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<<Amblem> 

 

Bağımsız ve Hansa Kenti Hamburg  

Adli Makam 

 

 

Aile davalarında verilen yabancı mahkeme kararlarının 

tanınması için açılacak davalara ilişkin açıklamalar 

 

 

1.) Aile davalarında verilen yabancı mahkeme 

kararlarının tanınması 

 

Kamu hukuku ve devletler hukukunun genel ilkelerine 

göre, kararlar ve benzeri devlet tasarrufları prensip 

olarak sadece verildikleri ülke dahilinde doğrudan 

hukuki sonuç doğururlar. Devletlerarası sözleşmelerle 

bağlı olmadıkları takdirde diğer devletler, bu yabancı 

devletin hâkimiyet tasarrufunu tanıyıp tanımamakta ve 

hangi koşullar altında tanıyacağını belirlemekte 

bağımsızdırlar. Dolayısıyla, boşanma kararları da 

devletler hukukuna göre ilk etapta sadece verildiği 

ülkede geçerlidir. Boşanmanın Alman hukuk sahası için de 

geçerli olabilmesi için resmî olarak tanınması gerekir. 

 

 

2.) Tanıma davası: 

 

Adli makam, tanıma davasında boşanma evraklarının 

sahiciliği ve içeriğinin (krş. Madde 10) yanı sıra, 

yabancı mahkemenin/yabancı devletin ilgili boşanmada 

uluslar arası yetkiye sahip olup olmadığını da 

incelemelidir. Bu bağlamda, evlenme ve boşanma esnasında 

eşlerin uyrukları ve ikamet yerleri de önem 

taşımaktadır. Boşanmada yabancı mahkemenin/yabancı 

devletin yetkili olduğu anlaşılırsa, ikinci adım olarak 

kararın söz konusu ülkenin aile hukukuna uygun verilip 

verilmediği incelenir. 

 

 

3.) Yasal esaslar: 

 

Aile davalarında yabancı bir mahkemenin vermiş olduğu 

kararın resmî olarak tanınmasında, Aile Davaları ve 

Çekişmesiz Yargı İşlerine Dair Kanun'un 107. maddesi 

esas alınır. Aile işlerinde devlet kararlarının 

tanınması ise Aile Davaları ve Çekişmesiz Yargı İşlerine 

Dair Kanun'un 98 ve 109. maddeleri, Almanya'nın da 

imzalamış olması halinde devletler hukuku sözleşmeleri 

veya iki taraflı devlet sözleşmelerine tabidir. 
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Özel boşanma kararları olarak adlandırılan kararların 

tanınmasında aranan koşullar, Alman Medeni Kanunu'nu 

Düzenleyici Kanun'un 17. maddesi ile 14. maddesine göre 

belirlenir. 

 

Yaşam ortaklığı davalarında verilen yabancı kararlar, 

Aile Davaları ve Çekişmesiz Yargı İşlerine Dair Kanun'un 

107. maddesi bağlamında kararlar olmadığından, söz 

konusu mevzuata göre tanıma usulüne tabi değildir. 

 

 

4.) Hamburg adli makamlarının yetkisi 

 

Hamburg adli makamları aşağıda belirtilen durumlarda 

tanıma kararı için yetkilidir: 

 

a) Boşanmaya hükmolunan evlilikte eşlerden birinin mutat 

ikametinin tanıma davası esnasında Hamburg'da olması, 

 

b) Boşanmaya hükmolunan evlilikte eşlerden hiçbirinin 

mutat ikametinin Almanya'da olmaması, ancak Hamburg'da 

yeni bir evliliğin akdolunacak olması. 

 

Boşanmaya hükmolunan evlilikte eşlerden hiçbirinin mutat 

ikameti Almanya'da değilse ve Almanya'da yeni bir 

evlilik de akdolunmayacaksa, Berlin Adalet Kurulu 

İdaresi yetkilidir. 

 

 

5.) Dilekçe: 

 

5.1) Dilekçe hakkı: 

 

Karar ancak dilekçeyle talep üzerine verilir. İlgili 

eşlerin yanı sıra, medeni halin açığa kavuşturulmasında 

yasal menfaati olduğunu kanıtlayan herkes dilekçe 

hakkında sahiptir (örneğin ardıl evliliklerde eşler veya 

mirasçılar). 

