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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. Genellikle çevreye özel sıkıntı verme durumu davalının yasal olarak kendi 

arazisini kullandığında oluşturulur. 

2. Saldırı sivil suçunda, saldırı kasıtlı olmamalı, ama kasıt veya zarar kanıtı 

olmalıdır.  

3. Kötü niyetli kovuşturmanın hukuki suçlarında "kovuşturma" terimi kesin (dar) 

cezai kovuşturma anlamında yorumlanır.   

4. 148. Başlık, hukukun o zamanki mevcut ilkelerini kodlayan, ancak tam kapsamlı 

olmayan, sivil suçlar olarak hareket ve davranışların belirlenmesi yönünde atılmış 

önemli bir adımdır. Mahkemeler, Kıbrıs İçtihadı kapsamında olmayan bir durum 

söz konusu olduğunda yorum yapmak için ortak yasaya başvururlar.  



2 
 

 
 

5. Bir medeni suçla bağlantılı olarak tedavi hakkı veya herhangi bir sorumluluk 

sadece kanunla verilir. 

 

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. Özel sıkıntı sivil suçu kapsamındaki yaşam konforuna müdahale için tazminat 

durumlarında, kişisel yaralanmalardan kaynaklanan konfor kaybı için tazminat 

ilkeleri orantılı olarak uygulanabilir. 

 

2. Davacının arazisine müdahalenin bir alışkanlığa dönüşmesi gerekmesi özel 

sıkıntı suçunun bir bileşeni değildir. 

    

3. Davalı, hasarın öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın, saldırı hukuki suçu 

temelinde mağdurun maruz kaldığı tüm zararlardan sorumludur. Bu medeni suçta 

istisnai / örnek tazminatlar istisnai olarak verilse de bu tür tazminatlar bir meydan 

okuma söz konusu olduğunda verilmez. 

 

4. Diplomatlar ve Birleşmiş Milletler üyeleri Kıbrıs'ta sivil suçlardan yargılanabilir.   

 

5. Hukuka aykırı olarak gözaltına alınma hukuki suçunda, mağdur gözaltına 

alındığının farkında olmalı ve uyurken, sarhoşken veya akli dengesi yerinden 

değilken yasadışı bir şekilde gözaltına alındığına karar verilemez. 

 

Soru 3 

 

  Α.  Limasol Belediyesi merkezi bir meydana, bir yıllığına A’ya kiralanan bir kiosk 

kuruyor. A kiosk’ü hayır ve yardım işlemleri için kullanıyor. Kiranın sona 

ermesinden sonra da B’ye teslim ediyor. B kiosk’ü bakkal olarak kullanıyor. 
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Limasol Belediyesi sürekli olarak B'den mekânı boşaltmasını talep ediyor. Ancak 

B mekânı boşaltıp teslim etmiyor. Bu gelişmeden sonra Limasol Belediyesi 

Limasol Kaza Mahkemesi'nde, B’nin aleyhine hukuka aykırı müdahale suçundan 

dava açıyor. Davanın başarı şansı nedir?  

(15 puan) 

 

  Β. Kullanıcı Prensibi (User principle)'ne göre, davacının avukatı olarak 

Mahkeme'den hukuka aykırı müdahale suçundan tazminat talep ediyorsunuz. 

Özellikle davalının davacınıza ait bir daireyi 6 ay süreyle yasa dışı olarak elinde 

tuttuğunu iddia ediyorsunuz. Karşı tarafın avukatı, davalının savunmasında 

tazminatın azaltılması gerektiğini savunuyor. Davalı tarafından yasadışı elde 

tutma sırasında yürütülen renovasyon nedeniyle mülkün piyasa değeri 

azalmıştır. Meslektaşınızın bu pozisyonu hakkında Içtihat'a atıfta bulunarak 

yorum yapın. 

