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Aşağıdaki altı sorudan dördüne, sizden farklı bir şey açıkça istenmezse, 

gerekçeleri kaydederek tam olarak cevap vermelisiniz. Eğer herhangi bir 

soruda alt sorular varsa, tüm alt sorulara da cevap verilmelidir.   

 

1. SORU 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen bir dava sırasında, avukatın Avukatlar 

ile ilgili Yasa’nın 44. Maddesine istinaden suç işlediğini farz edin. Avukat, 

edepsizlik yapıp Mahkeme’ye hiç saygı göstermeden hitap etti ve Yargıca gerek 

sözlü olarak gerekse saygısız el hareketleri ile saldırdı.  

Konuyu ele alıp suçu yargılayacak olan, mahkemenin kendisi mi? İçtihada atıfta 

bulunarak, sözü geçen maddeye göre takip edilecek süreci anlatın.  

(25 puan) 

2. Soru 

Avukatın ilk bakışta disiplin suçu işlediğini farz edin.   

2005 yılı Avukatlar ile ilgili Kuralların (Disiplin İşlemi) değiştirilmiş şekline göre, 

Avukatlar Disiplin Kurulu nezdinde takip edilecek süreci başından sonuna kadar 

anlatın.  

(25 puan) 
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3. Soru 

Aşağıdaki alt sorulara gerekçe vermeniz beklenmez. Doğru veya yanlış diye 

tek kelime cevap vermeniz yeter. (Dikkat: Vereceğiniz cevaplarda cevap 

verilen alt sorunun harfinin karşılığı olan harfi kaydedin). 

(a) Cezai yargı yetkisinde gerek beraat kararına karşı gerekse mahkûmiyet 

kararına karşı veya ceza kararına karşı temyiz edilebilir.  Doğru mu yanlış mı? 

(2 puan) 

(b) Sivil yasanın yargı yetkisinde (hukuk davasında) Kaza Mahkemesi 

Başkanı’nın, sadece ihtilafı €500.000 avroyu aşan davaları yargılama yetkisi var.  

Doğru mu yanlış mı? 

(2 puan)  

(c) Sivil veya cezai yargı yetkisinin uygulanmasında Umumi Hukuk (Common 

Law), hiçbir Mahkeme tarafından asla hukuk olarak uygulanmaz.  Doğru mu 

yanlış mı? 

(2 puan)  

(ç) Bir profesyonel serbest avukat tarafından Avukatların Emeklilik Fonuna 

yatırılması gereken miktarın ödenmesi, avukatlık mesleğini icra etmek için gerekli 

değil. Doğru mu yanlış mı? 

(2 puan)  

(d) Avukatların Disiplin Kurulu’nun, resen disiplin işleme başlatma hakkı yoktur. 

Doğru mu yanlış mı? 

(2 puan) 

(e) Kıbrıs Hukuk Kurulu ve Barolar Birliği Kurulu tamamen aynı üyelerden 

ibaretttir.  Doğru mu yanlış mı? 

(2 puan) 
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(f) Sivil yasanın yetkisinin uygulanmasında Mahkemeler, dava veya başka bir 

başlangıç vasıtası kullanmadan ara karara dair yasak emri çıkarabilir. Doğru mu 

yanlış mı? 

(2 puan) 

(g) Avukatlar ile ilgili Yasa’nın disiplin hükümleri stajyer avukat için uygulanmaz. 

Doğru mu yanlış mı? 

(2 puan) 

(ğ) İngiliz vatandaşı olan James, İngiliz vatandaşı olan Smith’i Londra’da 

bıçaklar. James, şimdi Kıbrıs’ta bulunur ve Kıbrıs Mahkemeleri onu sözü geçen 

suç için yargılayabilir. Doğru mu yanlış mı? 

(2 puan) 

(h) Mesleki gizlilik, avukat – müvekkil ilişkisinin sona ermesinden iki sene sonra 

geçerlidir. Doğru mu yanlış mı? 

(2 puan) 

(i) Mahkeme, herhangi bir tazminat yargılamadan tek çaresi bir hakkın tanınması 

olan bir karar alabilir.  Doğru mu yanlış mı? 

(2 puan) 

(ı) Hiçbir davada, davanın özüne teşhis koymayan emir çıkarılmaz. Doğru mu 

yanlış mı? 

(3 puan) 

4. Soru 

Beton Ltd şirketi (“şirket”) beş katlı bir apartman inşa eder ve daireler satar. 

Odysseas, dairelerden birinin alıcısıdır. Şirketle yaptığı yazılı sözleşmeye uygun 

olarak, Odysseas, daireyi tasarruf etmeden bedelinin tümünü ödedi.  
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Sözü geçen yazılı sözleşmede, apartmanın tamamlanmasından ve dairenin 

tasarrufundan sonra başka herhangi bir işin yapılmayacağı şartı vardı.  

Beş katlı apartman tamamlandı ve anahtarı şirketten aldıktan sonra Odysseas 

eşi ve bir yaşındaki bebeğinden oluşan genç ailesi ile daireye taşındı. Apartmana 

taşınması sırasında, şirketin müdürü, Odysseas’a altıncı bir katın da inşa 

edileceğini bildirdi, ancak merak etmemesini söyledi. Çünkü gürültüyü asgari 

düzeyde sınırlandırmaya çaba harcayacaklardı. Odysseas, “sorun yok, 

anlıyorum”, diye cevap verdi.  

Taşınmadan iki ay sonra, altıncı katın inşa edilmesi için yapılan çalışmalar, 

kompresörleriyle, makinalarıyla ve işçilerin sesleriyle korkunç gürültü yapar.  

Odysseas, rahatsızlık ve şirketle yaptığı sözleşmenin ihlali için dava açmak ister 

ve aynı zamanda dava yargılanıncaya kadar geçici olarak yasaklayıcı ara emrinin 

çıkarılmasını ister.       

Siz, avukat olarak, gecici olarak yasaklayıcı ara emrinin çıkarılması için 

başvurunuzu hazırlarsınız.  

Lütfen, düşünceleriniz açıklayın.  

(25 puan) 

5. Soru 

Lütfen, Avukatların Meslek Ahlakı Kurallarından beşini (5) kaydedin ve açıklayın.    

(25 puan) 

 

6. Soru 

Mahkemelerle ilgili Yasa tarafından aşağıdaki durumlar nasıl belirlenir: 

(a) Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisi (madde 20)  

(8 puan) 
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(b) Kaza Mahkemenin ceza davalarındaki bölgesel yargı yetkisi  (madde 23)  

                                                                                                       (8 puan) 

(c) Kaza Mahkemenin sivil davalardaki bölgesel yargı yetkisi  (madde 21)  

                                                                                                          (9 puan) 

 


