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İsviçre`de evlilik hakkında genel bilgiler: Yasal düzenlemeler ve Yükümlülükler 

Bu yazı, İsviçre’de evlilik süresince geçerli olan yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere kısaca bir bakış 

sağlamaktadır. Kesinlikle bu hususların yasal bir bağlayıcılığı yoktur. Belirleyici olan nihayetinde kanun 

hükmüdür. 

Bu bilgi kavuzunu veren İsviçre`deki evlendirme daireleri, yurtdışındaki İsviçre temsilcilikleri veya İsviçre 

Konfederasyonu Nüfus Dairesi bu hususta, kapsamlı bir danışmanlık görevinde bulunmak zorunda 

değildir. Burada yer alan bilgiler ile ilgili sorularınız için lütfen bir hukuk danışmanına başvurunuz. 

(Danışmanlık bürosu, avukat, noter vb.) 

 

İsviçre`de evlilik ile ilgili yasal düzenlemeler ve yükümlülükler 

Aşağıda İsviçre kanunlarına göre evlilik ile ilgili en önemli yasal düzenlemeler ve yükümlülükler yer 

almaktadır. Sıralama rasgele yapılmış olup bütün bilgileri kapsamamaktadır: 

 Evlilik ancak 18 yaş itibariyle mümkündür: İsviçre`de evlilik yaşı kadınlar ve erkekler için 

18`dir. Her iki tarafın da ancak 18 yaşını doldurmasının ardından evlilik gerçekleşebilir.   

 Her kadın ve erkek eşini özgürce seçebilir, hiç kimse evliliğe zorlanamaz: Evlilik taraflar 
arasındaki özgür iradeye dayanmaktadır. Kimse özgür iradesi dışındaki bir evliliğe zorlanamaz.  

 Evlilik eşlerde sadakati ve yardımlaşmayı yükümlü kılar: Eşler,  evlilik birliğinin iyiliği için 

hareket eder ve birbirlerinin kişiliğine saygı duyarlar. Hiçbir eş diğer eşin iradesine ve isteğine 
karşı hareket etmez.   

 Kadın ve erkek için her konuda eşit haklar: Evlilikte eşler eşit söz hakkına sahiptir. Her eşin 
fikri aynı öneme sahiptir.  

 Evlilikteki görev dağılımı ile ilgili ortak uzlaşma (ev dışındaki işler, ev işi): Her iki taraf eşit 

haklara sahip olduğundan, cinsiyete dayalı bir görev paylaşımı yoktur. Evlilikte ortaya çıkan 
görevler, ortak görevlerdir. Eşler kendi aralarında kimin hangi görevi üstleneceği konusunda 
uzlaşmaya varırlar. 

 Ailenin ekonomik geçimini ortaklaşa sağlamak: Burada da cinsiyete dayalı bir görev dağılımı 
yoktur. Eşler ailenin ekonomik anlamdaki geçimi için yükümlülük altındadırlar. Yine eşler kendi 
aralarında ailenin geçimi için kimin ne kadar katkısı olacağı ile ilgili bir anlaşmaya varırlar.    

 Çocuklar için müşterek yükümlülük: Her iki eş, çocuklara bakmaya, onları eğitmeye ve onları 

tehlikelerden korumaya zorunludur.  

 Evlilik içerisinde şiddet yoktur: Her kim eşini döver veya kötü davranırsa suç islemiş olur. 
Eşlerin birbirlerine fiziksel şiddet uygulama hakkı yoktur. 

 Eşlerden birinin evlilik yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde diğer eşin yasal koruma 
talep etme hakkı vardır: Eşlerden biri eğer aileye karşı yükümlülüklerinden birini yerine 
getirmiyor veya esler evlilik birliği için önemli olan bir hususta uzlaşamıyorlarsa beraber veya 
ayrı ayrı mahkemeden aracılık talep edebilirler. 

 Herkesin boşanma hakkı vardır: Evlilikler boşanma ile sonlandırılabilir. Eğer her iki tarafa da 
boşanmak istiyorsa, mahkemeye bunun için müracaat edebilirler. Eğer taraflardan sadece birisi 
boşanmak istiyorsa, boşanmayı isteyen taraf bunun için mahkemeye müracaat edebilir. 

 