 

 

5.2) Dilekçenin sunulması: 

 

Dilekçe yazılı olarak ya da nüfus idaresi veya Hamburg 

Adli Makamı'nda tutanağa geçirilecek beyanla 

sunulabilir. 

 

Dilekçe yazılı olarak sunulacaksa, bunun için öngörülen 

ve Hamburg kentindeki evlendirme memurluklarından 

/Hamburg Adli Makamı'ndan temin edilebilen formlar 

kullanılmalı ve dilekçe gerekli evraklarla birlikte 

(bkz. Madde 8 ve 9) Hamburg Adli Makamı'na sunulmalıdır. 
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Hamburg Adli Makamı'na sunulan dilekçeler, 

 

Justizbehörde Hamburg, Drehbahn 36, 20354 Hamburg 

(Bayan Schwarz / Oda 424 / Telefon 428 43 1799) 

E-Posta: Susanne.Schwarz@justiz.hamburg.de) 

(Bayan Brenken/ Oda 423 / Telefon 428 43 1742) 

E-Posta: Sabina.Brenken@justiz.hamburg.de) 

Faks: 428 43 3866 

 

adresinde pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri saat 

09.00 ile 13.00 arası sunulabilirler. 

 

Dava boyunca yapılacak bütünleyici açıklamaların yazılı 

olarak sunulmaları gerekir. 

  

 

6.) Tanımanın geçmişe etkisi ve kapsamı: 

 

Yabancı boşanma kararının tanınmasıyla, evlilik 

Almanya'da da yabancı devlette kabul edilen boşanma 

tarihi itibarıyla geçmişe etkili olmak üzere boşanmış 

sayılır. Aile Davaları ve Çekişmesiz Yargı İşlerine Dair 

Kanun'un 107. maddesine göre eyalet adli idaresinin 

vereceği karar sadece boşanmayı kapsar. Yabancı kararda 

boşanma sonrası işlere ilişkin olası düzenlemelere 

dokunulmaz. Boşanma sonrası işler örneğin nafaka, 

velayet ve emeklilik hakları denkleştirmesine ilişkin 

düzenlemelerdir. Bu konularda ihtilaf veya ayrıca 

düzenleme ihtiyacı varsa, hukuk mahkemeleri yetkilidir. 

 

 

7.) Tespit kararının mahkemece incelenmesi: 

 

Hamburg Adli Makamı'nın tespit kararına karşı, Hansa 

Birliği Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne sunulacak dilekçeyle 

kararın mahkemece incelenmesi talep edilebilir (Aile 

Davaları ve Çekişmesiz Yargı İşlerine Dair Kanun'un 107. 

maddesi 5-7. fıkrası). Dilekçe süreye bağlıdır. 

 

 

8.) Harç: 

 

Tanıma davası harca tabidir. Harç en az 10 Avro ile en 

çok 300 Avro arasındadır. Harcın tutarı somut davadaki 

duruma bağlıdır. Harç belirlenirken özellikle idari 

külfet, meselenin taraflar için önemi ve davacının 

ekonomik durumu dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda 

davacının nafaka yükümlülüğü de dikkate alınır. Tanıma 

kararı tekrar evlenmek için gerekliyse ve davacı 

herhangi bir gelire sahip değilse, davacının geçiminin 

nişanlısı tarafından  

 

mailto:Susanne.Schwarz@justiz.hamburg.de
mailto:Sabina.Brenken@justiz.hamburg.de
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temin edildiğinden hareket edilerek, nişanlısının geliri 

harç tespitinde esas alınır. 

 

 

9.) Sunulması gereken evraklar: 

 

 Kesinleşme hükmünü (şayet veriliyorsa) ve mümkün 

oldukça hâl ve keyfiyet ile karar gerekçelerini içeren 

yabancı kararın tam sureti veya onaylı fotokopisi 

 Kararın etkili olması için gerekli olan ülkelerde 

kararın sicile kaydedildiğine dair kanıt 

 Evlenmeyi kanıtlayan belge (örneğin evlilik cüzdanı, 

aile cüzdanı, boşanan evliliğe ilişkin evlenme kayıt 

örneği) 

 Uyruğu kanıtlayan belge (örneğin boşanan eşlerin 

pasaportlarının onaylı fotokopisi) 

 Yabancı dildeki tüm evrakların Almanya'da yeminli bir 

tercüman tarafından tercümesi; İngilizce olan 

evrakların tercümesi prensip olarak gerekmez 

 Boşanan eşlerden hiçbirinin Hamburg'da ikamet ediyor 

olması halinde Hamburg'da kıyılacak evliliği 

kanıtlayıcı belgeler 

 Davacının gelirini kanıtlayıcı belgeler 

 Dilekçe şayet bir vekil tarafından sunulacaksa, yazılı 

vekâlet 

 

Yukarıda açıklanan belgeler mutlaka gereklidir. Başka 

evrakları isteme hakkı saklıdır. 

