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DAVANIN KONUSUZ KALMASI
MİRAS HAKLARI
BOŞANMA DAVASI SÜRERKEN DAVACININ ÖLMESİ

( 4721 s. MK m. 181 )

ÖZET
Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer
eşin kusurunun ispatlanması halinde Türk Medeni Kanununun 181. maddesi hükmü uygulanır" hükmü
yer almıştır. Eşlerden birinin ölümü halinde boşanma davası konusuz kalır. Ancak ölen eşin mirasçıları
kusur belirlemesi açısından davaya devam edebilirler. Bu halde davaya devam etmek istediklerini
temyiz dilekçesi ile açıklayan davacı mirasçılarının talebi nedeniyle davalının kusurunun belirlenmesi
yönünden karar verilmesi gerekirken, davaya davacının mirasçıları da dahil edilip kusur belirlemesi
yönünden devam edip etmeyecekleri saptanmadan Hukuk Muhakemeleri Kanununda "davanın
düşürülmesi" şeklinde bir hukuki düzenlemenin bulunmadığı gözetilmeden davacının vefatı nedeniyle
davanın düşürülmesine ilişkin karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve
numarası gösterilen hüküm davacı erkek mirasçısı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği
görüşülüp düşünüldü:

Davacının, yargılama sırasında 25.03.2014 tarihinde öldüğü anlaşıldığından dava konusuz kalmıştır.
Davacı mirasçılarının davaya devam etme hakları vardır. Türk Medeni Kanununun 181. maddesinde
"Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme
bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler.

Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin
kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır" hükmü yer almıştır. Eşlerden birinin
ölümü halinde boşanma davası konusuz kalır. Ancak ölen eşin mirasçıları kusur belirlemesi açısından
davaya devam edebilirler. Bu halde davaya devam etmek istediklerini temyiz dilekçesi ile açıklayan davacı
mirasçılarının talebi nedeniyle davalının kusurunun belirlenmesi yönünden karar verilmesi gerekirken,
davaya davacının mirasçıları da dahil edilip kusur belirlemesi yönünden devam edip etmeyecekleri
saptanmadan Hukuk Muhakemeleri Kanununda "davanın düşürülmesi" şeklinde bir hukuki düzenlemenin
bulunmadığı gözetilmeden davacının vefatı nedeniyle davanın düşürülmesine ilişkin karar verilmesi usul
ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek
halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 02.06.2016 (Per.)
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