
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlık Kanunu'nun 5. maddesine göre sınavlar) 

Şubat 2022 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ – SIVIL (MEDENİ) SUÇLAR 

(6 sorunun 4'ü cevaplanacaktır) 

 

Soruların sayısal sırasını koruyun, yani 1. sayfada 1. soruyu, 2. sayfada 2. soru vs. 

cevaplayınız. 

Bir soruyu yanıtlamıyorsanız, yanıtladığınız soruya karşılık gelen bir sonraki sayfaya 

geçin. 

3, 4, 5 VE 6. SORULARDA CEVABINIZ HER SORU İÇİN BİR SAYFAYI 

GEÇMEMELİ 

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

Soru 1 

(Puan: 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) 

 Gerekçe göstermeden SADECE Doğru veya Yanlış yanıtını verin: 

 

1. Bir eşin (evli şahsın) eşine karşı sivil bir suç için dava açma hakkı yoktur. 

2. Yasadışı alıkoyma medeni suçunda, kurban gözaltı işleminden haberdar olmalı ve 

sarhoşken, uyurken veya bilinci yerinde değilken yasadışı olarak gözaltına alındığı 

varsayılamaz. 

3. Diplomatlar ve Birleşmiş Milletler mensupları Kıbrıs'ta sivil suçlardan yargılanabilir. 

4. Haksız rekabet medeni suçunda taklidin mutlak olması gerekli değildir, ancak malların 

kökeni konusunda kafa karışıklığının bulunması yeterlidir.  
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5. Yasadışı bir eylemde bulunduğunu bilen birisi tazminat için mahkemeye gidememelidir ve 

yasadışı eyleme katılmışsa dolandırıcılık suçu için tazminat alma hakkına sahip değildir. 

 

Soru 2 

(Puan: 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) 

 Gerekçe göstermeden SADECE Doğru veya Yanlış yanıtını verin: 

 

1. Bir sivil suça ilişkin olarak düzeltme veya herhangi bir sorumluluk hakkı sadece kanun 

temelinde verilir. 

2. Haksız rekabet medeni suçunu içeren Madde 35, sadece malların sahte olmasını veya 

(yasadışı olarak) modifiye edilmesini kapsar ve birisinin onunla özdeşleştirerek elde ettiği 

ticari avantaj ve itibarı istismar etmeye çalıştığı durumları kapsamaz. 

3. Kötü niyetli kovuşturma medeni suçlarında, 'kovuşturma' terimi cezai kovuşturmanın dar 

anlamında yorumlanır. 

4. Zarar konusu özel sıkıntının bir bileşeni değildir. 

5. Mağdurun fiziksel temasa rıza gösterdiği durumlarda, sahtekarlık veya tehdit yoluyla rıza 

alındığı durumlar dışında, saldırı sivil suçu işlenmez. Güç kullanımının mağdurun kabul ettiği 

sınırlar içinde olup olmadığını belirlemek için kriter şiddetin makul, beklenen ölçüde olup 

olmadığıdır.  

 

Soru 3 

A İngiliz otomobil üreticisi "B Ltd"nin Kıbrıs'taki münhasır temsilcisidir. C ise Japon 

otomotiv şirketi "D Ltd"nin Kıbrıs'taki münhasır temsilcisidir. Yukarıdaki iki otomobil 

üreticisi "BD Ltd" olarak birleşti. Ayrıca, Kıbrıs'taki bu yeni birleştirilmiş şirketin her biri 

ayrı ayrı münhasır temsilci olarak A ve C'yi atadılar.  
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A, Kıbrıs basınına gönderdiği bir mektupta, yeni "BD Ltd" şirketinin şahsının önemli 

katkısını takdir ederek kendisini Kıbrıs'taki ana temsilcisi olarak atadığını duyurdu.  

C sizi ziyaret eder ve A'ya karşı zararlı (hasar verici) yanlış (yalan) beyan suçu (Injurious 

Falsehood) nedeniyle dava açmak istediğini belirtir. Özellikle yukarıdaki mektubun kendisi 

için yanlış ve zararlı olduğunu iddia ediyor. C'ye, zararlı yalan söyleme medeni suçuna 

dayanan böyle bir davanın başarı şansı hakkında içtihatlara atıfta bulunarak tavsiyede 

bulundunuz. 

148. Başlığın 25. Maddesinde tanımlandığı gibi yanlış beyan sivil suçunun unsurlarını 

belirtin. 

