
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Kanunu 5. maddesi uyarınca sınav) 

Haziran 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 

   

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 

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

bulunmaksızın Doğru ya da Yanlış olarak yanıt verin.  

 

1. Bir eşin sivil suçu nedeniyle diğer eşin ona karşı dava açma hakkı yoktur.  

            (5 puan) 

 

2. Yasadışı tutukluluk medeni suçunda mağdur tutukluluğunun farkında olmalı ve 

sarhoşken, uyurken ya da kendisinde değilken yasadışı olarak gözaltına alınması 

söz konusu olamaz. 

(5 puan) 

 

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

yargılanabilir.  

(5 puan) 
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4. Haksız rekabet sivil suçunda imitasyonun mutlak olması gerekli değildir, ancak 

malların kökenine dair kafa karışıklığına neden olunması yeterlidir. 

(5 puan) 

 

5. Yasadışı bir şey yaptığını bilen biri, tazminat için adalete başvuramamalı ve 

yasadışı eylemede yer aldığı takdirde, yolsuzluk suçu ile ilgili olarak tazminat 

alma hakkına sahip değildir. 

(5 puan) 

 

Soru 2 

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

bulunmaksızın Doğru ya da Yanlış olarak yanıt verin.  

 

1. Medeni suçla ilgili telafi hakkı veya herhangi bir sorumluluk hakkı sadece yasa 

tarafından verilir.  

(5 puan) 

 

2. Haksız rekabetin hukuka aykırılığını içeren 35. Madde, yalnızca malların 

sahteciliğini veya tahrifatını kapsamakta ve birinin kendi eylemlerini bir şirketin 

kazanmış olduğu itibar ve ünle bağdaşlaştırıp, kar elde etme durumlarını 

kapsamamaktadır. 

(5 puan) 

 

3. Kötü niyetli kovuşturma sivil suçlarında, "kovuşturma" terimi, cezai kovuşturma 

alanında, dar anlamıyla yorumlanmaktadır. 

   (5 puan) 

4. Hasar meselesi, özel sıkıntıların oluşturucu unsuru değildir. 

(5 puan) 

 

5. Rıza dolandırıcılık veya tehdit ile elde edilmediği sürece, mağdur fiziksel temasa 

izin verdiğinde saldırı sivil suçu işlenmez. Kuvvet kullanımının mağdur tarafından 
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kararlaştırılan sınırlar içinde olup olmadığını belirlemek için ölçüt, şiddetin makul 

olarak beklenen bağlamlarda kullanılmasıdır. 

   (5 puan) 

 

Soru 3 

 

A, İngiliz otomobil üreticisi "B Ltd" nin Kıbrıs'taki özel temsilcisidir. C Japon 

otomobil endüstrisi "D Ltd" nin Kıbrıs'taki özel temsilcisidir. İki otomobil üreticisi 

"BD Ltd" olarak birleşti. Ayrıca, Kıbrıs'taki bu yeni birleşmiş varlığın ayrı münhasır 

satıcıları olarak A ve C'yi atadılar. A, Kıbrıs basınına yazdığı bir mektupta, "BD 

Ltd" nin önemini kavrayarak, kendisini Kıbrıs'ta ana temsilci olarak atadığını 

duyurdu. O C, sizi ziyaret ediyor ve A'ya karşı, zarar verici sahte açıklama sivil 

suçundan dava açmak istediğini belirtiyor (Injurious Falsehood). Özellikle 

mektubun çoğu kısmının yanlış ve zararlı olduğunu iddia ediyor. Zarar verici 

sahte açıklama sivil suçu temelinde böyle bir davanın başarılı olma ihtimaline 

ilişkin ilgili içtihatlara başvurarak C'yi bilgilendirdiniz. 148. Faslın 25'inci 

Maddesinde tanımlandığı gibi zarar verici iddia medeni suçun unsurlarını 

belirtin. 

Karalama (libel) ve iftira (slander) arasındaki farkları yazınız.  

(25 puan) 

Soru 4 

 
    İngiliz turist A Turist Ofisi "B Ltd."den Kıbrıs'ta tatilinde kullanmak üzere bir araba 

kiralar. Trodos'a yapılan bir gezide, C'nin arabası ile meydan gelen trafik 

kazasında çok büyük hasara yol açıyor. C A ve arabanın sahibi "B Ltd." hakkında, 

arabasının uğradığı hasar için sorumluluk belirlemek ve zarar talep etmek için 

dava açıyor.  

Sorumluluk kavramı ve ilkeleri ile hak talebinde bulunanların başarı şansına ilişkin 

olarak "B Ltd"nin avukatı olarak içtihatta bulununuz.  

      (25 puan) 
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Soru 5 
   

Ο H P Ltd'e ait olan apartmanda bir daire kiraladı. Kiralama ile aynı anda H 

apartmanın terasına, mülk sahibi şirketin onayını almadan bir anten monte etti. 

Terasın sözleşmede yer almadığı kabul edilmektedir. Kiralama işleminden üç ay 

sonrasına kadar göstermiş olduğu sabra karşın P Ltd. H'ye gönderdiği bir mektupla 

antenin yerinin değiştirilmesini talep etti. H bu talebi olumlu karşılamadı. Böylece P 

Ltd. taşınmaz mülke yasadığı müdahale sivil suçu temelinde dava açtı ve antenin 

balkondan uzaklaştırılması için karar talep etti. Avukatı aracılığı ile sunduğu 

savunmada H şunları öne sürüyor:  

● P Ltd'in ilk baştaki sessiz tutumu teras katının kullanımı için izin anlamına 

geliyordu ve hak sahibi yasadığı müdahale sivil suçunu işlemedi.  

● Terasın kiracı tarafından kullanımı yerel bir gelenektir ve 148. Faslın 43. 

Maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, taşınmaz mallara yasadışı 

müdahale sivil suçlarında özel bir savunma teşkil eder. 

Taşınmaz mülke yasa dışı müdahale sivil suçu ile ilgili kanun ve bu kanunun 

unsurları temelinde meslektaşınızın yukarıdaki tezlerini yorumlayınız.  

(25 puan) 

 

Soru 6 

 A, Lefkoşa'da, üçüncü bir kişi tarafından kötü niyetli bir eylemle yakılan bir 

depoya sahiptir. Yangın, B'nin komşu binalarına uzamış ve büyük hasarlara 

neden olmuştur. B A aleyhinde Rylands v. Fletcher davasında devreye giren katı 

sorumluluk ilkesi (strict liability) temelinde dava açıyor. B'nin tezi, yangının A'nın 

mülkünden genişlemesi suretiyle, A'nın ihmalinin olmadığını ispat yüküne sahip 

olduğu yönündedir. A'nın avukatı savunmasında şunları öne sürüyor: 

A. Katı sorumluluk ilkesi, yangın hasarı vakaları için geçerli değildir. 

B. Eğer ilke yürürlükte ise, o zaman A'nın sorumluluğu söz konusu değildir. 

Çünkü üçüncü şahsın kötü niyetli hareketi suçu savunması devreye girer. 
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A'nın avukatının yukarıdaki tezlerini katı sorumluluk ve ilgili kanun 

temelinde yorumlayınız. 

Katı sorumluluk prensibi ile ihmal ve özel taciz (sıkıntı) suçları arasındaki 

farkları belirtiniz.  

(25 puan) 

 

 

        Lemonia Kautzani 

Sınav sorumlusu 

 

 


