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Aşağıdaki altı sorudan dördünü tam olarak ve gerekçe vererek 

cevaplamalısınız. Eğer herhangi bir soruda alt sorular varsa, tüm alt 

sorulara da cevap verilmelidir.   

 

1. SORU 

Yüksek Mahkemenin (bir Temyizde) aldığı son karardaki Temyizin konusu, Kaza 

Mahkemesinin davanın eski haline getirilmesini (reinstatement of action) ve 

mukabil dava ile ilgili kararın kaldırılmasını emreden kararıydı. Gerek dava 

gerekse mukabil dava geçerli olmaya devam etti ve konuların hepsi yargılanacak 

dava konusu olarak kaldı.  

Yüksek Mahkeme, asliye mahkemesinin kararının temyiz edilebilecek olmadığına 

hükmetti.  

Fikrinizce, niçin buna hükmetti? Lütfen yorumlayınız.    

(25 puan) 



2 
 

 

2. SORU 

Müvekkil ile avukat arasındaki gizlilik ve meslek sırrı ayrıcalığı gerekli mi? Eğer 

gerekli ise, neden öyledir ve nasıl korunur? 

(25 puan) 

3. SORU 

Neden geçici olarak yasaklayıcı ara emrinin çıkarılması için tek taraflı başvuruda 

bulunma ve alınma imkanı var ve böyle bir emrin alınması için gerek mevzuat 

gerekse içtihat bakımından hangi şartlar vardır?       

(25 puan) 

4. SORU 

Avukatların Disiplin Kurulu’nun rolü nedir? Lütfen yorumlayınız. Avukatların 

Meslek Ahlakı Kuralları gerekli mi? 

(25 puan) 

5. SORU 

Lefkoşalı Petros, 22 yaşındadır ve ailesi ile Lefkoşa’da ikamet eder. Bir akşamda 

arabasını sürerek bazı arkadaşları ile beraber Larnaka’ya gitti. Dikkatsizce süren 

Petros, Larnaka’nın biraz dışında kırmızı trafik ışığında durmadı ve kazaya sebep 

oldu. Kazada Petros’un Limasol’da çalışan ve ikamet eden arkadaşı Andreas 

yaralandı. Andreas, Petros’tan ve Petros’un sigorta şirketinden mahkeme yoluyla 

tazminat talebinde bulunmak ister.  

Andreas, Limasol Kaza Mahkemesinde dava açabilir mi? Lütfen, Kaza 

Mahkemesinin bölgesel yetkisinin ilkelerini tahlil ederek cevap veriniz.     

(25 puan) 
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6. SORU 

Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisi nedir (Mahkemeler ile ilgili Yasa’nın 20. 

Maddesine göre) ve Kaza Mahkemesi’nin ceza davalarındaki bölgesel yargı 

yetkisi nedir (Mahkemeler ile ilgili Yasa’nın 23. Maddesine göre)? 

(25 puan) 

 

 


