınca sınav) 

HAZİRAN 2017 

AİLE HUKUKU 

 

Lütfen Birinci Kısımdan, yani 1,2 ve 3. sorulardan herhangi iki soru ve İkinci Kısımından, 

yani 4,5 ve 6. sorulardan herhangi iki soruyu yanıtlayınız. Cevaplarınız açıklayıcı 

mahiyette olsun. Tüm sorulara aynı puan verilecektir.  

 

 

BİRİNCİ KISIM 

(BU BÖLÜMDEN HERHANGİ İKİ SORUYA VE İKİNCİ KISIMDAN DA İKİ SORUYA 

YANIT VERMELİSİNİZ) 

 

SORU 1 

Marios ve Hristina mensubu bulundukları Helen Ortodoks Kilisesi’nde, 2010 Ocak 
ayında, dini nikahla evleniyorlar. 2013 Mart’ında Hristina evden ayrılmaya ve kendisiyle 
evlilik dışı ilişki kurduğu Andrea ile birlikte yaşamaya karar veriyor. Andreas ile 
bağından bihaber olan Marios’a evliliğin başından beri bir hata olduğunu ve boşanmak 
istediğini bildiriyor. Marios açıklayıcı bilgi talep ediyor. Sonrasında gerilimli bir diyalog 
vuku buluyor ve bu diyalog esnasında Marios Hristina’yı itiyor. Hristina konuk odasına 
yerleşip evi temizlemeye devam ediyor. Neticede 2014 Temmuz’unda Hristina evden 
ayrılıyor ve kısa bir süre zarfı sonrasında Andreas’ın evine yerleşiyor. Marios bu şekilde 
ilk defa Hristina’nın Andreas ile olan bağından haberdar oluyor.  

Marios ve Hristina’ya boşanma ile ilgili, evliliğin sonlanmasına neden olabilecek, tüm 
gerekçeler (şayet bu gerekçeler mevzu bahis ise) hakkında ayrı ayrı tavsiyede 
bulununuz ve bu gerekçelerin hangi nedenlerden dolayı devreye girdiğini açıklayanız.  

 (25 PUAN) 

 

SORU 2 

Kıbrıslı olan ve doğumundan itibaren Kıbrıs’ta yaşayan Eleni, tatil için Kıbrıs’ta bulunan 

Güney Afrika asıllı Steven ile tanışıyor. Eleni Steven’a âşık oluyor ve Parilimni’deki 

evinde onunla beraber yaşamaya başlıyor. Steven’ın oturma izni bulunmuyor. Bu 

nedenle yetkili merciler sınır dışı etme işlemi başlatıyor. Steven Eleni’ye mafya ile 

önemli sorunlarının olduğunu ve Güney Afrika’ya dönmesi halinde öldürülme 
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tehlikesinin var olduğunu söylüyor. Böylelikle Eleni Steven ile evlenmeye karar veriyor. 

Bu şekilde Steven Kıbrıs’ta oturma izni edinebilecek. Çift Ayia Napa Belediyesi’nde 

kıyılan medeni nikah ile evleniyor. Eleni’nin bilgisi dışında Steven Güney Afrika’da halen 

evliydi ve evliliği boşanma safhasına bulunmakta. Boşanma kararı ise Eleni ile nikahtan 

birkaç gün sonra resmiyet kazanıyor. Nikah tarihinde Eleni 17 yaşında idi ancak nikahın 

gerçekleşmesi ve velilerinin nikâhtan haberdar olmasını istemediği için sahte doğum 

belgesi ibraz edip yaşını bir yaş büyük gösterdi.  Nikahtan kısa bir süre sonra Eleni 

Steven’ın kendisi ile sadece Kıbrıs’ta kalmak, Kıbrıs vatandaşlığı almak ve sonrasında 

temelli olarak İngiltere’ye yerleşmek istediği için evlendiğini öğrendi.  

Eleni’ye nikahın iptalini ya da geçersiz nikah ilanı ya da nikahın gerçekleşmemiş olarak 

tanınmasını talep etmesini sağlayacak nedenler ve harekete geçmesi gereken süre zarfı 

hakkında tavsiyede bulununuz.  

 (25 PUAN) 

 

SORU 3 

 

Kostas Yeorgia ile 2001 Şubat ayında nişanlanıp, birlikte yaşamaya ve nikah 

hazırlıklarına başlıyor. Kostas’ın ve Yeorgia’nın mal varlıkları bulunmuyor. Bir yıl sonra, 

2002 Şubat’ında evleniyorlar. Kostas ve Yeorgia Fizik öğretmenleri olup, özel 

dershanelerde aynı maaş ile çalışmaktalar. Nikahlarından sonra Yeorgia hamile kalıyor 

ve Kostas’a göre işini sonlandırıp, çocuklarını büyütmek için evde kalmayı yeğliyor. 

Hemen sonrasında tümü Kostas’ın üzerinde olan bir kredi ile bir daire satın alıyorlar. 

Kredinin aidatı, ailenin diğer giderlerini karşılayan Kostas’ın maaşından ödeniyor. 

