
 

 

KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Kanunu 5. maddesi uyarınca sınav)  

 
        Şubat 2018 

 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - SİVİL SUÇLAR 

(6 sorudan 4'ü cevaplandırılmalı) 

 

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

soruya v.s. yanıt verin 

Soruya cevap verdikten sonra cevaplayacağınız suali içeren sonraki sayfaya 

ilerleyin.  

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

 

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

Soru 1 

Aşağıdakilerle hem fikir misiniz? Yoksa değil misiniz? - SADECE açıklamada 

bulunmaksızın Doğru ya da Yanlış olarak yanıt verin.  

 

1. Davalı sivil suç teşkil eden saldırı nedeniyle kurbanın maruz kaldığı zararların, zararın 

ön görülüp görülememesinden bağımsız olarak, tümünden sorumludur. Bu sivil suça 

özel olarak örnek teşkil edici, artırıcı cezai tazminat uygulanmasından bağımsız olarak, 

bu tür tazminatlar meydan okuma durumunda verilmez.  

(5 puan) 

 

2. Yasadışı gözaltı sivil suçu özel zararın kanıtı olmadığı durumlarda bile kendiliğinden 

dava konusu olabilir. Genellikle görülen tazminatlar gerçek zarar teşkili ile bağlantılı 

değildir. Tazminat kişiliğe saldırı ile ilgilidir. 

(5 puan) 
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3. Vardiyasının bitiminden sonra evine giderken, taksi şöförü birahaneye uğrayıp, 

birahane çıkışı dikkatsiz araç sürer ve kazaya neden olursa, bu durumda işveren ilkesel 

olarak sorumludur (liable as principle).  

(5 puan) 

 

4. (Çevreye rahatsızlık veren) Sıkıntının başka kaynaklardan kaynaklanan diğer 

sıkıntıların var olduğu bir bölgede doğması durumunda o zaman bu rahatsızlık özel 

sıkıntı (rahatszlık) durumu teşkil etmez.  

(5 puan) 

 

5. Kötü niyetli kovuşturma ile ilgili dava, cezai soruşturma başlatan yetkili merciye bilgi 

arz eden kişi hakkında başlatılamaz.  

(5 puan) 

 

Soru 2 

Aşağıdakilerle hem fikir misiniz? Yoksa değil misiniz? - SADECE açıklamada 

bulunmaksızın Doğru ya da Yanlış olarak yanıt verin.  

 

1. (Çevreye rahatsızlık veren) Sıkıntı için şu durum savunma teşkil etmez: Davalı 

davacıyı bağlayan ve davalının yararına olan bir anlaşma temelinde hareket etti. 

(5 puan) 

 

2. Yasadışı müdahaleye maruz kalan kişi kabahatli şahsın kabahatini sonlandırması için 

kendisine yardım etmek durumundadır. Bu durum yasa kaidesi olarak kayıt altına 

alınmıştır. 

(5 puan) 

 

3. Araç sahipliği kendiliğinden sorumluğu kanıtlar. 

(5 puan) 

4. 148. başlık büyük bir gelişmeye işaret eder. Bazı eylem ve hareket tarzlarını sivil suç 

olarak tanımlamıştır, mevcut örf ve adet hukukunun yürürlükteki kaidelerini 
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kodlandırmıştır. Ancak derinlikli değildir. Mahkemeler Kıbrıs Kanunlarının kapsamadığı 

durumlar için örf ve adet hukukuna başvurur.  

(5 puan) 

 

5. Zararın var oluşu (daima) bir tüzel şahıs tarafından bir sivil suç için dava başlatmak 

koşul teşkil eder 

(5 puan) 

 

Soru 3 

148. Başlığın 18. maddesinin 1 & 2 alt bölümleri uyarınca iftira içerikli yayını ne 

teşkil eder? 

148. Başlığın 19. maddesi uyarınca iftira sivil suçu için hangi özel savunmalar 

öngörülmüştür? 

Özet olarak ima (innuendo) iftira sivil suçunun anlamına değininiz.  

Karalama (libel) ve iftira (slander) arasındaki farklara değininiz.  

Zarar teşkil edici yalancılık sivil suçunun unsurlarına 148. Başlık 25. maddesi 

uyarınca değininiz.  

          (25 puan) 

 

Soru 4 

Özel sıkıntıyı (çevreye rahatasızlık vermek) ne teşkil eder? Özel sıkıntı 

(rahatsızlık)  için kimler dava açabilir? 

Özel sıkıntı (rahatsızlık) durumunda kantılanması gerekli olan zararın doğasına 

değininiz.  

Özel sıkıntı (rahatsızlık) ile ilgili en az üç Kıbrıs davasına yer verip açıklayınız.  

(25 puan) 
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Soru 5 

Dikkatsiz sürüş nedir ve yolda araba süren bir şahsın araç sürüş şeklini tahlil 

etmek için başvurulan kıstas hangisidir?  

Tıbbi ihmal nedir ve profesyonel doktorda ne tür kabiliyetler aranır? 

148. Başlık 56. madde uyarınca ihmal sivil suçu için özel savunmalar nelerdir? 

148. Başlık 55. maddede yer alan “Res Ipsa Loquitur” kaidesini açıklayınız. Bu 

kaide tıbbi ve sürüş ihlallerinden nasıl uygulanır? 

Eşzamanlı ihmale ve sorumluluğun paylaştırılması noktasında Mahkemede 

izlenilmesi gereken prosedüre değininiz. Tazminatların görülmesi safhasında 

eşzamanlı ihmal ne türden bir rol oynar? 

(25 puan) 

 

Soru 6 

  

A. kendi avlusunda kuru ot yakmak için ateş yakıyor. Aynı dakikalarda komşu 

taşınmazda 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklar top oynuyor. 6 yaşındaki B. A.'nın avlusuna 

düşen topu almak için komşusunun avlusuna girer. A. yan taraftaki arsaya doğru 

çocuğu kovar. Sonrasında topu verir ve otları yakmaya devam eder.  

Çocuk tekrardan A'nın avlusuna tekrardan topunu almak için girer. Ancak bu defasında 

vücudunda A.'nın yaktığı ateş nedeniyle ciddi yanıklar meydana gelir.  

Reşit olmayan B.'nin Avukatı olarak Kaza Mahkemesinde, A.'ya karşı dava açıp yanıklar 

için tazminat talep ediyorsunuz. A.'nın avukatı savunmasında şu nedenlerden dolayı 

müvekkili için ihmal suçunun var olmadığını öne sürer: 

a. Şahıs izinsiz olarak avluya girdi. 

b. Denetleme görevi çocuğun birinci defada avludan kovulmasıyla yerine 

getirilmiştir. 

Meslektaşınızın yukarıdaki tezlerine ilgili kanun temelinde yanıt verin. 
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Ayrıca taşınmaz mal sahibinin davetli, izinli ve müdahaleciye yönelik sorumluluğunun 

kaidelerine değininiz.  

 

           (25 puan) 

        

 

        Lemonia Kautzani 

Sınav sorumlusu 


