
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre Sınav) 

Şubat 2018 

ANAYASA HUKUKU 

(Συνταγματικό Δίκαιο) 

(Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir) 

 

1. SORU 

(Cevabınız üç satırı aşmamalıdır) 

Anayasaya göre, başka bir ülkede suç işleyen bir Cumhuriyet vatandaşı, o ülkeye 

yargılanması için iade edilebilir mi?  

 

2. SORU 

Aşağıdaki sözlere katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?   

Cevabınız tek kelime olmalıdır: Katılıyorum/ Katılmıyorum 

(5 doğru cevap için 25 puan, 4 doğru cevap için 19 puan, 3 doğru cevap 13 

puan, 2 doğru cevap için 7 puan ve 1 doğru cevap için 1 puan verilecek) 

(a) Yeni seçilen Cumhurbaşkanı, görevi devralmadan önce Anayasa’yı ve ona 

uygun Yasaları koruyacağı konusunda Kutsal İncil üzerine yemin eder.  

(b) Kıbrıs Telekomünikasyon Dairesi’nin (C.Y.TA) özel bir kişiye ait bir taşınmaz 

malı kamulaştırma yetkisi vardır.  

(c) Meclis Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı’nın ülke dışında olduğu için O’na yasal 

olarak vekâlet ettiği zaman, Cumhurbaşkanı kendisine alacağı kararlarla hemfikir 
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olmadığını bildirse de, kendi kararlarını alarak Cumhurbaşkanı yetkilerini 

kullanmak konusunda tam yetkisi vardır.  

(d) Özel mülkiyet hakkı mecburi olarak edinilmez (non-compulsory acquired).  

(e) Cumhurbaşkanı’nın, kendisinin istediği kararların alınması için Bakanlar 

Kuruluna emir verme yetkisi vardır.   

 

3. SORU 

(Cevap sekiz satırı aşmamalıdır)  

“Kuvvetler Ayrımı İlkesi Anayasa’da yaygındır”. Serbestçe yorumlayınız ve 

fikrinizin gerekçelerini veriniz. 

 

4. SORU 

Aşağıdaki sözlere katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?   

Cevabınız tek kelime olmalıdır: Katılıyorum/ Katılmıyorum 

(5 doğru cevap için 25 puan, 4 doğru cevap için 19 puan, 3 doğru cevap 13 

puan, 2 doğru cevap için 7 puan ve 1 doğru cevap için 1 puan verilecek) 

(a) Bakanlar Kurulu’nun, bir Yasa’nın daha iyi uygulanması için her zaman Tüzük 

çıkarma yetkisi yoktur. 

(b) Anayasa tarafından Kıbrıs’ta beş (5) toplum olduğu kabul edilir: Elen, Türk, 

Maronit, Ermeni ve Latin toplumları. 

(c) Reşit olmayan bir kişiyi taammüden öldürmekten, cinayeti fevkalade iğrenç 

şartlar altında işlemekten suçlu bulunan ve daha önce en az üç defa şiddet 

suçlarına mahkûm edilen bir fail için idam cezasını öngören bir Yasa, Anayasa’ya 

uygundur.  
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(d) Anayasa, Yüksek Mahkeme tarafından alınan kesin bir mahkeme kararının 

mahkeme yoluyla değiştirilmesine, bu kararın yanılgı sonucu olduğunu makul 

şüphenin ötesinde ispat edilse bile, imkân vermemektedir.   

(e) Cumhurbaşkanı’nın, Meclis’in kendini feshedilmesine dair aldığı bir kararı 

Meclis’e iade etme yetkisi var mı? 

 

5. SORU 

(Cevap 12 satırı aşmamalıdır) 

Anayasa’nın 11. Maddesi kapsamında “suç üstü bir cürüm” teriminin anlamı 

nedir?  

 

6. SORU 

(Cevap 12 satırı aşmamalıdır) 

Yüksek Mehkeme’nin Üye Tam Sayısı tarafından alınan bir karar aleyhine 

gazetede yazı yazarak sert biçimde eleştiri yapılabilir mi?           

 

 

 