                                                                                                           (10 puan) 

 

Soru 4 

 

Mesleği öğretmenlik olan Limasol’lu İna Kokkidou geçtiğimiz dönemde Baf’ın 

dağlık kesimindeki bir köyün ilkokuluna atandı. Daha önce bir rock grubunun 

lideri olarak görev yapmıştı. O dönemde karakteristik özelliği parlak pembe 

renginde boyanmış beş saç teliydi. Çok iyi bir öğretmendir ve çocuklar için çok 

değerlidir. Birkaç gün önce, söz konusu öğretmen Baf'taki yerel bir gazetenin 

haber kupürünü elinde tutarak öfkeli bir şekilde sizi ziyaret etti. Haber çalıştığı 

ilköğretim okulunun Veliler Derneği tarafından imzalanmıştır. Haberde "küçük 

çocukları yok etmek için aşırılık yanlısı yollara götüren pembe bir figür" şeklindeki 

sözler dikkat çekmektedir. Öğretmen, yayının, ismini içermese de kendisine iftira 

niteliğinde olduğuna inanıyor ve tavsiyenizi talep ediyor. 

148. Başlığa göre sivil iftira suçunun bileşenlerine atıfta bulunarak yanıt verin.  
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Sivil suistimal davalarında Bölüm 148, Madde 19'da ne gibi özel savunmalar 

belirtilmiştir? 

Karalama (libel) ve iftira (slander) arasındaki farklardan da bahsediniz. 

                                                                                                                      (25 puan) 

 

Soru 5 

 

A, Kokinotrimithia'da at yarışları için eğitilen atların bulunduğu bir at çiftliğinin 

sahibidir. Atlardan biri, A'nın gözetimindeyken, kontrolden çıktı ve çiftliğin açık 

kapısından çıkarak, çevrede kontrolsüz bir şekilde koşmaya başladı. 

Bu durumdayken, at ana yola girdi ve B tarafından sürülen bir araba ile çarpıştı. 

Çarpışma B'nin arabasına zarar verdi ve bedensel yaralanmalara yol açtı. 

B’nin Avukatı olarak A'ya tazminat davası açıyorsunuz. Savunma sunan A'nın 

avukatı, atın kontrolden çıkışının, önleyici tedbirlerin alınabileceği, öngörülebilir 

bir durum olmadığı temelinde müvekkilinin sorumlu olmadığını iddia ediyor. 

Meslektaşınızın bu pozisyonları hakkında, içtihatta tanımlandığı gibi evcil bir 

hayvanın sorumluluğuna atıfta bulunarak yorum yapın. 

Ayrıca yol ihmalini neyin oluşturduğunu ve yolda bir araç kullanan şoförün 

değerlendirilme ölçüsünün ne olduğunu belirtin. Deneyimli ve deneyimsiz bir 

sürücü arasındaki sorumluluk düzeyinde bir fark var mıdır? 

(25 puan) 

 

Soru 6 

 

Α. A yapay olarak bahçesini tuğla ile yükseltti. Sonuç olarak, komşu avluya ve B 

duvarlarına kaçan yağmur suyu toplandı. B tanınmış İngiliz davası Ryland'ın 

Fletcher'a karşı açtığı davanın katı sorumluluk ilkesine (strict liability) dayanarak 

A'ya karşı bir dava başlattı. Özellikle yağmur suyunun A’nın avlusunda 

birikmesinin mülküne zarar verdiğini iddia etti. Sıkı sorumluluk kuralının 
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uygulanması için koşullara atıfta bulunarak davanın başarı şansı hakkında 

yorumda bulunun. 

(15 puan) 

 

B. Sivil davalardaki genel kural, davacının davayı kanıtlama yükümlülüğüne 

sahip olmasıdır. İhmal ile ilgili olarak Başlık 148 yukarıdaki kuralın bir istisnası 

olan 4 durumu içerir. Bu istisnalarla ilgili hangi makaleler mevcuttur ve her biri ne 

içerir? 

(10 puan) 

                

    

                                                                                          Lemonia Kaoutzani 

Sınavı gerçekleştiren 

 