İftira (libel) ve kötüleme (slander) arasındaki farklardan da bahsettiniz.  

(25 puan) 

 

Soru 4 

A. Taksi ofisi sahibi A, B çalışanına iş amacıyla kendisine ait bir taksi aracı tahsis eder. 

Ayrıca, işten sonra eve gitmek için yukarıdaki taksiyi kullanma hakkını da verir. B saat 

19.00'da mesai bitimi eve intikal etmek yerine çeşitli içkiler tükettiği bir birahaneyi ziyaret 

etti. Gece yarısı 12'de eve gitmeye karar verdi. Ancak yolculuk sırasında B C'nin arabasında 

hasara ve kazaya neden oldu. 

C B'ye ihmalle araç kullanmaktan tazminat talebinde bulunduğu bir dava açtı. Ayrıca A 

hakkında B'nin eylemlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle de şikayetçi oldu. A hukuki 

danışmanlık almak için ofisinizi ziyaret etti. A'ya, içtihatlara uygun olarak geliştirmeniz 

gereken temsil sorumluluğu (vicarious liability) kavramına atıfta bulunarak kendisine karşı 

açılan davanın başarı şansı hakkında tavsiyede bulununuz. 

(20 puan) 

B. Medeni ve Cezai (adli) Suçlar arasındaki farkları belirtin. 

(5 puan) 
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Soru 5 

X, Y Ltd. şirketine ait bir apartmanda bir daire kiraladı. Kiralama ile eş zamanlı olarak X, ev 

sahibi şirketin onayı olmadan apartmanın çatısına bir anten taktı. Çatıdaki balkonun kiralama 

sözleşmesine dahil olmadığı kabul edilmektedir. Ev sahibi şirket Y Ltd, kiralama işleminden 

sonraki üç ay boyunca tolerans göstermesine rağmen, sonraki süreçte bir mektupla X'yi 

anteni çatıdan sökmeye davet etti. X bu talebe olumlu cevap vermedi. Bu nedenle, Y Ltd, 

anteni çatıdan çıkarmak için bir emir talep ederek, bir mülke yasadışı olarak müdahale etme 

suçu temelinde dava açtı. X, Avukatı tarafından yapılan savunmada, aşağıdakileri belirtiyor: 

• Y Ltd şirketinin ilk baştaki toleransı, çatının kullanımı için aslında bir lisans olduğudan ve 

kendisinin bir lisans sahibi olarak yasadışı müdahale sivil suçunu işlemedi. 

• Çatının bir kiracı tarafından kullanılması, Başlık 148’in 43. maddesinin (2) bendine göre, 

bir mülke yasadışı müdahale sivil suçunda özel bir savunma oluşturan yerel bir gelenek teşkil 

eder.  

İlgili içtihatlara ve yasadışı müdahale sivil suçunun kurucu unsurlarına atıfta bulunarak 

meslektaşınızın yukarıdaki pozisyonları hakkında yorum yapın. 

(25 puan) 

 

Soru 6 

A Lefkoşa'da üçüncü bir tarafın kötü niyetli bir eylemiyle kül olan bir deponun sahibidir. 

Yangın B'nin komşu binalarına da sıçrayarak büyük hasara yol açtı. B, Rylands v. Fletcher'da 

belirlenen katı sorumluluk ilkesine (strict liability) dayandırdığı A'ya karşı bir dava açıyor. 

B’nin tezi A'nın mülkünden çıkan yangının genişlemesi nedeniyle A'nın ihmalkâr 

olmadığının ispat yükünü sanık A'nın yüklendiği yönündedir. A'nın savunmasındaki avukatı 

şunları belirtir:  

A. Yangın nedeniyle hasar gören durumlarda katı sorumluluk ilkesinin geçerli olmaması. 

B. İlke yürürlükteyse, üçüncü bir tarafın kötü niyetli eyleminin savunulması uygulandığı için 

A sorumlu değildir. 
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A'nın avukatının yukarıdaki pozisyonları hakkında katı sorumluluk ve içtihat ilkelerine 

atıfta bulunarak yorum yapın. 

Katı sorumluluk ilkesi ile ihmal ve özel sıkıntı sivil suçları arasındaki farkları belirtiniz. 

(25 puan) 

 

Lemonia Kaoutzani 

Sınav Sorumlusu 


