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İSVİÇRE MEDENİ KANUNU-NUN
EVLAT ED İNMEYE İLİŞKİN DEĞİŞTİRİLEN
YENİ HÜKÜMLERİ
•

Çeviren: Prof. Dr. Ahmet KILIÇOÖLU
Dördüncü Kısım: Evlat Edinme
A. Reşit Olmayanların Evlat Edinilmesi
I. Genel Koşullan
Madde 264) Bir küçük ancak, evlat edinmek isteyen taraf ından en az iki yıl müddetle bakılmış ve' eğitilmiş olmak ve h1 ve
şartlar kendilerinden evlatl ık ilişkisinin kurulmasının kendi öz
çocuklannın çıkarlannı açı k biçimde zedelemeksizin evlatl ığın
mutluluğunu sağlayacaklarını n beklenilmesi koş uluyla evlat edinilebilir.
İİ. Müşterek Evlat Edinme,
Madde 264 a) Eşler ancak birlikte evlat edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlat edinernezler.
Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmalan veya otuzbe ş yaşını
doldurınuş .bulunmalan zorunludur.
'-e

Eşlerden birinin, iki 3fıl evli olması veya otuzbeş yaşını doldurnıüş olması koşuluyla diğerinin çocuğ
unu evlat edinmesi mümkündür.
ni. Tek Başma Evlat Edinme:
Madde 264 b) Evli olmayan bir kişi otuzbeş yaşını doldurmuş
olması koşuluyla tek başı na evlat edinebilir.
(9 A.Ü.
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Otuzbeş yaşını doldurmuş olan evli bir ki şi, diğer eş in sürekli
olarak temyiz kudretinden mahrumiyeti veya iki y ı ldan fazla bir
süredenberi nerede olduğunun bilinmemesi veya mahkeme kararıyla üç yıldan fazla zamandanberi e şinden ayn ya şamakta olmas ı
nedenleriyle birlikte evlat edinmesinin mümkün olmad ığını kanıtlaması halinde tek ba şı na evlat edinebilir;
PtT. Küçüğün Rıüsı ve Yaşı
Madde 265) Küçük övlat edinenden en az onalt ı yaş küçük olmalıdır.
Küçük temyiz kudretine sahipse, evlat. edinilirken r ızasının
alınması zorunludur.
Küçük vesayet altında ise temyiz kudretine sahip olsa bile, evlat
edinme ancak vesayet kontrol makamlann ın nzası yla mümkündür.
V. Ana-babanın Rızası
t Şekil

Madde 265 a) Evlat edinme küçü ğün ana ve babas ının rızasını
gerektirir.
Rıza, çocü ğun veya ana-babanm oturdukları veya yerle şim
ğvesayet organlannda sözlü veya yaz ılı solayerlerinin bulundu u
rak aç ıklanabilir ve tutana ğ a geçirilebilir.
Bu ır za, evlat edinecekler belirtiime miş veya henüz belli olmasa
dahi geçerlidir.
2. Rızanın Verilme Zaman ı:
Madde 265 b) Rıza, küçüğün do ğumundan alt ı hafta geçmeden
önce verilemez.
Rızadan, verili ş tarihiiı den itibaren alt ı hafta içinde rücu edilebilir.
. ..
Rı za, rücü edildikten sonra yenilenirse, art ı k kesin olarak ba.
.
.
.
ğlay
ıcı hale gelir.
220

.

