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KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Kanunu 5. maddesi uyarınca sınav) 

Şubat 2019 

 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ MEDENİ SUÇLAR 

(6 sorudan 4'ü cevaplandırılmalı) 

 

Soruların rakamsal sırasını takip edin. Yani 1. sayfada 1. soruya, 2. sayfada 2. 

soruya v.s. yanıt verin. 

   

Bir soruya cevap vermediğiniz takdirde yanıtlayacağınız sorunun bulunduğu 

diğer sayfaya ilerleyeniz.  

 

3, 4, 5 ve 6. sorularda HER SUAL İÇİN CEVABINIZ BİR SAYFAYI GEÇMEMELİ  

 

-------------------------------------- 

Soru 1  

(Puanlama: 5 doğru cevap 25 puan, dört doğru cevap 19 puan, 3 doğru cevap 

13 puan, 2 doğru cevap 7 puan, 1 doğru cevap 1 puan) 

YALNIZCA gerekçelendirmeden Doğru ya da Yanlış olarak cevaplayınız.  

 

1. Genelde özel rahatsızlık (çevreye rahatsızlık verme) sanığın kendi mülkiyetini 

yasal olarak kullandığı durumlarda meydana gelir.  

2. Saldırı medeni suçu için saldırı kasıtlı olmamalı, ancak amaç veya hasar kanıtı 

gereklidir. 

3. Kötü niyetli kovuşturma medeni suçunda, "kovuşturma" terimi yargılamanın katı 

anlamında yorumlanır. 

4. 148. Başlık büyük bir gelişmeye işaret eder. Eylem ve davranışları medeni (sivil) 

suç olarak belirlemiş, geçerli hukukun kaidelerini kodlamıştır. Ancak kapsamlı 
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değildir. Mahkemeler Kıbrıs Hukuku kapsamında olmayan durumlar için yorum 

için ortak hukuka başvurur.  

5. Tedavi hakkı ya da medeni (sivil) suç ile ilgili herhangi bir sorumluluk sadece 

kanunen verilir.  

 

Soru 2 

(Puanlama: 5 doğru cevap 25 puan, dört doğru cevap 19 puan, 3 doğru cevap 

13 puan, 2 doğru cevap 7 puan, 1 doğru cevap 1 puan) 

YALNIZCA gerekçelendirmeden Doğru ya da Yanlış olarak cevaplayınız.  

 

1. Özel rahatsızlık medeni suçu kapsamındaki yaşam konforlarına müdahale için 

tazminat durumlarında, kişisel yaralanmalardan kaynaklanan konfor kaybı için 

tazminat ilkeleri orantılı olarak uygulanabilir 

 

2. Davacının topraklarına müdahale alışkanlık şeklinde vuku bulması özel 

rahatsızlık medeni (sivil) suçunun bir bileşeni değildir. 

    

3. Yasadışı bir eylem gerçekleştirdiğini bilen bir kişi, tazminat için adli makamlara 

başvurmamalıdır. Yasa dışı eyleme katıldığı için de sahtekarlık sivil suçu için 

tazminat hakkı bulunmamaktadır.  

 

4. Birleşmiş Milletler Diplomatları ve Üyeleri Kıbrıs'ta sivil suçlardan dolayı 

yargılanabilir.  

 

5. Yasadışı tutukluluk medeni suçunda mağdur tutukluluğunun farkında olmalı ve 

sarhoşken, uyurken ya da kendisinde değilken yasadışı olarak gözaltına alınması 

söz konusu olamaz. 
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Soru 3 

 

  Α.  Limasol Belediyesi kentin merkezi meydanına prefabrik bir kiosk(büfe) 

yerleştiriyor. Bu iş yerini bir yıllığına A’ya kiralıyor. A söz konusu büfeyi hayırsever 

maksatla kullanıyor ve kontratın sona ermesinden sonra B’ye tahsis ediyor. B 

prefabrik alanı bakkal ürünleri satmak için kullanıyor. Limasol Belediyesi ısrarla 

B’den alanı boşaltmasını talep etti. Ancak kendisi bunu kabul etmedi. Bu 

gelişmeden sonra Limasol Belediyesi B’ye karşı prefabrik yapıya yasadışı müdahale 

medeni (sivil) suçu suçlamasıyla Limasol Kaza Mahkemesinde dava başlatıyor. 

Davanın başarı ihtimali nedir? 

 (15 puan) 

 

  Β. Kullanım Kaidesi (user principle) temelinde Mahkemeden, Davacının avukatı 

olarak, yasadışı müdahale medeni (sivil) suçu için tazminat talep ediyorsunuz. 