 

 

10.) Sunulacak evrakların şekli: 

 

Her belgenin karakteristik unsuru ispat kuvvetidir. 

Yabancı devletlerin belgeleri prensip olarak bir Alman 

makamının bağımsız delil takdirine tabidir. Belgelerin 

incelenmesi ve belgede belirtilen medeni hal işleminin 

kanıtlanması, ancak belgelerin asıllarının, suretlerinin 

ya da onaylı fotokopilerinin adli makama sunulması 

halinde mümkündür. Suret veya tasdik şerhi, belgeyi 

düzenleyen makam tarafından yapılmalıdır. 

 

Yabancı devletin makam yapısı ve organizasyonu ile 

öngörülen belge şekli Alman makamları tarafından genelde 

bilinmediğinden, yabancı resmî evraklarda sahicilik 

tahminini destekleyici dayanaklar eksiktir. Bu nedenle, 

zamanla uluslararası evrak münasebetlerinde yabancı 

resmî evrakların sahiciliğini evrağın düzenlendiği 

ülkedeki konsolosluğa onaylatma olanağı 

geliştirilmiştir. Bu onay türü için "legalizasyon" 

kavramı yerleşmiştir. 
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Legalizasyon (Konsolosluk Hizmetler Yasası'nın 13. 

maddesi 1 ve 2. fıkrası), evrağın kullanılacağı ülkenin  

konsolosluğu ya da diplomatik temsilciliği tarafından 

 

a) evrak üzerindeki imzaların gerçek olduğunun, 

b) imzalayan kişinin resmî evrak düzenleme hakkına sahip  

 

olduğunun onaylanmasıdır. Legalizasyon yoluyla üst onayı 

kolaylaştırmak için bazı ülkeler, yabancı resmî 

belgeleri legalizasyondan muaf kılan 05.10.1961 tarihli 

Lahey Anlaşması'nı akdetmişlerdir. Buna göre, sözleşen 

ülkeler legalizasyon yerine anlaşmanın 3. maddesi 1. 

fıkrası gereğince Apostille (tasdik şerhini) 

kullanmaktadırlar. Tasdik şerhi, belgenin hazırlandığı 

ülkede yetkili makam tarafından verilir. 

 

Legalizasyon ya da apostille (tasdik şerhi) sunma 

yükümlülüğü davacıya aittir. 

 

 

10.1) Aşağıda belirtilen ülkelerde düzenlenen evraklar 

için prensip olarak legalizasyon istenir: 

 

Mısır / Bolivya / Brezilya / Şili / Çin / İran / Yemen / 

Ürdün / Lübnan / Madagaskar / Fas / Moldova Cumhuriyeti 

/ Peru / Zimbabwe / Singapur / Suriye, Arap Cumhuriyeti  

/ Tayland / Tunus 

 

10.2) Aşağıda belirtilen ülkelerde düzenlenen evraklar 

için prensip olarak legalizasyon istenir 

 

Andora /Antigua ve Barbuda / Arjantin / Ermenistan / 

Avustralya / Bahamas / Barbados / Belize / Bosna Hersek 

/ Botswana / Brunei Darüsselam / Bulgaristan / Dominik 

Cumhuriyeti / Ekvador / El Salvador / Estonya / Fiji / 

Finlandiya / Gürcistan / Grenada / Honduras / İrlanda / 

İsrail / Japonya / Kap Verde / Kazakistan / Kolombiya / 

Hırvatistan / Lesotho / Letonya / Litvanya / Lüksemburg 

/ Malawi / Malta / Marshall Adaları / Mauritius / 

Makedonya / Meksika / Montenegro / Namibya / Yeni 

Zelanda / Niue / Panama / Romanya / Rusya Federasyonu / 

Samoa / San Marino / Sırbistan / Seyşel Adaları / 

Slovakya / Slovenya / St. Kitts ve Nevis / St. Lucia / 

St. Vincent ve Grenadinler / Güney Afrika / Güney Kore / 

Surinam / Swaziland / Tonga / Trinidad ve Tobago / 

Türkiye / Çek Cumhuriyeti / Ukrayna / Macaristan / 

Vanuatu / Venezüella / Amerika Birleşik Devletleri / 

Beyaz Rusya (Belarus) / Kıbrıs 
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10.3) Belgelerin resmî yardımlaşma yoluyla incelenmesi 

