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KIBRIS HUKUK KONSEYİ 
 (Bu sınav Avukatlık Yasasının 5. Maddesi uyarınca yapılmaktadır) 

 

 

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

 

MAHKEMELER YASASI 

AVUKATLIK YASASI 

AVUKATLIK ETİĞİ 

 

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

 

HAZİRAN 2016 SINAVI 
 

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

 

AŞAĞIDAKİ 6 SORUDAN 4’ü TAM OLARAK SEBEPLERİ 

BELİRTİLEREK CEVAPLANDIRILMALIDIR. EĞER BİR 

SORUDA ALT-SORULAR VARSA TÜM ALT-SORULARA DA 

CEVAP VERİLMELİDİR. 
 

 

SORU 1 
 

(a) Kıbrıs Barosu Kurulu kimlerden oluşmaktadır? 

 (Avukatlık Yasasının 2. Bölümündeki 23(1) maddesinde yapılan değişiklik 

sonrası biçimiyle) 

(10 puan) 

 

(b) Avukatlık Yasası Bölüm 2, madde 24(1)’de Kıbrıs Barosu Kurulunun yetkileri 

belirtilmiştir. Lütfen bu yetkilerden en az 5 tanesini açıklayınız. (yapılan 

değişiklik sonrası biçimiyle) 

(15 puan) 

 

 

SORU 2 
 

(a) Mahkemeler Yasasının (N.14/1960) 24. Maddesinde (yapılan değişiklik 

sonrası biçimiyle) Kaza Mahkemesinin ceza yetkisini konusal olarak 

belirlemektedir. Kaza mahkemesinin hangi yargıçlarının, hangi suçlar için 

böyle bir yetkisi vardır? 

(5 puan) 

 

(b) Değişiklik yapıldığı biçimiyle Mahkemeler Yasasının (Ν. 14/1960) 23. 

maddesine göre Kaza Mahkemesinin ne zaman cezai davalar konusunda, 

yerine göre, yetkisi vardır? 

(8 puan) 
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(c) Medeni Hukuk davalarında, hangi durumlarda Yüksek Kaza Yargıcı veya 

Kaza Yargıcı, üzerinde anlaşmaya varılamayan, ihtilaf konusu olan rakam, 

yetkisini aştığı durumlarda dahi davada karar alma veya emir çıkarma hakkına 

sahiptir? (Mahkemeler Yasası (N.14/1960) 22. Madde, değişiklik sonrası 

biçimiyle) 

(12 puan) 

 

SORU 3 
 

(a) Yannos, Larnaka'da yaşıyor ve kendi elektrik aletleri tamir dükkanında 

çalışıyor. Maria Limasol'da yaşıyor ve Larnaka'da çalışıyor. Maria, Yannos'a 

tamir için bir mikrodalga fırın vermiştir. Yannos, cihazı tamit etmiş ve 

Maria'nın Limasol'daki evine teslim etmiştir. Maria, 3 aydır Yannos'a tamir ve 

teslimat ücretini ödemeyi reddediyor. Bu nedenle Yannos, Maria’ya dava 

açacak. Hangi mahkemenin davaya bakma (yerinde) yetkisi vardır? Neden? 

 

(10 puan) 

 

(b) Yapılan değişiklik sonrası biçimiyle Mahkemeler Yasasının (N.14/1960) 20. 

maddesi Ağır Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisini belirlemektedir. Ağır 

Ceza Mahkemesinin yargılama yetkilerini açıklayınız. 

(15 puan) 

 

SORU 4 
 

(a) Yapılan değişiklik sonrası biçimiyle Mahkemeler Yasasının (N.14/1960) 44. 

maddesinin birinci bendinde mahkemeye yönelik 13 hakaret suçundan 

bahsedilmektedir. Bunlardan en az 4'ünü açıklayınız. 

(9 puan) 

 

(b) Mahkemeler Yasasının (N.14/1960) 49. maddesi uyarınca (yapılan değişiklik 

sonrası biçimiyle) sivil prosedürde mahkemeye çağrılan ancak davada tatmin 

edici bir gerekçe göstermeksizin gelmeyi reddeden bir şahit nasıl bir muamele 

görür? 

(6 puan) 

 

(c) Mahkemeler Yasası uyarınca (N.14/1960) her mahkeme, medeni hukuk veya 

ceza hukukunun uygulanması çerçevesinde hangi hukuku tatbik etmektedir? 

 

(10 puan) 

 

SORU 5 
 

2002 Avukatlık Etik Kuralları, bunların 3. maddesine göre, tüm avukatlara ve stajyer 

avukatlara, uygulanırlık derecesine ve alanına göre uygulanır.  

Bu kurallara göre avukatın ve stajyer avukatların görevlerinin en az 8 tanesini kısaca 

yazınız. 

(25 puan) 
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SORU 6 
 

Avustralyalı Kıbrıslı 35 yaşındaki George, son 10 yıldır Kıbrıslı eşi ve 2 çocuğuyla 

Lefkoşa'da bir evde yaşamaktadır. Evin tapusu kendi üstünedir ve ev kendisi 

tarafından satın alınmıştır. 

 

George, son dönemde "Spiros Restorasyon Ltd şirketi"ne 35.000 euro karşılığında 

evini restore ettirmiştir. Şirket, George'a ilgili faturayı yollamıştır. 

 

George, bu miktarı ödememiş ve bunun yerine şirkete güya yaptığı yaptığı kötü işler 

nedeniyle, güya ona böyle bir borcu olmadığına dair bir mektup göndermiştir. Bu 

iddialar gerçek değildir. 

 

Şirket müdürü Spiros, son dönemde George'un tüm ailesiyle birlikte Avustralya'ya 

daimi olarak geri dönüş yapacağı bilgisini almıştır. George'un evinin önünde 

"SATILIK" ilanının bulunduğunu da görmüştür. 

 

Şirket, Spiros vasıtasıyla size başvurarak 35.000 euroluk fatura miktarının tahsil 

edilmesi amacıyla dava açmanızı istemiştir. Siz hem davayı açtınız, hem de geçici 

emir çıkarılması başvurusunda bulundunuz. 

 

Yukarıdaki olaylar temelinde Mahkemeler Yasası’nın 32. Maddesine dayanarak, 

Spiros'un avukatı olarak hangi geçici önlemin alınmasını talep ettiniz? Dava 

başvurusuyla birlikte sunduğunuz yeminli dilekçede Spiros hangi olaylara değiniyor? 

Böylesi bir emrin çıkarılması için hangi argümanları kullanırdınız? 

 (25 puan) 

 

 

 