Ayrıntılı olarak sanığın davacının bir dairesini yasadışı bir şekilde kullandığını öne 

sürüyorsunuz -davası 6 aylık bir dönem boyunca müşteriniz. Müdafaa avukatı, 

davalının savunması çerçevesinde, tazminatın azaltılması gerektiğini iddia ediyor.  

Zira dairenin piyasa kira değeri gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde düşmüştür. 

Bu müdahaleleri dairede yasadışı olarak kaldığı süre zarfında davalı 

gerçekleştirmiştir. Kanun temelinde meslektaşınızın tezini yorumlayınız 

                                                                                                           (10 puan) 

 

Soru 4 

 

Bir öğretmen, Limasollu İna Kokkinidou, yakın dönemde Baf’ın dağlık bölgesindeki 

köye öğretmen olarak atandı. Eskiden bir rock grubunun lideriydi ve o dönemde 

saçında belirgin şekilde boyanmış beş saç ipliği bulunmaktaydı. Çok iyi bir 

öğretmendi ve öğrencileri tarafından sevilmekteydi. Birkaç gün evvel söz konusu 
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öğretmen kaygılı bir şekilde sizleri ziyaret ediyor. Elinde Baf’ın yerel bir 

gazetesinin, Okul Aile Birliği tarafından imzalanan, "genç çocukları, onları yok 

etmek için aşırı yollara götüren pembe bir figür" hakkında kötü niyetli bir yorumu 

içeren bir haber kupürü bulunmaktadır. Öğretmen, yayının, adını vermeden, 

kendisine hakaret ettiğini düşünmektedir ve sizden tavsiye talep eder.    

148. Başlığın hakaret sivil suçunun kurucu unsurları uyarınca cevap veriniz.  

Hakaret sivil suçu davaları için 148. Başlık 19. Maddede hangi özel savunmalar 

yer alır? 

Ayrıca iftira (libel) ve kötüleme (slander) arasındaki farklara değininiz. 

                                                                                                                    (25 puan) 

Soru 5 

 

A’nın Kokkinotrimithia’da bir at çitliği bulunmaktadır. Atları at yarışlarına katılmak 

üzere eğitmektedir. A’nın gözetiminde olan bir at, saldırganlaştı, kontrolden çıktı ve 

çitliğin açık kapısından geçerek çevredeki alanda kontrolsüz bir biçimde koşmaya 

başladı.  

       At bu durumdayken bir ana yol arterine girdi ve B’nin yönetimindeki bir araçla 

çarpıştı. Çarpışma nedeniyle B’nin aracında hasar oluştu ve B yaralandı.  

B’nin avukatı olarak A hakkında sebebiyet verdiği hasar için dava açıyorsunuz. 

A’nın avukatı savunmasında müvekkilinin sorumluluğu bulunmadığını öne sürüyor. 

Zira atın saldırganlaşması önceden kestirilebilen ve önlem alınması gerektiren bir 

durum değildi.  

Meslektaşınızın bu tezlerini hukuk tarafından belirlenen evcil hayvanı barındırma 

sorumluluğu temelinde yorumlayınız.  

Ayrıca yol ihmalinin ne olduğunu açıklayınız. Bir yolda araç kullanan şahsın yol 

davranışlarını ölçme kriteri nedir? Tecrübeli ve tecrübesiz sürücü arasında 

sorumluluk derecesi açısından bir fark mevcut mudur?  

(25 puan) 
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Soru 6 

 

       Α.  A yapay bir parke ile bahçesini yükseltti. Sonuç olarak yağmur suları birikmeye 

başlandı. Bu sular komşu B’nin avlusuna ve duvarlarına akmaya başladı. B A hakkında, 

İngiliz mahkemelerindeki Ryland’s v. Fletcher davasında belirlenen sıkı sorumluluk 

prensibi (strict liability) temelinde dava başlattı. Yağmur sularının birikmesi ve bahçesine 

akması sonucunda kendi mülkiyetinde zarar meydana geldiğini savundu.  

Davanın başarılı olma ihtimalini sıkı yükümlülük kuralının uygulama koşulları temelinde 

yorumlayınız.  

                   (15 puan) 

 

         Β.  Siyasi davalarda genel kural, kanıt yükünün davacıda bulunduğudur.  İhmal ile 

ilgili olarak 148. Başlık yukarıdaki kuralın istisnası olan dört durum içerir. Bu istisnalar ile 

hangi maddeler alakadardır ve her biri neleri içerir?  

(10 puan) 

                

    

       Lemonia Kaoutzani                                                                                

  Sınav sorumlusu 

 