 

Dışişleri Bakamlığı'nın değerlendirmesine göre evrak 

niteliğinde legalizasyonu artık yapılamayacak derecede 

ağır kusur ve eksikler olan belgeler için özel 

direktifler geçerlidir. Bu belgeler genelde resmî 

yardımlaşma yoluyla Alman dış temsilciliği tarafından 

sahicilik ve içerik bakımından doğruluk açısından 

incelenir. Bu husus özellikle Ghana, Pakistan, Hindistan 

vs. için geçerlidir. Birkaç yüz Avro tutabilen oluşan 

masraflardan davacı sorumludur. Bu konuya ilişkin Alman 

Büyükelçilikleri'nin özel bilgi pusulaları mevcuttur. 

Uluslararası evrak trafiğine ilişkin duyurulara 

www.auswaertiges-amt.de internet sitesinin başlangıç 

sayfasında Konsolosluk Bilgileri / Belgeler ve Onaylar / 

Uluslararası Belge Trafiği / Almanya'da Kullanılacak 

Yabancı Resmî Belgeler / Evrak Trafiği: Bilgi Pusulaları 

altında ulaşabilirsiniz. 

 

 

11.) Dava süresi: 

 

Dava süresi, inceleme için gerekli tüm verilerin mevcut 

olup olmadığı ve gerekli evrakların öngörülen şekilde 

(bkz. madde 8 ve 9) sunulup sunulmadığına bağlıdır.  

 

Dava süresi aşağıda belirtilen durumlarda uzar: 

 

a) Davacının eski eşinin dinlenmesi: Dilekçeyi sunmamış 

olan eski eşe tanıma davasında dinlenme hakkı 

tanınmalıdır. Bu nedenle tanıma dilekçesi kendisine görüş 

bildirmek üzere iletilmelidir. Eski eşin güncel ve tam 

adresi bu yüzden dilekçede belirtilmeli ya da adresi 

tespit etmek için davacı tüm yolları denemiş olmalıdır. 

 

b) Yabancılar dosyasının ya da başka dosyaların celbi, 

 

c) Hal ve keyfiyetin daha da aydınlatılması için 

soruşturmaların yürütülmesi. 

 

Tam ve usulüne uygun sunulan evrakların adli makama 

ulaşması ile tespit kararının verilmesi arasında genelde 

yaklaşık 3 ay geçer. İlgili soruşturmaların yürütülmesi 

(örneğin madde 10.3 uyarınca evrakların incelenmesi) 

işlem süresini uzatabilir. 

 

 

12.) Eşlerin vatandaşlık bağıyla bağlı oldukları ülkenin 

vermiş olduğu karar 

 

Aile Davaları ve Çekişmesiz Yargı İşlerine Dair Kanun'un 

107. maddesi 1. fıkrası 2. bendine göre, her iki eşin de  

http://www.auswaertiges-amt.de/
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boşanma esnasında vatandaşı oldukları tek ülke olan 

ülkenin mahkemesi ya da resmî makamı tarafından 

boşanmaya hükmolunmuş olması halinde, yabancı bir 

kararın tanınması adalet eyalet idaresinin tespitine 

bağlı değildir. 

  

Alman mahkemeler ve Alman makamlar, örneğin evlendirme 

daireleri, kendi kararları için önem teşkil etmesi 

halinde, eşlerin vatandaşlık bağıyla bağlı oldukları 

ülkenin vermiş olduğu bir kararda boşanma hükmünün 

tanınması ya da eşlerin vatandaşı oldukları ülkenin 

resmî bir makamı tarafından boşanmış oldukları 

hususlarını bizzat incelemelidir. 

 

 

 

Son güncelleme: 01.01.2011 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