Yeorgia ise evin ve zamanla çiftin sahip olduğu üç çocuğun bakımını üstleniyor. Evlilik 

2016 Aralık ayında çöküyor ve Kostas nihai olarak evden ayrılıyor. Çiftin ayrı olduğu 

dönemde dairenin değeri 120.000 Euro’yu bulurken kredinin tümü ödenmiş durumdadır. 

Bu arada nikahından kısa bir süre sonra Kostas’a teyzesinden bir dükkan miras kalıyor. 

Kostas dükkânı kiraya veriyor ve aidatları Bankaya yatırıyor. Ayrılık döneminde bu 

hesapta 60.000 Euro bulunmakta. Ayrıca, evlilik boyunca Kostas Yeorgia’ya bir araba 

ve değeri 30.000 Euro’ya mücevher hediye ediyor. Ayrılık döneminde Kosta’nın serveti 

120.000 Euro değerindeki daireden, 90.000 Euro değerindeki dükkândan ve bankadaki 

60.000 Euro’dan oluşmaktadır. Yeorgia’nın serveti bir arabadan, Kosta’nın ona hediye 

ettiği mücevherlerden (araba ve mücevherler) 30.000 Euro’dan teşkil olmaktadır. 

Yeorgia’ya 232/91 Nolu kanun uyarınca hakları ile ilgili olarak tavsiyede bulununuz.  

 (25 PUAN) 
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İKİNCİ KISIM 

(BU BÖLÜMDEN HERHANGİ İKİ SORUYA VE BİRİNCİ KISIMDAN DA İKİ SORUYA 

YANIT VERMELİSİNİZ) 

 

SORU 4 

(a) Lütfen ebeveyn sorumluluk kavramını açıklayınız, ne zaman başlıyor, hangi işlevleri 

içeriyor? 

 (5 PUAN) 

(b) Hangi durumlarda ebeveyn sorumluluğu tek bir veli tarafından üstlenilir? 

 (5 PUAN) 

(c) İki velinin ölümü durumunda ya da bir velinin ölümü ve diğer velinin de gerçek 

nedenlerden dolayı ebeveyn sorumluluğunu üstlenemediği durumda ya da yasal işlem 

yapamayacak ya da sınırlı vaziyette yapabilecek durumunda olduğunda ebeveynlik 

sorumluluğunu kim üstlenir? 

 (5 PUAN)  

(d) Reşit olmayan şahısların ebeveyn sorumluluğu ile ilgili karar vermek durumunda 
olduğunda Mahkemeyi neleri dikkate alır? Reşit olmayan şahsın görüşü hangi 
durumlarda Mahkeme tarafından dikkate alınır? 

 (5 PUAN)  

(e) Mahkeme sürecinin tetkik özelliği ne demektir ve diğer yasal işlemlerin uzlaşmaz 
karakteri ile farkı nedir? 

 (5 PUAN)  

 

SORU 5  

(a) Kanun 11 (III) / 1994 onaylanmış olan Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Sivil Yönleri 
Sözleşmesi uyarınca hangi durumlarda çocuğun uzaklaştırılması veya alıkonulması 
yasadışı olarak kabul edilir? 

     (5 PUAN)  

(b) Yukarıda bahsi geçen Sözleşmenin amacı nedir? 

 (5 PUAN)  
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(c) Sözleşmenin 13. Maddesi uyarınca hangi durumlarda Devletin yargı veya idari 

makamından gelen başvuru çocuğun genelde ikamet ettiği ülkeye dönüşünü garanti 

altına almaz?  

 (5 PUAN)  

(d) Lütfen Aile Mahkemesi nezdinde Sözleşme uyarınca bir çocuğun geri dönüşü için 

takip edilen prosedürü, başvuru türünü, başvuruyu kimin yaptığını, itirazda kimin 

bulunduğunu ve mahkeme sürecini açıklayınız. 

 (5 PUAN)  

(e) Sözleşme kapsamında çocuğun geri dönme talebinin reddi bir savunma mıdır ve 

Mahkeme tarafından nasıl ele alınıp incelenir?  

 (5 PUAN)  

SORU 6  

(a) Şahsın ya da şahısların 1995 Evlat Edinme Kanunu 19(Ι)/1995 uyarınca, evlat 

edinme başvurusunda bulunmak için karşılamaları gereken kriterler nelerdir ve kimler 

başvuruda bulunabilir?  

 (5 PUAN)  

(b) Yukarıdaki kanunun 4. Maddesi uyarınca bir evlat edinme kararı için kimin onayı 
gereklidir? 

 (5 PUAN)  
 

(c) Onay ne zaman geçersiz kılınabilir? 

 (5 PUAN)  
 

(d) Yukarıdaki kanunun 5. Maddesi uyarınca Mahkemenin tatmin olması ve evlat 

edinme kararı vermesi için karşılanması gereken şartlar nelerdir 

     (5 PUAN)  
 

(d) Kanunun 22. Maddesi uyarınca evlat edinmenin sonuçları nelerdir? 

 (5 PUAN)  
 

 

 


