
 

         KIBRIS HUKUK KURULU 

 
(Avukatlar Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca sınav) 

 

Şubat 2020 

 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - MEDENİ SUÇLAR 

(6 sorudan 4'ü cevaplandırılmalıdır) 

 

Soruların sayısal sırasını takip edin, yani 1. sayfada 1. soruya, 2. sayfada 2. 

soruya v.s. cevap veriniz.  

 

Bir soruyu yanıtlamadığınız durumlarda cevaplayacağınız soruya denk gelen 

öteki sayfaya ilerleyiniz.   

 

3., 4., 5. ve 6. sorularda YANITINIZ HER SORU İÇİN BİR SAYFAYI 

GEÇMEMELİDİR.  

 

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

Soru 1  

(Puanlama: 5 doğru cevap 25 puan, 4 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 yanıt veriniz:  

 

1. Hasarın varlığı tüm medeni suçlar için bir ön koşul değildir. 

                                                                        

2.  Medeni suçlarda tazminatın amacı, mağduru olabildiğince eski haline 

getirmektir.  
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3. Yasadışı müdahale, mülkün topraklarıyla sınırlı değildir, mülkün üstündeki hava 

sahasında ve toprak altında işlenebilir. 

 

4. Kıbrıs hukukunda, bir taşınmaza hukuka aykırı olarak içine girilmesi 

gerekmeksizin, taşınmaz mallara zarar veya yasadışı müdahale yolu suçu tesis 

edilebilir. 

 

5. Yasadışı bir şey yaptığını bilen herkes, tazminat için adalete başvuramayabilir ve 

eğer yasadışı davranışlara karışmışsa, sahtekarlıktan dolayı tazminat almaya 

hakkı yoktur. 

 

Soru 2 

(Puanlama: 5 doğru cevap 25 puan, 4 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 yanıt veriniz:  

 

1. Medeni suçlar sadece kanunla düzenlenir. 

 

2. İşveren, çalışanının veya hizmetçisinin üçüncü şahıslara zarar veren her 

eyleminden sorumlu tutulamaz. 

    

3. Yasadışı müdahale için, zararın doğmuş olması gerekmektedir ve çevreye 

rahatsızlığın kayda geçirilmesi için genellikle eylem gerekli değildir. 

    

4. Haksız rekabetin hukuki suçunu içeren Madde 35, yalnızca malların taklidini veya 

taklit edilmesini kapsar ve bir şahsın bir işletmenin işini tanımlayarak elde ettiği 

ticari ünü ve itibarı kullanmayı amaçladığı davaları kapsamaz. 
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5. Sivil taciz suçu iştirakçileri ayrı dava edilemez ve hepsi hasardan tamamen veya 

eşit derecede sorumlu değildir, ancak her biri eylemin kapsamına bağlı olarak 

sorumlu tutulur. 

 

Soru 3 

 
Α. Her işverenin çalışanlarına sağlamakla yükümlü olduğu güvenli çalışma 

sistemine içtihatlara atıfta bulunarak değininiz. 

 

Β. İşverenlerin çalışanlarına güvenli bir çalışma sistemi sağlama yükümlülüğü ile 

ilgili olarak, Yargıtay tarafından şu karar alınmıştır:  

“uzun ve köklü uygulama genellikle, nihai olarak 

değil, çalışma sisteminin makul şekilde garanti 

altına alınmış olduğunu belirten güçlü bir kanıt 

olarak  kabul edilir”. 

İçtihada atıfta bulunarak yukarıdaki alıntıyı yorumlayanız.  

 (25 puan) 

Soru 4 

 

    Α. A Kıbrıs Polis Gücünde bir teğmen olarak hizmet vermektedir. Hakkında, hizmeti 

sırasında, B'nin şikayeti üzerine disiplin polis yönetmeliği kapsamında disiplin 

kovuşturması başlatıldı. B, özellikle A’nın karısıyla evlilik dışı ilişkisi olduğunu iddia 

etti. Disiplin kurulu, Yargıtay'ın polislerle evlilik dışı ilişkileri yasaklayan disiplin 

düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu öngören yakın tarihli bir kararı 

nedeniyle beraat kararı verdi. Daha sonra A, hem kendisine karşı disiplin 

kovuşturması başlatan Cumhuriyet aleyhine hem de şikayette bulunan B aleyhine 

kötü niyetli kovuşturma için dava açtı. Cumhuriyet ve B aleyhine açılan davanın, 

kötü niyetli kovuşturma suçuyla ilgili hukuk içtihadına atıfta bulunarak başarı 

şansı hakkında yorumda bulunun.  
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Β. Kişiye karşı bir müdahaleyi oluşturan iki medeni suçun kurucu unsurları 

nelerdir. 

                              (25 puan) 

  

Soru 5 

 

A kendisini avukatlık sınavı için birlikte çalışmak maksadıyla davet eden 

arkadaşının kiraladığı daireyi ziyaret eder. Apartman sahibi B’dir. B apartmanın 

başka bir dairesinde yaşamaktadır. A aracını apartmanın girişindeki bir park yerine 

park etti. Park yerinde girişin önünde bir engel ve ilgili bir uyarıcı not 

bulunmamaktaydı. Park yerinden çıkmaya çalışan B aracını arka vitese taktı ve 

A’nın o noktada park halinde bulunan aracına çarptı ve hasara neden oldu.  

 

Müvekkiliniz A için dava açıyorsunuz. Aracın uğradığı hasar için tazminat talep 

ediyorsunuz. Savunma safhasında B’nin avukatı A’nın yasadığı müdahalede 

bulunduğunu ileri sürüyor. Çünkü apartmanın genelgesine göre giriş kısmına hiçbir 

aracın, apartman sakinlerinin araçları dahil kimsenin park etmesine izin 

verilmemektedir. Bu nedenle B’nin müdahalede bulunan A’nın uğradığı hasar ile 

ilgili olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 

Meslektaşınızın yukarıda belirtilen tezlerine cevap veriniz. Özellikle A’nın olay 

mahallinde müdahalede bulunan şahıs olarak bulunup bulunmadığını, davetli ya da 

izin sahibi olmadığı konularına açıklık getiriniz.  

 

B'nin, taşınmaz mülk sahibinin (Occupiers Liability) mülkiyet ilkeleri nezdinde, 

herhangi bir yükümlülüğü olup olmadığı hususuna açıklık getirin ve davet edilen, 

lisanslı ve işgalciler ilkelerini  açıklayınız. 

 

         (25 puan) 

 



5 
 

Soru 6 

 

Özel rahatsızlık nedir ve kim özel rahatsızlık ile ilgili dava açabilir? 

Özel rahatsızlık davalarında kanıtlanması gereken hasarın niteliğine değininiz. 

En az üç Kıbrıs özel rahatsızlık davasına değinip bu davaları tahlil ediniz  

                             (25 puan) 

        

 

        Lemonia Kaoutzani 

Sınav sorumlusu 