*

TÜRKIYE BAROLAR BŞBÜÖİ DERGİSL 1995,2

3. Rızanrn Aranmaması
a) Ko şullan
Madde 265 e) Ana-babadan birinin rızası aşağıdaki hallerde
aranma:
15 Kim olduğu, uzun süredenberi nerede oturduğu bilinmiyor
veya sürekli olarak temyiz kudretinden mahrum bulunuyorsa.
2) Küçükle ciddi olarak ilgilenmemekte ise..,
b) Karar
Madde 265 d) Küçük gelecekte evlat edinilmek amac ıyla yerleştirilirse ve ana babadan birinin rızası eksikse, evlat edinen veya aracı bir kurumun talebi üzerine ve kural olarak küçü ğün
yerleştirilmesinden önce, küçüğün ikametgahınıh bulunduğu, yer
vesayet makamı, bu nzanın aranıp aranmamasına karar verebilir.
.
Diğer hallerde bu konuda evlat edinmede usule ili şkin kurallara göre karar verilir..
Ana-babadan birinin, küçükle ciddi olarak ilgilenmemesi nedeniyle nzasının aranmaması halinde, bu konudiki karar kendisine
yazılı olarak bildirilir.
B. Reşitlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi
Madde 266) Altsoyun bulunmamas ı halinde reşit olan veya
kısıtlı kişi aşağıdaki hallerde evlat edinilebilir:1) Bedensel veya zihinsel özrü nedeniyle sürekli olark yard ıma
muhtaç ve evlat dinen oS en az be ş yıldanberi bakıp gözetmekte
işe;
'2) Reşit olmadığı dönemde evlat edinen kişi, ona, en azından
beş yıldanberi bakım gözetmiş ve eğitmişse;
3) Di ğer haklı sebepler mevcut ve evlatlık, ,en azından beş yıldanberi evlat edinenle ev birli ği halinde yaşamışsa.
Evli bir kişi ancak eşinin nzasıyla evlat edinebilir.
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Diğer kişiler için re ş it olmayanlarm evlat edinilmesine ili şkin
kurallar uygulamr.
C. Hükümleri
I. Genel Olarak
Madde 267) Evlatlik evlat edinen çocuklannı n hukuksal durumunu kazanır.
Evlat edinilme anma kadarki evlatl ık ilişkisi son bulur, evlat
edinenle evli olan ana-babaya ili şkin hükümler sakl ıdır.
Evlat edinilme halinde küçü ğe yeni bir isim verilebilir.
H. Uyrukluk
Madde267 a) Reş it olmayan küçük o ana kadarki vatanda şlığı
yerine evlat edinenin vatanda şlığını kazanır.
D. Usulü
t Genel Olarak
Madde 268) Evlat; edinme, evlat edinenin ikametgah ının bulundüğu yerdeki yetkili Kantön Makamlan tarafindan yap ılır.
Evlat edinme için yaz ılı başvuru yap ılmışsa, evlat edinenin
temyiz kudretini kaybetmesi veya ölmesi, di ğer ko şullar bundan
etkilenmediği sürece evlat edinmye engel olmaz.
Başvurudan sonra, küçük. ergin olursa, ko şullarını n daha önceden yerine getirilmi ş olmak kayd ıyla, reşit olmayanların evlat
edinilmesine iliş kin hükümler uygulanır.
H. Araştırma
Madde 268 a) Evlat edinmeye ancak bütün esaslı durum ve
koşullann kapsamlı biçimde bir ara ştınlmasmdan sonra, gerekti-.
ğinde uzmanlara da ba şvurularak karar yenilebilir.
Özellikle evlatlı k ve evlat edinenin ki şiliği ve sağlığı bunların
karşılıklı ilişkileri evlat edinenin e ğitme yeteneği, ekonömik durumlan, evlat edinmenin sebepleri ve evlat edinenlerin aile ili ş222
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kileri, keza bakıp-gözetme ilişkilerinin gelişimi açıklığa kavuşturulmandır.
- Evlat edinenin sitsoyu varsa, onların evlat edinmeyle ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir.
111. Evlat Edinmenin Gizlili ği
Madde 268 b).Evlat edinenler, nzalan bulunmad ıkça, çocuğun
ana-babasına açıklanhmaz.
E. iptali
I. Sebepleri
1. Rızanın Bulunmaması
Madde 269) Yasal neden bulunmaks ızın, rıza, alınmamışsa,
nzası alinınası gereken kişiler, küçüğün yararı bundan dolayı
ciddi bir şekilde zedelenmeyecekse hakimden evlat edinme i şleminin iptaliıii talep edebilirler.
Ana, babanın temyize ba şvurma hakk ı varsa bu davayı açmalan mümkün de ğildir...
2. Diğer Eksildil1er

.

.

Madde 269 a) Evlat edinme diğer önemli eksikliklerden biriyle
sakatsa çıkan olan her ilgili kişi, özellikle hazine ve belediye bunun iptalini talep edebilirler.
Bu eksiklik bu arada ortadan kalkm ışsa veya bunlar nünhaBiran usule ilişkin ise iptal mümkün değildir.
İİ. Dava Açma Süresi,
Madde 269 b) Dava iptal sebebinin ortaya çıkmasından itibaren altı ay ve her halükarda evlat edinme işleminden itibaren iki
yıl içinde açılmalıdır.
F. Evlatlik İşlemlerinde Aracılık
Madde 269 e) Kantonlar ileride evlat' dinecek çocuklara aracılık edenler üzerinde gözetim hakkına sahiptirler.
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• Bu aracılığı meslek olarak veya kendi mesle ği. ile birlikte icra
edenler, önceden izin almak zorundadı rlar; vesayet organlan kanalıyla aracılığa ilişkin kurallar saklıdır. Federal Meclis bu konuda yönetmelik çıkaracaktır.
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